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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 08/07/2021 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/ 
12ª SESSÃO ORDINÁRIA/ 
ORÇAMENTO 
PÁGINA: 9, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 
 

Câmara de Paulínia aprova LDO que prevê orçamento de R$ 1,7 bi para 2022  

da Câmara 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-aprova-ldo-para-o-exercicio-de-
2022/ 
 

Câmara de Paulínia aprova LDO para o exercício de 2022 
 

Por Redação 

7 de julho de 2021 

Paulínia | Vereadores aprovaram nesta terça (6) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

para Orçamento 2022 

 

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (6) a proposta da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, que define metas e prioridades para os 

gastos municipais no próximo ano. A Prefeitura estima arrecadação de R$ 1,7 

bilhão, com repasse obrigatório de 25% na área da educação e 15% em ações 

de saúde. 

O Projeto de Lei 52/2021 vai para sanção do prefeito, servindo de base para a 

elaboração do Orçamento do próximo exercício financeiro, que será votado em 

dezembro. O governo municipal afirma que vai descrever informações mais 

detalhadas no Plano Plurianual 2022-2025. 

Recesso 

A Câmara entra em recesso parlamentar e os vereadores voltam a se reunir no 

dia 3 de agosto. As sessões ocorreram sem público, para conter a propagação 

da Covid-19. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-aprova-ldo-para-o-exercicio-de-2022/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-aprova-ldo-para-o-exercicio-de-2022/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Sessao-12-2-845x321-1.jpg
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Os vereadores e apresentaram 64 Indicações (sugestões de melhorias); 55 

Requerimentos (cobranças de medidas ou informações) e 21 Moções 

(congratulações, apelo e pesar) e votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Entenda o que é LDO e seu papel no orçamento anual da cidade 

Elaborada pelo Poder Executivo, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) reúne 

metas e prioridades fiscais de um governo, pontos que são essenciais para o 

orçamento anual do município. 

É também na LDO que estão previstas alterações na legislação tributária, como 

novos tributos ou alterações de alíquotas, e riscos fiscais, reunindo fatores que 

podem afetar as contas públicas. 

Todos os anos, a LDO é enviada à Câmara para a realização de duas Audiências 

Públicas, e para que os vereadores analisem o projeto e apresentem emendas. 

Os trabalhos legislativos do primeiro semestre não podem ser encerrados sem 

que a LDO seja aprovada. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Sessao-12-8-1030x687-1.jpg
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/06/camara-aprova-reajuste-de-r-1-mil-aos-
servidores-municipais-de-paulinia/ 
 

Câmara aprova reajuste de R$ 1 mil aos servidores 
municipais de Paulínia 
 

Vereadores votaram a proposta em primeira e segunda discussão; agora, segue para 
a sanção do prefeito Du Cazellato (PL), autor do projeto de lei 

7 jul 2021 

 
Painel registra a aprovação em bloco do projeto de concessão de reajuste aos servidores (Foto: Reprodução) 

Os vereadores aprovaram por unanimidade e em regime de urgência reajuste salarial de R$ 1 mil 

para os cerca de 5 mil servidores municipais de Paulínia, em sessões ordinária e extraordinária, na 

noite desta terça-feira (6). A proposta, votada em primeira e segunda discussão, agora, segue para a 

sanção do prefeito Du Cazellato (PL), autor do projeto de lei. 

O reajuste salarial se refere às datas-base de 2019 (no valor de R$ 450) e de 2021 (R$ 550). O 

projeto aprovado pela Câmara também revoga a Lei Municipal 3.345/2013, que criou o abono de R$ 

1 mil ao funcionalismo público de Paulínia e já foi julgada no último dia 30 inconstitucional pelo 

Tribunal de Justiça (TJ-SP), segundo o sindicato da categoria. A sentença ainda não foi publicada. 

Esta é a terceira vez que prefeitos e vereadores tentam incorporar o abono de R$ 1 mil ao salário-

base dos servidores de Paulínia. Em 2019, às vésperas da eleição suplementar para prefeito, Loira 

(DC) – à época prefeito interino e que nesta terça-feira assumiu a cadeira de João Mota-DC (acusado 

pelo Ministério Público de “rachadinha”) – protocolou projeto de lei que trocava o índice de reajuste 

anual com base na inflação, o que é garantido por lei, pela incorporação do abono de R$ 1 mil ao 

salário-base dos servidores. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/06/camara-aprova-reajuste-de-r-1-mil-aos-servidores-municipais-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/06/camara-aprova-reajuste-de-r-1-mil-aos-servidores-municipais-de-paulinia/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=137566
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/28/camara-e-notificada-da-suspensao-do-vereador-de-paulinia-joao-mota/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/28/camara-e-notificada-da-suspensao-do-vereador-de-paulinia-joao-mota/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/13/projeto-de-incorporacao-de-abono-e-aumento-de-beneficios-chega-a-camara/
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Loira entrou no lugar de João Mota (Foto: Divulgação) 

A proposta foi rejeitada pelos vereadores daquela legislatura (2017/2020), entre eles Du Cazellato 

– candidato eleito a prefeito na eleição municipal suplementar de 2019 – com base em parecer 

contrário da Procuradoria do Legislativo e recomendação do MP de veto de qualquer ato que 

aumentasse as despesas da Prefeitura de Paulínia com a folha de pagamento em razão da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Em março de 2020, Du Cazellato, já eleito para o mandato- tampão, apresentou projeto de lei que 

incorporava o abono e aumentava os gastos da Prefeitura com a folha de pagamento em meio à 

pandemia da Covid-19. Momentos antes da votação, dia 24, prefeito e vereadores fizeram um acordo 

e retiraram a proposta de pauta alegando risco de a pandemia do novo coronavírus comprometer 

severamente as receitas do município e exigir investimentos ainda maiores no combate à 

disseminação da doença. 

Nesta terça-feira, a incorporação do abono passou pelo crivo dos vereadores no momento em que a 

pandemia da Covid-19 ainda exige investimentos do governo municipal e que a diretora do Hospital 

Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”, Bernadette Zambotto, afirma que a 

unidade vive situação que se “assemelha à medicina de guerra”. 

A incorporação do abono ao salário-base dos servidores gerará reflexos no Adicional de Tempo de 

Serviço (ATS), 13º salário, férias, dissídios do demais anos e, conforme cálculos da própria 

Administração municipal, causará impacto financeiro na Prefeitura e Pauliprev: 

• em 2021 de R$ 15.363.265,83 (quinze milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e três centavos); 

• em 2022 de R$ 28.531.779,38 (vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e nove 
reais e trinta e oito centavos); e 

• em 2023 de R$ 28.531.779,38 (vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e nove 
reais e trinta e oito centavos). 

Desta vez, os vereadores também relevaram parecer da Procuradoria da Câmara que apontou 

empecilho à proposta do governo municipal: a interpretação favorável do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE-SP) ao artigo 8º, I, da Lei Complementar 173/2020 – Programa Federativo de 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/06/10/camara-rejeita-projeto-de-incorporacao-do-abono-de-servidores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/24/camara-vota-aumento-de-gastos-com-pessoal-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/24/prefeito-e-vereadores-retiram-da-camara-projeto-que-elevava-gastos-com-folha-de-pagamento/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/05/hospital-de-paulinia-vive-situacao-que-se-assemelha-a-medicina-de-guerra/
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Enfrentamento ao Coronavírus, editada no contexto da pandemia, cuja finalidade foi a de conter o 

gasto público: 

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente 

da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

I- conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 

derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 

pública”. 

Durante a discussão, os vereadores ressaltaram a importância do projeto  de lei para recomposição 

das perdas financeiras que os servidores ativos, aposentados e pensionistas estão tendo e lembraram 

que receberam muitas mensagens de funcionários públicos. Loira destacou que quando era prefeito 

interino fez de tudo para incorporar o abono. “O que eu pude fazer eu fiz”, disse. “Batalhei tanto que 

Deus abençoou e estou hoje aqui votando.” 
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LDO 

Na primeira discussão (legalidade), na 12ª Sessão Ordinária, e, em seguida, em segunda discussão 

(mérito), na 7ª Sessão Extraordinária, os vereadores de Paulínia ainda aprovaram proposta da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, que define metas e prioridades para os gastos municipais no 

próximo ano. A Prefeitura estima arrecadação de R$ 1,7 bilhão, com repasse obrigatório de 25% na 

área da educação e 15% em ações de saúde. 

O Projeto de Lei 52/2021 vai para sanção do prefeito, servindo de base para a elaboração do 

Orçamento do próximo exercício financeiro, que será votado em dezembro. O governo municipal 

afirma que vai descrever informações mais detalhadas no Plano Plurianual 2022-2025. 

Outra proposta aprovada busca implantar o Sistema Único de Assistência Social do município. O 

Projeto de Lei 53/2021 define diretrizes do setor, descreve benefícios eventuais (auxílio natalidade e 

funeral, por exemplo) e obriga estímulo à participação dos usuários nas ações desenvolvidas. 

O texto cria ainda um fundo como objetivo de financiar programas e o Conselho Municipal de 

Assistência Social, com seis representantes da administração e outros seis da sociedade civil. Para 

virar lei, precisa aguardar a sanção do prefeito. 

Recesso 

As sessões ocorreram sem público, para conter a propagação da Covid-19, e apresentaram 64 

Indicações (sugestões de melhorias); 55 Requerimentos (cobranças de medidas ou informações) e 21 

Moções (congratulações, apelo e pesar). Com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 

Câmara entra em recesso parlamentar de meio de ano. Os vereadores voltam a se reunir no dia 3 de 

agosto. 

 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Após aprovação dos vereadores, prefeito sanciona reajuste de servidores 

municipais 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 07/07/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-aprovacao-dos-vereadores-prefeito-sanciona-reajuste-de-servidores-municipais/ 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-aprovacao-dos-vereadores-prefeito-sanciona-reajuste-de-servidores-municipais/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA/ 
12ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 5, COM  
CHAMADA NA CAPA 

Loira assume cadeira  na Câmara de Paulínia e fala em união pelo mni
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara convoca Loira para assumir mandato de vereador 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 06/07/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/4151/camara-convoca-loira-para-assumir-mandato-de-vereador 

 

Ex-prefeito de Paulínia assume vaga de vereador nesta terça 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 06/07/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/ex-prefeito-de-paulinia-assume-vaga-de-vereador-nesta-terca/ 
 

Suplente assume cadeira de vereador de Paulínia afastado por suspeita 

de 'rachadinha' 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 06/07/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/06/suplente-assume-cadeira-de-vereador-de-paulinia-

afastado-por-suspeita-de-rachadinha.ghtml 
 

Suplente assume cadeira de vereador suspeito de “rachadinha”, em 

Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 07/07/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/07/suplente-assume-cadeira-de-vereador-suspeito-de-rachadinha-em-

paulinia/ 

 

Suplente de João Mota, Loira assume vaga na Câmara 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 08/07/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/suplente-de-joao-mota-loira-assume-vaga-na-camara/ 

https://www.zatum.com.br/noticia/4151/camara-convoca-loira-para-assumir-mandato-de-vereador
https://blogdarose.band.uol.com.br/ex-prefeito-de-paulinia-assume-vaga-de-vereador-nesta-terca/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/06/suplente-assume-cadeira-de-vereador-de-paulinia-afastado-por-suspeita-de-rachadinha.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/06/suplente-assume-cadeira-de-vereador-de-paulinia-afastado-por-suspeita-de-rachadinha.ghtml
https://portalcbncampinas.com.br/2021/07/suplente-assume-cadeira-de-vereador-suspeito-de-rachadinha-em-paulinia/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/07/suplente-assume-cadeira-de-vereador-suspeito-de-rachadinha-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/suplente-de-joao-mota-loira-assume-vaga-na-camara/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/sp-amplia-horario-de-funcionamento-
das-atividades-economicas-de-21h-para-23h/ 
 

SP amplia horário de funcionamento das atividades 
econômicas de 21h para 23h 
 

Com avanço da vacinação e melhora de índices de saúde, estado também aumentou 
a capacidade de atendimento para 60% a partir de sexta-feira, dia 9 

7 jul 2021 – 14h24 

 
Governador João Doria (PSDB) durante atualização do Plano São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução) 

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (7) a ampliação da capacidade de 

público presencial e horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais a partir da 

próxima sexta-feira (9). 

Segundo o governo estadual, com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a melhora dos 

índices de saúde em todas as regiões do estado, os estabelecimentos poderão funcionar até as 23h, 

com limite de 60% de ocupação, até o dia 31 de julho. 

“Com mais vacinas para toda a população e a queda constante dos índices da pandemia, 

caminhamos passo a passo, de uma maneira gradual e segura, para a volta plena do funcionamento 

da economia em São Paulo”, declarou Doria. 

A partir de sexta, o limite de horário de funcionamento das atividades econômicas passa das 21hs 

para as 23hs. A capacidade máxima de ocupação permitida, atualmente em 40%, também sobe para 

60%. Ambas as medidas são amparadas por recomendação do Centro de Contingência, com base nos 

dados de evolução da pandemia. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/sp-amplia-horario-de-funcionamento-das-atividades-economicas-de-21h-para-23h/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/sp-amplia-horario-de-funcionamento-das-atividades-economicas-de-21h-para-23h/
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De acordo com os indicadores de Secretaria da Saúde, o total de novos casos, internações e mortes 

provocadas pelo coronavírus está em queda nas últimas semanas da pandemia em São Paulo. 

O estado tem registrado redução diária de internações em leitos de enfermaria e de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). No Interior do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 está 

em 69%. Na Grande São Paulo a ocupação é de 64%, e na Baixada Santista, 44%. Em uma semana 

houve redução nos três índices em todo o estado de São Paulo: 20,6% no número de casos, 11,4% 

nas internações e 10,6% nos óbitos. 

“Podemos dar o próximo passo de retomada segura e responsável no nosso estado. É possível fazer 

sim boa gestão pelas vidas e pelos empregos”, reforçou a secretária de Desenvolvimento Econômico, 

Patrícia Ellen. 

A última atualização do Plano SP previa a manutenção da fase de transição até 15 de julho. Com a 

nova prorrogação, as normas vão vigorar até 31 de julho, mas poderão ser revistas a qualquer 

momento conforme a tendência de novos casos, internações e mortes por Covid-19. 

As normas que entram em vigor na sexta valem para estabelecimentos comerciais em geral, 

incluindo shoppings centers e galerias, onde o acesso de clientes pode ser feito até as 22h, com 

encerramento das atividades às 23h. 

O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de 

beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos 

devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP. 

Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços 

religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. 

O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado, com horário entre 23h e 5h a partir de 

sexta. A recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o 
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escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio, serviços e 

indústrias estão mantidos. 

 

Doria anunciou também a antecipação em 30 dias da conclusão da entrega de 100 milhões de 

doses da vacina do Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A previsão é que 

a totalidade do contrato firmado com o Ministério da Saúde seja entregue em 30 de agosto. 

“O Instituto Butantan vai entregar as 47 milhões de doses complementares do contrato com o 

Ministério da Saúde até 31 de agosto. Estamos antecipando em 30 dias para permitir que o Ministério 

acelere a vacinação de brasileiros de todo o país”, disse o governador. 

A antecipação será possível graças ao alinhamento de cronograma intermediado entre o Governo 

de SP e o Instituto Butantan, junto à direção da Sinovac. O instituto paulista já forneceu até o 

momento mais de 53 milhões de doses do imunizante para uso no Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), sendo responsável por 43,4% de todas as doses aplicadas no Brasil, segundo 

informações do PNI. 

Doses 

O governador confirmou que São Paulo vai receber mais 4 milhões de doses prontas da vacina 

Coronavac para agilizar o PEI (Plano Estadual de Imunização) contra a Covid-19 nos 645 municípios 

paulistas. O lote extra começa a ser entregue já nesta quarta, com a chegada de 2,7 milhões de doses 

no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

“O governo de São Paulo compra, adicionalmente, 4 milhões de doses extras para agilizar a 

campanha de vacinação no estado”, afirmou Doria. “Vamos antecipar o calendário de vacinação em 

São Paulo sem interferir no contrato do Instituto Butantan com o Brasil”, acrescentou. 

A chegada das 4 milhões de doses extras para São Paulo foi viabilizada pela Secretaria de Saúde 

após acordo entre o governo do Estado e a biofarmacêutica Sinovac. A segunda remessa com 1,3 

milhão de vacinas deve ser entregue no próximo dia 26. 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/volta-presencial-do-ensino-superior-para-
o-2o-semestre-esta-autorizada/ 
 

Volta presencial do ensino superior para o 2º semestre 
está autorizada 
 

Decreto do governo do estado foi publicado no Diário Oficial de São Paulo desta 
quarta-feira e também traz novas regras para a Educação Básica 

7 jul 2021 – 15h21 

Retorno prevê 

ocupação de 60% em faculdades de tecnologia e universidades públicas e privadas (Foto: Divulgação) 

Ogovernador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (7) a retomada das aulas presenciais 

no ensino superior de instituições públicas e privadas. O decreto foi publicado nesta manhã 

no Diário Oficial. Até então, apenas cursos específicos relacionados à área da Saúde estavam 

autorizados a ter aulas presencialmente. 

“Os alunos do ensino superior do estado de São Paulo poderão retornar às aulas presenciais a partir 

do dia 2 de agosto. O retorno prevê taxa de ocupação de 60% nas faculdades de tecnologia e 

universidades públicas e privadas, com obediência a todos os protocolos de saúde, incluindo uso de 

máscaras e álcool em gel”, afirmou Doria. 

A publicação também definiu as novas regras para as escolas da Educação Básica. A partir de 

agora, o distanciamento que antes era de 1,5 metro passa a ser de apenas 1 metro. As escolas ficam 

autorizadas a receber estudantes presencialmente para planejar atividades conforme a sua capacidade 

física. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/volta-presencial-do-ensino-superior-para-o-2o-semestre-esta-autorizada/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/volta-presencial-do-ensino-superior-para-o-2o-semestre-esta-autorizada/
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A retomada das aulas presenciais no ensino básico ou superior devem sempre respeitar os 

protocolos sanitários do setor da educação. 

“Este é um grande passo. O decreto que autoriza o retorno presencial do ensino superior vale para 

os cursos de tecnologia de nível superior, as nossas Fatecs. E as aulas das Etecs seguem as mesmas 

regras da educação básica”, disse Rossieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. 

A rede estadual de ensino entra em período de férias no dia 16 de julho e retorna para o 2º 

semestre no dia 2 de agosto. 

Já as unidades de ensino superior devem seguir as mesmas regras de ocupação que o setor de 

serviços, conforme o Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021, exceto para os cursos de medicina, 

farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, 

psicologia, obstetrícia, gerontologia, biomedicina, saúde coletiva, saúde pública e medicina 

veterinária. 

A partir deste decreto, as atividades práticas curriculares, como aulas práticas, laboratoriais e 

estágios dos cursos superiores de todas as carreiras estão liberadas para acontecer, sem restrição de 

ocupação. 



   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  16 
 

  

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)  
 

Municípios da região estudam punir quem escolhe a vacina 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Fim da fila: essa é a punição ao campineiro que escolher fabricante de 

vacina da Covid-19 
VEÍCULO: BAND   |     DATA: 07/07/2021     |    PÁGINA:  

https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/fim-da-fila-essa-e-a-punicao-ao-campineiro-que-escolher-fabricante-de-

vacina-da-covid-19/?fbclid=IwAR1jbHoComu9VbWZkLuO9DxZobaZhidkShcUzSXhkB4-dnDgd3RgQCz_dnQ 

https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/fim-da-fila-essa-e-a-punicao-ao-campineiro-que-escolher-fabricante-de-vacina-da-covid-19/?fbclid=IwAR1jbHoComu9VbWZkLuO9DxZobaZhidkShcUzSXhkB4-dnDgd3RgQCz_dnQ
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/fim-da-fila-essa-e-a-punicao-ao-campineiro-que-escolher-fabricante-de-vacina-da-covid-19/?fbclid=IwAR1jbHoComu9VbWZkLuO9DxZobaZhidkShcUzSXhkB4-dnDgd3RgQCz_dnQ
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 04/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/04/pessoas-de-50-a-54-anos-de-idade-
foram-as-mais-vacinadas-em-paulinia/ 
 

 

Pessoas de 50 a 54 anos de idade foram as mais 
vacinadas em Paulínia 
 
Pirâmide etária de vacinação nacional contra a Covid-19 foi organizada pela 
plataforma OndeTemVacina.com, que cruza dados dos governos 

4 jul 2021 – 16h20 

Imagem da página OndeTemVacina.com, com dados da imunização contra a Covid-19 em Paulínia (Foto: Reprodução) 

As pessoas de 50 a 54 anos de idade foram as que mais receberam a 1ª dose da vacina contra a 

Covid-19 em Paulínia até este domingo (4). A informação é da plataforma OndeTemVacina.com 

(https://ondetemvacina.com/). A campanha nacional de imunização contra o novo coronavírus na 

cidade aplicou 50.978 doses das quatro vacinas disponíveis no Brasil. 

De acordo com a OndeTemVacina.com, com dados atualizados já desde domingo, 10.134 pessoas 

completaram o ciclo vacinal (receberam as duas doses) em Paulínia e 40.844 tomaram a primeira 

dose. A campeã nos braços dos paulineses até aqui é a vacina da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Veja o ranking dos imunizantes aplicados no município: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/04/pessoas-de-50-a-54-anos-de-idade-foram-as-mais-vacinadas-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/04/pessoas-de-50-a-54-anos-de-idade-foram-as-mais-vacinadas-em-paulinia/
https://ondetemvacina.com/
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– Astrazeneca/Fiocruz 

• 1ª dose: 22.894 

• 2ª dose: 1.004 

• total: 23.898 

– Coronava/Butantan 

• 1ª dose: 13.392 

• 2ª dose: 9.129 

• total: 22.521 

– Pfizer/Biontech 

• 1ª dose: 3.664 

• 2ª dose: 1 

• total: 3.665 

– Janssen 

• vacina de dose única: 894 

 

    Pela plataforma, que venceu o concurso nacional de projetos digitais da Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde, é possível, por exemplo, além de saber quais das quatro vacinas foram as 

mais aplicadas em Paulínia, a pirâmide etária da vacinação na cidade, referente a primeira dose. Três 

mulheres com mais de 100 anos foram imunizadas. O segundo grupo que recebeu o maior número de 

doses é o de 40 a 42 anos de idade. 

O portal OndeTemVacina.com é uma iniciativa de voluntários que, além de ajudar as pessoas na 

procura por vacinas contra a Covid-19, informa, em tempo real, a situação da vacinação nas cidades 

brasileiras. Ele cruza informações oficiais disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, governos 

estaduais e prefeituras, além da contribuição dos próprios usuários, que podem, por exemplo, 

informar em qual posto se vacinou e qual tipo de vacina recebeu. 

A plataforma oferece ainda uma série de dados sobre o andamento da vacinação em todo o País, 

como número de doses aplicadas por tipo de público-alvo, sexo, idade, além de disponibilizar um 

ranking de cidades e estados onde a imunização está mais avançada. Basta 

ir https://ondetemvacina.com/bi e selecionar “Paulínia” no campo correspondente a municípios. 

 

 

 

 

 

 

https://ondetemvacina.com/bi
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Pirâmide etária – 1ª dose – Paulínia 

 

Fonte: ondetemvacina.com. Dados atualizados até 04/07/2021 



   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  21 
 

  

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
DATA: 03/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 3 

Paulínia esclarece que não aplicou vacinas vencidas 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 07/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/mulher-de-42-anos-e-homem-de-57-anos-morrem-em-
paulinia-vitimas-da-covid-19/ 
 
 

Mulher de 42 anos e homem de 57 anos morrem em  
Paulínia vítimas da Covid-19 
 

Por Redação 

 7 de julho de 2021 

 

Uma mulher, de 42 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital 

Municipal de Paulínia (HMP), faleceu na última segunda-feira (5) por 

complicações da covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia 

confirmou ainda que mais um homem, de 57 anos, sem comorbidades, morreu 

nesta terça-feira (6) pela doença. 

O Boletim Covid, emitido diariamente, informa ainda a confirmação de 54 novos 

casos em 24 horas. Há hoje (7) 6.696 pessoas com suspeita da doença – 393 

em isolamento domiciliar e 53 hospitalizadas no HMP, sendo 24 em unidades de 

Terapia Intensiva e 29 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no 

município é de 80%. 

Desde o início da pandemia (março de 2020), Paulínia registra 14.144 casos de 

covid-19 e 252 óbitos. Entre o total de casos, 13.499 tiveram a doença e já 

estão recuperados. Já os casos descartados somam 15.251. 

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/mulher-de-42-anos-e-homem-de-57-anos-morrem-em-paulinia-vitimas-da-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/mulher-de-42-anos-e-homem-de-57-anos-morrem-em-paulinia-vitimas-da-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 06/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/forca-tarefa-fecha-19-notifica-3-e-multa-2-
estabelecimentos-comerciais-em-paulinia/ 
 

 

Força-tarefa fecha 19, notifica 3 e multa 2 estabelecimentos 
comerciais em Paulínia 
 

Por Redação 

6 de julho de 2021 

 

Devido ao aumento de casos e internações por covid-19 em Paulínia, a Prefeitura 

Municipal reativou neste final de semana, a Força-tarefa para fiscalizações e o 

cumprimento das medidas restritivas da fase emergencial e evitar a propagação do 

coronavírus. 

Em dois dias, a Força-tarefa fechou 19 estabelecimentos, notificou 3 e multou 2. Os 

locais foram autuados e fechados. A operação passou pelos bairros Jardim Calegaris, 

Santa Cecília, Betel, São José e Alto dos Pinheiros. 

Agentes da Guarda Civil, Polícia Militar e Vigilância Sanitária flagraram 

estabelecimentos descumprindo medidas sanitárias como distanciamento social e 

algumas pessoas não usavam máscaras de proteção. 

Durante a ação, outros três locais foram notificados e dois acabaram sendo multados 

em R$ 2.108,62, por não possuírem alvará de funcionamento. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/forca-tarefa-fecha-19-notifica-3-e-multa-2-estabelecimentos-comerciais-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/forca-tarefa-fecha-19-notifica-3-e-multa-2-estabelecimentos-comerciais-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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O objetivo é fiscalizar estabelecimentos comerciais que estejam descumprindo os 

protocolos sanitários e promovendo aglomerações. 

Já as barreiras sanitárias, realizadas nos principais acessos de Paulínia, resultaram na 

abordagem de 137 veículos e 159 pessoas. 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/07/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES/ JUSTIÇA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4956353717724950&set=a.456671664359867 
 

Abonos concedidos a servidores são julgados inconstitucionais pelo TJ-SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4956353717724950&set=a.456671664359867


   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  26 
 

  

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 05/07/2021 
ASSUNTO: SERVIÇOS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4968200523206936&set=a.456671664359867 

Coleta de lixo termina 1º semestre com 84,9% de aprovação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4968200523206936&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2667 

 

Judicialização emperra conclusão de concorrência do 
transporte coletivo 
 

Da Redação 

02/07/2021 14:07:29 

 

PMP comentou andamento da licitação 

Prefeitura abre envelopes com as propostas das empresas de ônibus, mas resultado 

final ainda não tem data para ser anunciado 
 

Na manhã desta sexta-feira (2), a Comissão de Licitações (CL) da Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP) abriu os envelopes com as propostas comerciais da Sancetur - Santa Cecilia Turismo 

e do Consórcio Mobilidade Paulínia (Rápido Sumaré e Terra Auto Viação), conforme edital de 

habilitação/inabilitação da concorrência pública que vai contratar uma nova empresa de ônibus 

coletivo para a cidade.  

Na sequência, a CL abriu também o envelope da STP Mobilidade, em cumprimento à decisão 

liminar (provisória) proferida pelo juiz Carlos Eduardo Mendes, da 1ª Vara de Paulínia, na ação em 

que a empresa de ônibus contesta a sua desclassificação do certame . Segundo a CL, a STP foi 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2667
http://paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/cc-3-2021-EDITAL_HABILITACAO-INABILITACAO.pdf
http://paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/cc-3-2021-EDITAL_HABILITACAO-INABILITACAO.pdf
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inabilitada por não comprovar dois itens exigidos no edital: capital social e capacidade técnica para 

executar o contrato. A STP afirma o contrário. Apesar da abertura dos envelopes, o resultado final 

da licitação, provavelmente, só será anunciado após decisão judicial definitiva, confirmando ou não 

a inabilitação da STP Mobilidade. 

 

“A Administração Municipal informa que devido à judicialização do processo licitatório referente 

à concessão do transporte municipal, o mesmo ainda não foi concluído. A Comissão de Licitação 

irá analisar as propostas apresentadas e caso não haja nenhuma questão legal, dará publicidade 

ao resultado final”, disse a PMP, em nota à imprensa. 

 

Foto: Arquivo 

 
 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia: envelopes da concessão dos transportes são abertos, mas 

valores são guardados a 7 chaves 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 02/07/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-envelopes-da-concessao-dos-transportes-sao-abertos-mas-valores-sao-

guardados-a-7-chaves/ 
 

Em licitação do transporte judicializada, Paulínia abre envelopes com 

propostas comerciais, mas não registra valores em ata 
VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE   |     DATA: 02/07/2021     |    PÁGINA:  

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/02/em-licitacao-do-transporte-judicializada-paulinia-abre-envelopes-com-

propostas-comerciais-mas-nao-registra-valores-em-ata/ 

 

Judicialização atrasa Paulínia de conhecer a empresa que vai prestar 

serviço de transporte público 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 03/07/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/judicializacao-atrasa-paulinia-de-conhecer-a-empresa-que-vai-prestar-servico-de-

transporte-publico/ 

 

 

 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-envelopes-da-concessao-dos-transportes-sao-abertos-mas-valores-sao-guardados-a-7-chaves/
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-envelopes-da-concessao-dos-transportes-sao-abertos-mas-valores-sao-guardados-a-7-chaves/
https://diariodotransporte.com.br/2021/07/02/em-licitacao-do-transporte-judicializada-paulinia-abre-envelopes-com-propostas-comerciais-mas-nao-registra-valores-em-ata/
https://diariodotransporte.com.br/2021/07/02/em-licitacao-do-transporte-judicializada-paulinia-abre-envelopes-com-propostas-comerciais-mas-nao-registra-valores-em-ata/
http://noticiasdepaulinia.com.br/judicializacao-atrasa-paulinia-de-conhecer-a-empresa-que-vai-prestar-servico-de-transporte-publico/
http://noticiasdepaulinia.com.br/judicializacao-atrasa-paulinia-de-conhecer-a-empresa-que-vai-prestar-servico-de-transporte-publico/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 03/07/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia tem alta de 100% em casos de homicídio de janeiro a maio  
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PÁGINA: 10 
 
Policial da GCM cria aplicativo para ajudar
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: EMPRÉSTIMO  
PÁGINA: 8 

Banco do Povo de Paulínia oferece linhas de crédito de até R$ 21 mil 
 

B
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/02/construtoras-tem-45-vagas-de-emprego-
abertas-para-5-funcoes-em-paulinia/ 
 

 
 

Construtoras têm 45 vagas de emprego abertas para 5 
funções em Paulínia 
 
 

 

Há oportunidades para pedreiros, pedreiros de acabamento, ajudantes, carpinteiros 
e sinaleiros; currículos devem ser enviados por meio da internet 

2 jul 2021 – 5h30 

 
Jornada de trabalho é de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h; e sexta, das 7h às 16h (Foto: Agência Brasil) 

Duas construtoras estão com 45 vagas de emprego abertas em Paulínia. As oportunidades de 

trabalho são para pedreiros, pedreiros de acabamento, carpinteiros, ajudantes de pedreiro e sinaleiro. 

Os currículos devem ser enviados por meio da internet. 

A HM Engenharia precisa de 20 trabalhadores. São 10 vagas para as funções de sinaleiro e 10 para 

de pedreiro. O salário será combinado na hora da contratação. A empresa oferece benefícios, como 

refeição no local, descontos em farmácia, gympass e vale transporte. 

A jornada de trabalho para as duas funções é de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h; e sexta, das 

7h às 16h. Os candidatos devem enviar currículo para o e-mail adan.furlan@maishm.com.br, com a 

sigla Sinaleiro ou Pedreiro, conforme o cargo pretendido, no campo assunto, até o próximo dia 10 de 

julho. 

Para a função de sinaleiro, a HM exige Ensino Fundamental incompleto e é desejável experiência 

em construção civil. Os contratados irão: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/02/construtoras-tem-45-vagas-de-emprego-abertas-para-5-funcoes-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/02/construtoras-tem-45-vagas-de-emprego-abertas-para-5-funcoes-em-paulinia/
mailto:adan.furlan@maishm.com.br
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• sinalizar e auxiliar na movimentação de materiais e peças estruturais; 

• manter contato com o operador de máquina e auxiliá-lo durante a movimentação de materiais; 

• autorizar a movimentação de cargas por gruas, guindaste de equipamentos e elevação; 

• auxiliar na fixação das cargas ao equipamento de transporte, assim como seu descarregamento; 

• verificar o peso das cargas; e 

• verificar os cabos e ganchos. 

Para pedreiro, o requisito também é Ensino Fundamental incompleto, mas desejável experiência 

em construção nas áreas de Elétrica, Hidráulica, além de conhecimento básico de análises em 

projetos. Os selecionados serão responsáveis por: 

• preparo, lançamento e concretagem de elementos estruturais; 

• execução de serviços como regularização de contrapiso, revestimento em argamassa interno e externo, 
revestimento em peças cerâmicas, cobertura e emboçamento, obras de infraestrutura interna e externa, 
mantendo sempre a organização e limpeza das ferramentas e do local de trabalho; e 

• garantir a execução correta dos serviços e atender as exigências qualidade e procedimento de segurança. 

Já a Hacercon Construções e Incorporações irá contratar cinco carpinteiros, 10 ajudantes de 

pedreiro e 10 pedreiros de acabamento. O salário de carpinteiro será acertado na hora da contratação. 

O de ajudante de pedreiro é de R$ 1.552,00 e o de pedreiro de acabamento, R$ 1.887,00. 

A Harcecon oferece benefícios como vale transporte e alimentação no local. Os contratados irão 

trabalhar de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h; e às sextas-feiras, das 7h às 16h. 

A construtora exige dos candidatos as três funções experiência comprovada na Carteira 

Profissional e residência em Paulínia ou Campinas. Currículos devem ser enviados para o e-

mail hacercon.sp@gmail.com, com a sigla Carpinteiro Paulínia, Ajudante Paulínia ou Pedreiro 

Paulínia, conforme o cargo pretendido, no campo assunto, até o próximo dia 10 de julho. 

Os carpinteiros serão responsáveis por ler projetos, cortar e armar formas no local. Os ajudantes de 

pedreiro irão ajudar no andamento geral da obra, fazer massa e manter a limpeza do local. Os 

pedreiros de acabamento realizarão alvenaria, reboco, assentamento de batentes, contramarco. A 

empresa informou que saber assentar cerâmicas será um diferencial a ser levado em conta na hora da 

seleção 

mailto:hacercon.sp@gmail.com
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 5 

VLI Logística está com oportunidades de empregos abertas em Paulínia 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: PEDÁGIO 
PÁGINA: 12 

Pedágios da Rodovia Zeferino Vaz já cobram tarifa mais cara 
  



   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  36 
 

 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 02/07/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A2 

Golpe na Prefeitura de Campinas mostra importância da segurança de dados no serviço público  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Prefeitura de Campinas recupera R$ 7,4 milhões roubados de uma das contas do município 
VEÍCULO: THATHI RECORD TV   |     DATA: 12/06/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/519307659278527 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/519307659278527
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 1º a 7/7/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova diretrizes para Orçamento 2022 e reajuste de 

servidores 
7 de julho de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (6/7) proposta da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) 2022, que define metas e prioridades para os gastos municipais no próximo 

ano. A Prefeitura estima arrecadação de R$ 1,7 bilhão, com repasse obrigatório de 25% na área da 

educação e 15% em ações de saúde. […] 

 

Ampliação e melhorias no programa Bolsa de Estudos são 

solicitadas por Alex Eduardo 
7 de julho de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) defende ampliação e melhorias da Bolsa Educação, criada 

no município em 2010. Na Indicação 750/2021, o parlamentar sugere que o Executivo elabore 

projeto de lei visando recuperar valores pagos a alunos que não comunicarem o trancamento de suas 

matrículas, permitindo assim que mais estudantes sejam contemplados. […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-12-diretrizes-orcamento-reajuste-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-12-diretrizes-orcamento-reajuste-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-bolsa-estudos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-bolsa-estudos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-12-diretrizes-orcamento-reajuste-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-bolsa-estudos/
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Obras, reformas, iluminação e aulas on-line são sugestões do vereador 

Gibi Professor      6 de julho de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB), apresenta nesta terça-feira (6/7), durante sessão ordinária, o 

projeto de lei que cria à Semana da Conscientização da Importância da Prática de Atividade Física 

em Paulínia […] 

 

Assistência social precisa de centro itinerante nos bairros, diz José Soares5 

de julho de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere a criação de um serviço itinerante do CRAS (Centro 

de Referência de Assistência Social), responsável por atender famílias em situação de 

vulnerabilidade e que precisam de auxílio social. […] 

 

Descarte irregular de lixo eletrônico preocupa Fábio da Van 
5 de julho de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe programa educativo e voluntário de arrecadação de 

“Lixo Eletrônico”. Celulares, câmeras fotográficas, computadores, pilhas entre outros objetos, são 

considerados lixo eletrônico quando descartados ou antigos. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/obras-reformas-iluminacao-e-aulas-on-line-sao-sugestoes-do-vereador-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/obras-reformas-iluminacao-e-aulas-on-line-sao-sugestoes-do-vereador-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cras-itinerante/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/descarte-irregular-de-lixo-eletronico-preocupa-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/obras-reformas-iluminacao-e-aulas-on-line-sao-sugestoes-do-vereador-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cras-itinerante/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/descarte-irregular-de-lixo-eletronico-preocupa-fabio-da-van/
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Paulínia deve implantar energia solar nos postes de praças, sugere Cícero 
2 de julho de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) sugere estudos para a Prefeitura instalar iluminação solar nas praças 

públicas da cidade. Ele afirma que a iniciativa reduziria custos, diminuiria gases poluentes na 

atmosfera e teria pouca necessidade de manutenção. […] 

 

Semáforos sonoros são proposta de Zé Coco para segurança no trânsito 
1 de julho de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) solicita semáforos sonoros nas vias públicas da cidade, para garantir a 

mobilidade de pessoas com deficiência visual e até chamar atenção dos demais pedestres. Segundo o 

Requerimento 530/2021, a iniciativa é necessária diante do aumento no fluxo de veículos e da 

importância de se evitar acidentes. […] 

 

Pedro solicita lactantes no grupo prioritário de vacinas contra Covid-19   
1 de julho de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) pede que o governo do Estado considere a inclusão, no 

grupo prioritário de imunização contra a Covid-19, todas as mulheres lactantes, uma vez que o vírus 

pode afetar a saúde materna e da criança. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-energia-solar-pracas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-semaforos-sonoros-transito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-solicita-que-lactantes-sejam-incluidas-no-grupo-prioritario-de-imunizacao-contra-covid-19/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-energia-solar-pracas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-semaforos-sonoros-transito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-solicita-que-lactantes-sejam-incluidas-no-grupo-prioritario-de-imunizacao-contra-covid-19/

