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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 30/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/  
17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 29/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/29/vereadores-aprovam-cotas-para-negros-
em-cargos-publicos-efetivos-de-paulinia/ 
 

Vereadores aprovam cotas para negros em cargos 
públicos efetivos de Paulínia 
 

Reserva deverá ser de ao menos 20% em todos os órgãos públicos municipais; 
texto ainda depende da sanção do prefeito para começar a valer 

29 set 2021 – 14h40 

 

Vereadores durante a 17ª Sessão Ordinária no plenário da Câmara Municipal de Paulínia  (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (28), por maioria de votos, proposta determinando 

que todos os órgãos municipais tenham pelo menos 20% de negros, negras ou afrodescendentes nos 

quadros de cargos efetivos. 

O texto ainda será analisado pelo prefeito Du Cazellato (PL). Se virar lei, as vagas deverão ser 

preenchidas em concursos públicos, valendo a autodeclaração do candidato. O vereador Gibi 

Professor (PTB), autor do Projeto de Lei 151/2021, defende que a medida é necessária para diminuir 

a desigualdade e faz Paulínia seguir a legislação federal, como já fizeram outros municípios e o 

Ministério Público. 

Gibi reconhece que o assunto é polêmico. “Algumas pessoas são favoráveis, outras não. Respeito a 

opinião de cada um. Por mais de três séculos, pessoas pretas foram escravizadas sem que houvesse 

nenhuma ação de recuperação social”, disse. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/29/vereadores-aprovam-cotas-para-negros-em-cargos-publicos-efetivos-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/29/vereadores-aprovam-cotas-para-negros-em-cargos-publicos-efetivos-de-paulinia/
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Também foi aprovada proposta para que estabelecimentos de saúde, quando identificarem na 

gestação ou no parto que o bebê tem síndrome de Down, informem o caso a instituições, entidades e 

associações (mediante autorização dos pais). Segundo o autor, vereador Cícero Brito (MDB), a 

iniciativa ajudará que centros especializados possam orientar eventuais familiares sem condições de 

lidar com necessidades especiais. 

A 17ª Sessão Ordinária foi presidida pelo primeiro secretário da Câmara, Edilsinho Rodrigues 

(Solidariedade), na ausência do presidente do Legislativo, Fábio Valadão (PL). 

Os vereadores concordaram em colocar em regime de urgência uma proposta da Prefeitura para 

mudar regras da previdência de servidores municipais. O tema ainda será analisado futuramente. 

Eles criaram uma Comissão Especial responsável por rever o atual Regimento Interno da Casa. O 

grupo será composto por Cícero Brito (MDB), Grilo (MDB), Fábio da Van (Cidadania), Flávio 

Xavier (Podemos), Helder Pereira (PL) , Messias Brito (PL) e Pedro Bernarde (Cidadania). 

Durante a sessão foram apresentadas ainda 70 Indicações (sugestões de melhorias), 60 

Requerimentos (cobranças de medidas ou informações) e 25 Moções (aplausos, congratulações, 

apelos). 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 29/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2695 
 

Vereadores aprovam reserva de vagas para negros na 
administração pública municipal 
 

Da Redação 

29/09/2021 17:09:56 

 

Cargos comissionados foram retirados do texto 

Cota mínima racial não será aplicada no concurso público deste ano, segundo 

informou a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) 
 

Nesta terça-feira (28), a Câmara Municipal de Paulínia (CMP) aprovou projeto de lei (PL 151/21), 

do vereador Heliton Fernandes Costa de Carvalho, o Gibi Professor (PTB), que reserva 20% das 

vagas nos concursos públicos de Paulínia para candidatos autodeclarados negros. Também 

aprovada pela maioria dos parlamentares, uma emenda do vereador Carlos Alberto Coelho, o Dr. 

Grilo (MDB), retirou do PL a mesma cota obrigatória para as vagas de livre nomeação/exoneração 

do Prefeito Municipal, os chamados cargos comissionados. O texto segue agora para sanção de Du 

Cazellato (PL). 

 

“O assunto é polêmico, e divide opiniões. Algumas pessoas são favoráveis, outras não. Respeito a 

opinião de cada uma. Porém, sabemos também que muitas pessoas expressam sua opinião sem 

entender, de fato, sobre o assunto”, disse Gibi Professor, quando o primeiro secretário da Mesa 

Diretora e presidente da sessão de ontem, Edilsinho Rodrigues (Solidariedade), colocou o PL em 

discussão. O parlamentar acrescentou que cidades da região como Campinas, Jundiaí, 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2695
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=144361
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=144020
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Araraquara e Ribeirão Preto, bem como o Ministério Público (MP) do Estado, já reservam vagas 

para negros em seus quadros.   

 

Gibi lembrou ainda que o sistema de cotas raciais foi adotado no Brasil pelas Leis 

Federais 12.711/12, que democratizou o acesso ao ensino superior no país, e 12.990/14, que 

também reserva 20% das vagas no serviço público federal para a população negra, ambas 

sancionadas pela então presidenta Dilma Rousseff (PT).  Para ele, a chamada Lei de Cotas veio para 

combater a desigualdade social no país. 

 

No último dia 23, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), através da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), abriu inscrições para o primeiro concurso público da administração Du Cazellato (PL). 

Serão 124 vagas para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior (CLIQUE AQUI e leia 

sobre o concurso). Entretanto, procurada pelo Correio, a secretária de Recursos Humanos da 

PMP, Beatriz Anacleto, informou que o percentual mínimo de vagas para negros não se aplica ao 

concurso deste ano, publicado antes da aprovação da nova lei. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: CMP/Divulgação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm
http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2693
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA  
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI/ GUARDA MUNICIPAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Executivo envia para Câmara projeto de adequação dos salários da GM 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 25/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ FRENTE PARLAMENTAR/ AUDIÊNCIA PÚBLICA  
PÁGINA: 4 

Audiência abre os trabalhos da Frente Parlamentar da Pessoa com 
Deficiência 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 25/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS  
PÁGINA: 3 

Paulínia cria Dia Municipal da Calistenia 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-7-dias-paulinia-registra-morte-por-complicacoes-
da-covid-19-homem-de-64-anos/ 
 
 
 

Após 7 dias, Paulínia registra morte por complicações da 
Covid-19; homem de 64 anos 
 
 
 

Por Redação 

24 de setembro de 2021 

 

Paulínia volta a registrar nesta sexta-feira (24), após 7 dias, uma morte por complicações 

da Covid-19. Trata-se de um homem, de 64 anos, com comorbidades. Evoluiu para óbito 

no dia 22 de setembro. 

O Município registra 15.717 casos de Covid-19 durante toda a pandemia e 299 óbitos. 

Entre o total de casos, 15.196 tiveram a doença e já estão recuperados, entre internados 

que receberam alta hospitalar ou que realizaram isolamento domiciliar. 

Há 14 pacientes internados no Hospital Municipal de Paulínia (HMP), sendo 10 em unidades 

de Terapia Intensiva e 4 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI nem Paulínia 

hoje é de 33,33%. 

O boletim epidemiológico do Departamento da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde 

aponta que 7.503 casos suspeitos aguardam resultados de exames (laboratoriais ou de 

imagem) e 19.807 já foram descartados. 

A Prefeitura de Paulínia informa ser essencial que todos sigam as orientações do Comitê de 

Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade do uso de máscara, 

higienização das mãos sempre que possível, distanciamento social e evitar aglomerações. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-7-dias-paulinia-registra-morte-por-complicacoes-da-covid-19-homem-de-64-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-7-dias-paulinia-registra-morte-por-complicacoes-da-covid-19-homem-de-64-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 30/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=5248643435162642&set=a.456671664359867 
 

Quase 1,4 mil crianças e adolescentes pegaram Covid-19 em Paulínia 
 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5248643435162642&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=5227194780640841&set=a.456671664359867 
 

Prefeitura retira limite de 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5227194780640841&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 6  

Abertura da VI Conferência Municipal de Saúde acontece nesta sexta-feira 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 29/09/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-municipal-de-saude-elege-novo-presidente-da-
entidade-contas-do-2-quadrimestre-sao-aprovadas/ 
 

Conselho Municipal de Saúde elege novo presidente da 
entidade; contas do 2° Quadrimestre de 2021 são aprovadas 
 

Por Redação 

29 de setembro de 2021 

 

Da esquerda para a direita: Iria Onira da Silva, Edimarães Ramos dos Santos, 

Fábio Luiz Alves, Alexandre Grando de Oliveira e Janayna Del-Ducca Pereira da 

Silva Mota Candela | Foto: Lara Pertille 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Paulínia (CMS) elegeu nesta quarta-feira (29/9), em 

sessão extraordinária, o novo presidente, para cumprir mandato remanescente do biênio 

2020-2022. 

O processo, que ocorreu de forma presencial, elegeu o conselheiro Edimarães Ramos dos 

Santos, do segmento dos usuários, como presidente. Ele pertence a região do Monte 

Alegre. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-municipal-de-saude-elege-novo-presidente-da-entidade-contas-do-2-quadrimestre-sao-aprovadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-municipal-de-saude-elege-novo-presidente-da-entidade-contas-do-2-quadrimestre-sao-aprovadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Conselheiros-de-Sa%C3%BAde-de-Paul%C3%ADnia.jpeg
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O ex-presidente José Bezerra Neto renunciou ao cargo e ao conselho, alegando motivos 

particulares. Em pouco mais de 1 ano, o Conselho de Saúde elegeu seu terceiro presidente. 

O primeiro foi Sami Knoblich Goldstein, atual secretário de Desenvolvimento Econômico de 

Paulínia. 

Os conselheiros também aprovaram por 16 votos a 1, as contas do 2° Quadrimestre de 

2021 (maio a agosto) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).  A aplicação dos recursos 

próprios em Saúde foi 17,63% num total empenhado em mais de R$ 234 milhões. 

Saúde presta conta na Câmara Municipal 

Nesta quinta-feira, 30, às 15h, acontecerá Audiência Pública na Câmara Municipal para 

apresentação das despesas da saúde paulinense. A audiência será no Plenarinho, com 

limite para 40 pessoas, por causa das regras atuais da Covid-19. O uso de máscara é 

obrigatório. 

Também é possível acompanhar as transmissões virtuais no site institucional, no Facebook 

da Câmara e ainda no canal do Legislativo no YouTube. 

O Poder Executivo é obrigado a prestar contas em audiência no Legislativo municipal a 

cada quadrimestre, de acordo com a Lei Complementar 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) 

e a Lei Complementar 141/2012 (transparência nos serviços públicos de saúde). 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.youtube.com/CamaraPaulinia
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 6  

Hospital de Paulínia recebe na próxima terça-feira Campanha de Doação de 
Sangue 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 27/09/2021 
ASSUNTO: HABITAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2694 
 

Paulínia deve ter dinheiro para casas populares em 2022 
 

Da Redação 

27/09/2021 17:09:06 

 

Vida Nova abrigou 593 famílias de baixa renda 

Segundo Habitação, administração está levantando áreas disponíveis, número de moradias e 

custos para incluir no próximo orçamento da cidade 
 

Ao assumir a Secretaria de Habitação de Paulínia, em outubro de 2019, José Cláudio Castoldi recebeu do 

prefeito Du Cazellato (PL) a incumbência de elaborar um novo projeto de moradia popular para a cidade. A 

informação está na resposta da pasta, assinada por Marcelo Mourão Fernandes, chefe de gabinete do 

secretário, ao Requerimento 817/21, do vereador Fábio de Lucas Clarasso Marques, o Fábio da 

Van (Cidadania), solicitando do Poder Executivo informações sobre programas habitacionais no município. 

 

Segundo o documento, na época, a determinação era captar recursos junto aos governos federal e estadual, 

ou por meio de parcerias com instituições financeiras e sem fins lucrativos, para colocar em prática a 

construção de novas casas populares no município. Assim, Castoldi começou se reunindo, em novembro de 

2019, com Flávio Amyr, secretário de Habitação do governo João Doria (PSDB). “Fomos informados que em 

função da instabilidade política em nosso município todos os projetos e programas habitacionais estavam 

suspensos e ou cancelados para Paulínia (Nossa Casa e Vida Longa), e que voltássemos a nos reunir em 

meados de 2020, o que não ocorreu em função da pandemia”, afirmou Marcelo. 

 

O chefe de gabinete acrescentou que, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a pasta segue 

atuando junto à Secretaria Nacional de Habitação, em busca de recursos para moradias. Enquanto isso, 

segundo ele, as secretarias municipais de Habitação, Planejamento e Obras e Serviços Públicos estão 

levantando informações para um novo programa habitacional no município.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2694
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=143183
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=141314
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“(As pastas) Estão incumbidas de elaborar levantamento de áreas disponíveis, número de moradia e 

levantamento de custos para inclusão na lei orçamentária para 2022”, concluiu Marcelo. 

 

Os últimos conjuntos habitacionais foram entregues pela Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) em 2014: 

O Residencial Vida Nova, construído em parceria com o programa federal Minha Casa Minha Vida, e 

o Residencial Pazetti, erguido pela Construtora Mello de Azevedo e financiado pela Caixa Econômica 

Federal, ambos concluídos na gestão do ex-prefeito José Pavan Junior.  

 

No Vida Nova, por exemplo, 593 famílias receberam as chaves da casa própria. Com 49,79 metros 

quadrados, os imóveis possuem 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, aquecimento solar, azulejo nas áreas 

molhadas, piso e espaço para construção de um 3º dormitório. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Arquivo 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 25/09/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ RMC  
PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Alesp recebe demandas da RMC para o Orçamento de SP 

 
 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Atenção à saúde e melhorias em mobilidade e infraestrutura são as 

principais demandas de Campinas na Audiência Pública do Orçamento 
VEÍCULO: ALESP   |     DATA: 24/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?24/09/2021/atencao-a-saude-e-melhorias-em-mobilidade-e-infraestrutura-sao-

as-principais-demandas-de-campinas-na-audiencia-publica-do-orcamento- 

 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?24/09/2021/atencao-a-saude-e-melhorias-em-mobilidade-e-infraestrutura-sao-as-principais-demandas-de-campinas-na-audiencia-publica-do-orcamento-
https://www.al.sp.gov.br/noticia/?24/09/2021/atencao-a-saude-e-melhorias-em-mobilidade-e-infraestrutura-sao-as-principais-demandas-de-campinas-na-audiencia-publica-do-orcamento-
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitura conclui concessão do Paulínia Shopping à iniciativa privada 
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VEÍCULO: VTV SBT 
DATA: 29/09/2021 
ASSUNTO: ESPORTES  
PÁGINA: https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/202546761835635/ 

Ginásio abandonado preocupa moradores 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/202546761835635/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 12 

Novas inscrições para creches serão abertas em novembro 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: 17 

Estado reduz ICMS e antecipa desoneração fiscal 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 29/09/2021 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 9 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL 
PÁGINA: 16 
 

Defesa Civil Estadual anuncia investimentos para Paulínia
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 29/09/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES/ LEGISLATIVO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/29/emenda-que-incentiva-candidaturas-de-
mulheres-e-negros-entra-em-vigor/ 
 

Emenda que incentiva candidaturas de mulheres e 
negros entra em vigor 
 

Alterações constitucionais foram promulgadas pelo Congresso Nacional nesta 
terça-feira e as mudanças feitas pelo texto já valem para as Eleições de 2022 

29 set 2021 – 22h25 

 
Para ser promulgada, a proposta foi aprovada em dois turnos na Câmara Federal e no Senado (Foto: Agência Brasil) 

O Congresso Nacional promulgou, em sessão solene nesta terça-feira (28), a Emenda 

Constitucional (EC) nº 111/2021, que traz mudanças nas regras eleitorais. Entre outras alterações, a 

emenda inseriu na Constituição Federal dispositivos que incentivam as candidaturas de mulheres e de 

pessoas negras. 

A EC estabelece que os votos dados a candidatas mulheres e a pessoas negras serão contados em 

dobro para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) – também chamado de Fundo Eleitoral – nas eleições de 2022 

a 2030. 

O texto precisava ser promulgado até 2 de outubro para valer para as Eleições Gerais de 2022, em 

respeito ao princípio previsto no artigo 16 da Constituição, segundo o qual a lei que alterar o 

processo eleitoral, embora em vigor, só poderá ser aplicada às eleições que ocorrerem pelo menos 

um ano depois. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/29/emenda-que-incentiva-candidaturas-de-mulheres-e-negros-entra-em-vigor/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/29/emenda-que-incentiva-candidaturas-de-mulheres-e-negros-entra-em-vigor/
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Ao promulgar a emenda, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-

MG), afirmou que ela traz inovações em pelo menos três aspectos políticos eleitorais: a promoção da 

diversidade dos cargos políticos, a participação popular e a fidelidade partidária. “Entregamos uma 

reforma político-eleitoral enxuta, mas com preceitos que contribuem para o equilíbrio da atividade 

política brasileira e possibilitam uma representação política mais justa e equilibrada”, ressaltou. 

Posse 

A emenda também muda as datas da posse do presidente da República e dos governadores de 

estado, que, a partir das Eleições de 2026, deverão ocorrer em 5 e 6 de janeiro, respectivamente. 

Atualmente, as posses dessas autoridades são realizadas no dia 1º de janeiro. 

As eleitas e os eleitos para a Presidência da República e para os governos estaduais em 2022 

tomarão posse normalmente em 1º de janeiro de 2023. No entanto, seus mandatos durarão até a posse 

de seus sucessores, em 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente. 

Fidelidade 

A EC nº 111 confere constitucionalidade à fidelidade partidária e permite que as pessoas que 

ocupam cargos de deputado federal, estadual e distrital e de vereador possam sair do partido pelo 

qual foram eleitas sem perder o mandato, se a legenda assim concordar. 

Antes da emenda, ao trocar de partido, esses parlamentares mantinham o mandato apenas nos 

casos de desfiliação por “justa causa”. De acordo com a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 

9.096/1995), a “justa causa” para a saída de partido ocorre nas seguintes situações: mudança 

substancial ou desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação política pessoal; e se o 

desligamento aconteceu durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei 

para concorrer à eleição. 

Outra alteração se refere à incorporação de partidos. A sigla que incorporar outras legendas não 

será responsabilizada pelas sanções aplicadas aos órgãos partidários regionais e municipais e aos 

antigos dirigentes do partido incorporado, inclusive as relacionadas com prestação de contas. 

Consultas 

Por fim, a EC 111 estabelece a realização de consultas populares sobre questões locais juntamente 

com as eleições municipais. Tais consultas devem ser aprovadas pelas câmaras municipais e 

enviadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data do pleito. As manifestações das candidatas e 

candidatos sobre essas questões não poderão ser exibidas durante a propaganda gratuita no rádio e na 

televisão. 

Tramitação 

As mudanças são fruto de uma Proposta de Emenda à Constituição originada na Câmara dos 

Deputados e que passou por modificações no Senado Federal. Para ser promulgada nesta terça-feira, 

a proposta foi aprovada em dois turnos em cada uma das Casas Legislativas. 

Na votação da proposta em segundo turno pelo Senado Federal, no dia 22 de setembro, o Plenário 

da Casa rejeitou a volta das coligações de partidos políticos nas eleições proporcionais (deputados 

federais, estaduais e distritais e vereadores). 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 27/09/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: A7 

Nova regra do TSE sobre assinaturas digitais deve acelerar criação de 
partidos 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: LAZER  
PÁGINA: 18 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 27/09/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/27/unidade-da-rhodia-conquista-certificacao-
internacional-de-biodiversidade/ 

Unidade da Rhodia conquista certificação internacional 
de biodiversidade 
 

Inventário identificou 83 espécies de aves, mamíferos, peixes, anfíbios e répteis, e 
mais de 90 espécies vegetais dentro da área da empresa 

27 set 2021 – 17h44 

 
Fotos foram tiradas pela equipe de bombeiros e capturadas pelas câmeras de segurança (Foto: Divulgação) 

A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, é a primeira do setor químico/têxtil do País a conquistar a 

Certificação Gold de biodiversidade do WHC (Wildlife Habitat Council), organização internacional 

focada nas práticas de conservação da biodiversidade no setor privado. 

O certificado se refere à unidade da Rhodia instalada no Complexo Industrial São Francisco, área 

originada da antiga Fazenda São Francisco, em Paulínia. Da área de 16 milhões de metros quadrados, 

15% do complexo atualmente é ocupado pela parte industrial, incluindo áreas de trânsito, estruturas 

administrativas e de convívio social, como o restaurante. 

A área é cortada pelo Rio Atibaia e Ribeirão Anhumas e tem vegetação típica da Mata Atlântica, 

sendo habitat para dezenas de diversas espécies da fauna e flora nativas da região, que encontram no 

Complexo Industrial São Francisco um local adequado para sua existência e propagação. 

Para o processo de certificação WHC foi realizado um inventário da fauna e flora local. Só entre 

os animais, foram identificadas 83 espécies de aves, mamíferos, peixes, anfíbios e répteis. Parte 

desses achados proveio de fotos tiradas pela equipe de bombeiros e imagens capturadas pelas 

câmeras de segurança das fábricas, que registraram o trânsito desses “moradores da área”. Em 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/27/unidade-da-rhodia-conquista-certificacao-internacional-de-biodiversidade/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/27/unidade-da-rhodia-conquista-certificacao-internacional-de-biodiversidade/
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relação à flora, mais de 90 espécies vegetais foram catalogadas por uma empresa especializada 

especialmente contratada para o projeto. 

Esse inventário documentou alguns achados interessantes. Segundo a empresa, o parque industrial 

da Rhodia em Paulínia, por exemplo, é abrigo para o lobo-guará, uma espécie ameaçada de extinção, 

além de ser habitat de espécies como a onça parda ou suçuarana, o segundo maior felino das 

Américas, perdendo em tamanho apenas para a onça-pintada. 

Para a concessão do certificado, uma comissão de auditores do WHC avaliou oito projetos 

realizados pela empresa em Paulínia, levando em consideração sua pertinência, resultados 

mensuráveis e impactos comunitários. Esses projetos foram agrupados em três categorias: habitat, 

espécies e educação. 

• Habitat 

– Florestas – Projeto Reserva Legal (2017 a 2031): envolve o plantio e manejo de 34 mil mudas 

nativas, criando, em 15 anos, uma floresta de 15,5 hectares. Antes dele, como legado de um projeto 

de expansão de produção, já havia sido realizado, entre 2007 e 2009, o plantio de 17 mil mudas 

nativas, formando uma floresta de 8,3 hectares. 

– Rios – Projeto Recmar: projeto de recuperação das margens do Ribeirão Anhumas, que corta a 

área da empresa, com replantio da mata ciliar, totalizando uma área de 1.297 metros quadrados. 

• Espécies 

– Mamíferos – ação de proteção das capivaras, com a instalação de cercas para impedir que 

entrem em áreas industriais perigosas para elas, como vias de trânsito, tanques e tubulações. 

– Répteis e anfíbios – esquema de captura e realocação de serpentes e lagartos encontrados na 

planta industrial em áreas de Mata Atlântica preservada. O trabalho é conduzido pela equipe de 

Controle de Emergência (bombeiros) a partir de critérios técnicos e com instrumentais adequados. 

– Outras espécies – construção e manutenção de escada de peixes para garantir a piracema, 

migração sazonal da fauna aquática para reprodução. A estrutura inclui também uma cobertura para 

evitar que os peixes sejam capturados por predadores. 

• Educação 

– Conscientização e engajamento da comunidade – Portas Abertas: o programa de visitas de 

estudantes e pessoas da comunidade à unidade de Paulínia é usado como oportunidade para divulgar 

políticas e boas práticas de conservação da biodiversidade do site e estimular o engajamento na 

causa. 

– Treinamento 1 – Inovar: programa de mentoria no qual profissionais da Rhodia assumem a 

orientação de trabalhos acadêmicos de estudantes de escolas técnicas. Um dos focos temáticos é a 

conservação da biodiversidade. 

– Treinamento 2 – EducAção: projeto em que profissionais da Rhodia capacitam professores de 

escolas públicas, fazendo da unidade de Paulínia um espaço para atualização técnica e científica 

desses educadores. Desenvolvimento sustentável e preservação ambiental estão entre os temas dessa 

ação socioeducativa. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 24 a 30/09/2021 

PÁGINA: www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/ 

 

NOTÍCIAS 
 

 

Edilsinho pede volta do projeto Padaria Artesanal e prevenção às drogas 
30 de setembro de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita a retomada do projeto Padaria Artesanal, 

criado em 2006, que oferecia cursos à população de Paulínia. “Instalada na Praça Waldemar 

Perissinotto, bairro João Aranha, a Padaria se tornou modelo de aprendizagem, qualificação, 

especialização e trabalho para todo o Estado, mas no momento se encontra fechada. […] 

 

 

Wi-fi e lousas digitais nas escolas estão entre as propostas de Dr. Grilo 
30 de setembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) propõe que acesso a internet por meio de wi-fi nas escolas municipais 

de Paulínia. Ele também solicita lousas digitais nas unidades. Segundo o vereador as lousas digitais 

interativas são mais uma ferramenta de ensino para auxiliar o professor, permitindo que ele realize 

tarefas mais divertidas, além de aprender novas práticas […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-padaria-artesanal-prevencao-drogas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wi-fi-e-lousas-digitais-nas-escolas-estao-entre-as-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-padaria-artesanal-prevencao-drogas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wi-fi-e-lousas-digitais-nas-escolas-estao-entre-as-propostas-de-dr-grilo/
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Vereadores aprovam cotas para negros em cargos públicos efetivos de 

Paulínia       29 de setembro de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (28/9), por maioria de votos, proposta determinando 

que todos os órgãos municipais tenham pelo menos 20% de negros, negras ou afrodescendentes nos 

quadros de cargos efetivos. O texto ainda será analisado pelo prefeito. Se virar lei, as vagas deverão 

ser preenchidas em concursos públicos, valendo a autodeclaração […] 

 

Messias Brito pede cartório de registro de imóveis 
29 de setembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere que Paulínia tenha um Cartório de Registro de Imóveis. 

Segundo o vereador, a solicitação vai de encontro com os anseios da população que há tempos 

necessita do cartório, sem falar no crescimento populacional da cidade […] 

 

Criar pontos para manutenção de bikes é proposta de Alex Eduardo 
28 de setembro de 2021  

Com o crescimento de grupos de ciclistas na cidade, o vereador Alex Eduardo (Solidariedade) 

solicita a implantação de diversas estações de apoio (chamadas de “bike stations”) em pontos 

estratégicos, nas rotas utilizadas para o ciclismo. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-17-cotas-negros-cargos-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-17-cotas-negros-cargos-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-pede-cartorio-de-registro-de-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-pontos-bike-station/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-17-cotas-negros-cargos-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-pede-cartorio-de-registro-de-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-pontos-bike-station/
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Monitoramento do rio Atibaia e sistema de reciclagem são propostas de 

Helder        28 de setembro de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) cobra informações da Prefeitura sobre o monitoramento ambiental do 

rio Atibaia, que faz parte da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, compondo a quinta 

unidade de gerenciamento hídrico do Estado de São Paulo. […] 

 

Pedro propõe fundo do bem estar animal e ainda Centro de Convivência 

para idosos       27 de setembro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) sugere a criação de um fundo municipal de Proteção e Bem-

estar Animal. O objetivo é que através do Fundo, ONGs da cidade possam viabilizar e incrementar 

iniciativas concretas em defesa da causa animal. […] 

 

Fábio da van quer resgatar brincadeiras de infância na rua, aos domingos   
24 de setembro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe projeto “Ruas de Lazer” – a brincadeira é nas ruas aos 

domingos. Segundo a Indicação 1061/2021, as vias e praças escolhidas serão fechadas com cavaletes 

aos domingos, e o asfalto onde circulam carros passa a ser um espaço […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-rio-atibaia-reciclagem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-rio-atibaia-reciclagem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-fundo-do-bem-estar-animal-e-ainda-centro-de-convivencia-para-idosos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-fundo-do-bem-estar-animal-e-ainda-centro-de-convivencia-para-idosos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-quer-resgatar-brincadeiras-de-infancia-na-rua-aos-domingos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-rio-atibaia-reciclagem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-fundo-do-bem-estar-animal-e-ainda-centro-de-convivencia-para-idosos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-quer-resgatar-brincadeiras-de-infancia-na-rua-aos-domingos/
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Câmara sedia audiências públicas sobre contas da Saúde e metas fiscais 

da Prefeitura 
24 de setembro de 2021  

A Câmara de Paulínia vai sediar e transmitir duas audiências públicas nos próximos dias. Na 

próxima quarta-feira (29/9), às 14h, a Secretaria Municipal de Finanças vai detalhar o cumprimento 

das metas fiscais durante o segundo quadrimestre de 2021 (maio a agosto). Já na quinta-feira (30/9), 

às 15h, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-audiencias-publicas-saude-e-metas-fiscais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-audiencias-publicas-saude-e-metas-fiscais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-audiencias-publicas-saude-e-metas-fiscais/

