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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ METAS E PRIORIDADES  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara será mais aberta, moderna e sustentável até 2022, diz presidente 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ METAS E PRIORIDADES  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

No dia 18, Câmara promove audiência pública sobre programa de Metas e Prioridades no biênio 2021-2022 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 15/10/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/no-dia-18-camara-promove-audiencia-publica-sobre-programa-de-metas-e-prioridades-no-bienio-2021-2022/

http://noticiasdepaulinia.com.br/no-dia-18-camara-promove-audiencia-publica-sobre-programa-de-metas-e-prioridades-no-bienio-2021-2022/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Vereadores aprovam regras para previdência de novos servidores 
municipais 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 15/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 16 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 18/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/18/vereadores-mudam-regras-na-
previdencia-de-novos-servidores-municipais/ 
 

Vereadores mudam regras na previdência de novos 
servidores municipais 
 
 

Contratados por meio do concurso público em andamento na Prefeitura, por exemplo, poderão 

receber da Pauliprev no máximo até o teto do INSS 

18 out 2021 – 9h12 

 
Vereadores durante a sessão da Câmara que alterou as regras da previdência (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia aprovou mudanças na previdência dos novos servidores municipais. Quando 

a lei entrar em vigor, os funcionários públicos que forem admitidos a partir daquela data – como os 

contratados por meio do concurso público em andamento na Prefeitura – poderão receber do regime 

próprio (gerido pelo Pauliprev) no máximo o teto do regime geral: atualmente de R$ 6.433,57 pagos 

pelo INSS. 

Conforme as alterações, para o novo servidor municipal receber mais que o limite do INSS, terá de 

fazer contribuições complementares enquanto estiver na ativa, chamadas de Regime de Previdência 

Complementar (RPC, uma espécie de capitalização). O Projeto de Lei Complementar 3/2021, 

aprovado na sessão da última quarta-feira (13), autoriza ainda a Prefeitura de Paulínia a oferecer 

planos de benefícios por meio de entidade fechada de previdência complementar. 

O vereador Cícero Brito (MDB) ressaltou que a mudança valerá apenas para os próximos 

concursados: segundo o texto, os servidores já em exercício poderão escolher se querem ou não 

aderir ao plano. Ele também destacou que a reforma da Previdência (Emenda Constitucional 

103/2019) obrigou todos os municípios a criarem a RPC até novembro de 2021. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/18/vereadores-mudam-regras-na-previdencia-de-novos-servidores-municipais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/18/vereadores-mudam-regras-na-previdencia-de-novos-servidores-municipais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/22/paulinia-abre-concurso-publico-com-124-vagas-e-salario-de-ate-r-119-mil/
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O Projeto de Lei Complementar 3/2021 é de autoria do prefeito Du Cazellato (PL) e, agora, para 

entrar em vigor dependerá apenas de sua sanção. Ainda não há data para isso, entretanto, deverá 

ocorrer antes das eventuais contratações que possam ser realizadas pelo município por meio do 

concurso público em andamento na Prefeitura. As provas do certame, por exemplo, estão marcadas 

para o dia 28 de novembro deste ano. 

O concurso público ainda está na fase de inscrições, que terminam às 16h desta segunda-feira (18). 

O maior salário é de cerca de R$ 13.093,95, ou mais que o dobro pago pelo INSS hoje aos 

aposentados. Ao todo, são oferecidas pela Prefeitura de Paulínia 124 vagas para os níveis 

Fundamental (sete), Médio ou Técnico (11) e Superior (106). O concurso é realizado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) – https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21 – e terá validade de dois anos, 

podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21
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VEÍCULO: O REGIONAL 
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Vereadores mudam regras na previdência de novos 
servidores municipais 
 

O REGIONAL 

18 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Contratados por meio do concurso público em andamento na Prefeitura, por 

exemplo, poderão receber da Pauliprev no máximo até o teto do INSS 

A Câmara de Paulínia aprovou mudanças na previdência dos novos servidores municipais. 
Quando a lei entrar em vigor, os funcionários públicos que forem admitidos a partir daquela 
data – como os contratados por meio do concurso público em andamento na Prefeitura – 
poderão receber do regime próprio (gerido pelo Pauliprev) no máximo o teto do regime geral: 
atualmente de R$ 6.433,57 pagos pelo INSS. 

 

Conforme as alterações, para o novo servidor municipal receber mais que o limite do INSS, 
terá de fazer contribuições complementares enquanto estiver na ativa, chamadas de Regime 
de Previdência Complementar (RPC, uma espécie de capitalização). O Projeto de Lei 
Complementar 3/2021, aprovado na sessão da última quarta-feira (13), autoriza ainda a 
Prefeitura de Paulínia a oferecer planos de benefícios por meio de entidade fechada de 
previdência complementar. 

O vereador Cícero Brito (MDB) ressaltou que a mudança valerá apenas para os próximos 
concursados: segundo o texto, os servidores já em exercício poderão escolher se querem 

https://oregional.net/vereadores-mudam-regras-na-previdencia-de-novos-servidores-municipais-126259
https://oregional.net/vereadores-mudam-regras-na-previdencia-de-novos-servidores-municipais-126259
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ou não aderir ao plano. Ele também destacou que a reforma da Previdência (Emenda 
Constitucional 103/2019) obrigou todos os municípios a criarem a RPC até novembro de 
2021. 

O Projeto de Lei Complementar 3/2021 é de autoria do prefeito Du Cazellato (PL) e, agora, 
para entrar em vigor dependerá apenas de sua sanção. Ainda não há data para isso, 
entretanto, deverá ocorrer antes das eventuais contratações que possam ser realizadas pelo 
município por meio do concurso público em andamento na Prefeitura. As provas do certame, 
por exemplo, estão marcadas para o dia 28 de novembro deste ano. 

O concurso público ainda está na fase de inscrições, que terminam às 16h desta segunda-
feira (18). O maior salário é de cerca de R$ 13.093,95, ou mais que o dobro pago pelo INSS 
hoje aos aposentados. Ao todo, são oferecidas pela Prefeitura de Paulínia 124 vagas para 
os níveis Fundamental (sete), Médio ou Técnico (11) e Superior (106). O concurso é 
realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
– https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21 – e terá validade de dois anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez por igual período. 

 
 
 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

VEÍCULO: RÁDIO BRASIL CAMPINAS   |     DATA: 19/10/2021     |    PÁGINA:  

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2021/10/noticia_previdencia.mp3 

 

 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2021/10/noticia_previdencia.mp3
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ OUTUBRO ROSA  
PÁGINA: 20 

Evento na Câmara discute cuidados para prevenir e tratar o câncer de mama 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEI/ ACESSIBILIDADE  
PÁGINA: 10 

Supermercados de Paulínia têm 6 meses para adotar carrinhos de compras para PCDs 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI  
PÁGINA: 17 

 

Prefeito protocola projeto na Câmara para garantir itens de higiene a 
estudantes  
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VEÍCULO: G1 
DATA: 18/10/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/noticia/2021/10/18/escolas-de-sp-voltam-a-
receber-100percent-dos-alunos-so-24percent-das-estaduais-estao-aptas.ghtml 
 
 
 
 

Escolas de SP voltam a receber 100% dos alunos; só 24% 
das estaduais estão aptas 
 
 
 

Governo determinou retorno obrigatório a partir desta segunda (18) na rede 
estadual, mas apenas 24% das escolas têm condições físicas para atender a todos. 
Na prática, medida só será cumprida em novembro, quando não será mais 
necessário manter distanciamento entre os estudantes. 
 
 
 
 

Por g1 SP — São Paulo 
18/10/2021 04h00   

 

 
As aulas presenciais voltam a ser obrigatórias na rede pública e privada do estado de São Paulo a partir 
da próxima segunda-feira (18). — Foto: CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 

Parte das escolas da rede estadual de São Paulo vão voltar a receber 100% dos alunos todos os 
dias da semana a partir desta segunda-feira (18). 
 
Embora tenha determinado a obrigatoriedade do retorno presencial a todos os alunos, a medida só 
poderá ser cumprida na rede a partir do dia 3 de novembro, quando não será mais necessário 
manter o distanciamento entre os estudantes. 
 
Segundo a Secretaria Estadual da Educação, apenas 24% (1.251 das 5.130) das escolas têm 
estrutura para atender a todos os alunos e consegue garantir o distanciamento de 1 metro exigido 
pelas regras de combate à Covid-19. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/noticia/2021/10/18/escolas-de-sp-voltam-a-receber-100percent-dos-alunos-so-24percent-das-estaduais-estao-aptas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/noticia/2021/10/18/escolas-de-sp-voltam-a-receber-100percent-dos-alunos-so-24percent-das-estaduais-estao-aptas.ghtml
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Nas demais, onde isso não é possível por falta de espaço físico, as aulas seguem em esquema de 
rodízio até o início de novembro. 
 
A exigência também vale para as escolas privadas, mas elas terão prazos definidos pelo Conselho 
de Educação para se adaptarem. 
 
No caso das municipais, a maioria das prefeituras tem autonomia para decidir. Somente em 
cidades menores, que não têm Conselho de Educação próprios, devem seguir a determinação do 
estado e retornar nesta segunda (18). 
 
Durante coletiva de imprensa na semana passada, o secretário estadual da Educação, Rossieli 

Soares, afirmou que o distanciamento ainda deve ser mantido até 3 de novembro. 
 
"Começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira. O Conselho vai deliberar 
sobre o prazo para as escolas privadas. Vai ter um prazo em que a escola privada poderá se 
adaptar à regra. Para as redes municipais, deverá ser observada a regra de cada conselho", disse 
o secretário. 
 
De acordo com o secretário, os estudantes só poderão deixar de frequentar as escolas mediante 
apresentação de justificativa médica, ou aqueles que fazem parte do grupo de exceções definidos: 
 

 Gestantes e puérperas 
 Comorbidades com idade a partir de 12 anos que não tenham completado ciclo vacinal 

contra a Covid 
 Menores de 12 anos que pertencem a grupos de risco para a Covid e ou condição de 

saúde de maior fragilidade 
 
Em agosto, a gestão estadual já tinha reduzido o distanciamento entre as carteiras de 1,5 metro 
para 1 metro. 
O uso de máscara por parte de estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos, assim 
como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual por parte de 
professores e demais funcionários. 

 
 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Volta às aulas: 14 cidades da região de Campinas terão 100% dos alunos 

presenciais na rede municipal em 3 de novembro 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 17/10/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/10/17/volta-as-aulas-14-cidades-da-regiao-terao-100percent-

dos-alunos-presenciais-na-rede-municipal-em-3-de-novembro-veja-cronogramas.ghtml 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/13/aulas-presenciais-voltam-a-ser-obrigatorias-na-rede-publica-e-privada-de-sp-a-partir-de-18-de-outubro.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/16/escolas-poderao-ter-mais-alunos-simultaneamente-a-partir-de-agosto-diz-governo-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/16/escolas-poderao-ter-mais-alunos-simultaneamente-a-partir-de-agosto-diz-governo-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/10/17/volta-as-aulas-14-cidades-da-regiao-terao-100percent-dos-alunos-presenciais-na-rede-municipal-em-3-de-novembro-veja-cronogramas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/10/17/volta-as-aulas-14-cidades-da-regiao-terao-100percent-dos-alunos-presenciais-na-rede-municipal-em-3-de-novembro-veja-cronogramas.ghtml
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 5 

Sábado tem Dia D de vacinação contra a Covid-1 em 5 UBSs 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Atual Administração de Paulínia alcança maior aprovação, segundo INDSAT 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 14/10/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2698 
 

Prefeitura é condenada a indenizar proprietários do Pazetti 
 

Da Redação 

14/10/2021 16:10:31 

 

Ação foi movida pela associação de moradores do conjunto 

Decisão judicial foi provocada pelas mudanças nas regras de aquisição do Módulo 3 do 

residencial, realizadas na gestão do ex-prefeito Edson Moura Junior 
 

No dia 17 do mês passado, o juiz Carlos Eduardo Mendes, da 1ª Vara Cível, julgou procedente uma ação 

da Associação de Moradores do Residencial Pazetti (AMRP), no bairro Saltinho, contra a Prefeitura 

Municipal de Paulínia (PMP). No processo, iniciado em 2016, a Associação pediu que a PMP fosse 

condenada pelos danos morais, financeiros e patrimoniais que teria causado a proprietários do residencial, 

quando alterou as regras para aquisição de parte do empreendimento imobiliário.  

 

Com 886 unidades, divididas em três módulos, o Residencial Pazetti foi edificado pela Construtora Mello de 

Azevedo, contratada pela PMP em 2007, por meio de concorrência pública. A Lei Municipal 3.283/12 - 

sancionada em 2 de julho de 2012 pelo então prefeito José Pavan Junior - destinou o residencial para 

famílias com renda mensal entre três e dez salários mínimos, residentes em Paulínia há pelo menos 5 anos e 

sem imóvel próprio, dentro ou fora da cidade.  

 

Cada unidade foi vendida a R$ 130 mil, mediante pagamento de entrada e o restante financiado pela Caixa 

Econômica Federal. Segundo a AMRP, teve morador que chegou a pagar R$ 30 mil de entrada. Pelas regras, 

o comprador desembolsou ainda a chamada “taxa de evolução de obra”, cobrada a partir da assinatura do 

contrato até a entrega do imóvel.     

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2698
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2012/329/3283/lei-ordinaria-n-3283-2012-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-alienar-sob-a-forma-de-venda-subsidiada-as-unidades-habitacionais-do-loteamento-residencial-pazetti-e-da-outras-providencias?q=3283
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Dois anos depois, em julho de 2014, o então prefeito Edson Moura Junior (MDB, à época) enviou à Câmara 

de Vereadores (CMP) o polêmico Programa Especial Prioritário de Habitação (PL 37/14), dando uma nova 

destinação e estabelecendo critérios diferenciados de aquisição para o chamado Módulo 3 do Pazetti. Os 

vereadores concluíram a votação do programa dia 2 de setembro, durante a mais tensa e tumultuada sessão 

de 2014 (CLIQUE AQUI e reveja). Por 7 votos a 5, com as ausências de Gustavo Yatecola e Tiguila Paes, a 

proposta foi aprovada pelo Legislativo e, três dias depois, convertida por Moura Junior na Lei Municipal 

3.394/14. 

 

Pela nova lei, famílias que viviam nas antigas ocupações irregulares do Acampamento Menezes, Fazenda 

Paraíso e Fazenda Santa Terezinha passaram a ter prioridade na compra das casas do Módulo 3, exceto as 

unidades que já haviam sido negociadas nos termos da lei original de 2012. A renda mensal exigida passou a 

ser de um a cinco salários mínimos, e os imóveis foram financiados pela própria Prefeitura de 

Paulínia (PMP), sem cobrança de entrada, sem taxa de pré-obra e em 360 parcelas de meio salário mínimo, 

sem juros. 

 

Ação/Sentença 

Diante das condições especiais que beneficiaram exclusivamente os compradores do Módulo 3, a Associação 

de Moradores do Residencial Pazetti (AMRP) resolveu processar a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), 

exigindo os mesmos direitos para um total de 200 associados, que compraram unidades nos dois primeiros 

módulos pelas regras da Lei anterior 3.283/12, além do pagamento de indenizações por motivos variados.   

 

De acordo com a petição inicial da ação, a que o Correio teve acesso, a AMRP pediu que a PMP fosse 

condenada a pagar: R$ 5 mil por danos morais, para cada associado relacionado no processo; indenização 

pela desvalorização (de até 34,20%, segundo perito judicial) dos imóveis do Pazetti, em razão da mudança 

na destinação do residencial; indenização por danos morais e patrimoniais causados pelo atraso nas 

entregas dos módulos 1 e 2 (previstas para 29 de agosto de 2013 e 29 de março de 2014, respectivamente, 

mas só ocorridas em 21/04 e 31/05 de 2014); R$ 30 mil à Associação, por dano moral coletivo; 

ressarcimento dos valores de taxa de pré-obra pagos pelos compradores dos Módulos 1 e 2, após o 

vencimento do prazo programado para entrega dos imóveis, bem como de encargos e outros valores que 

eles tiverem pago a mais do que os beneficiários da Lei 3.394/14.  

 

Todos os pedidos foram atendidos pela Justiça, conforme trecho final da decisão do juiz Carlos Eduardo 

Mendes (a PMP pode recorrer): 

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL PAZETTI em face de MUNICÍPIO DE PAULÍNIA com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor fixado 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada associado e R$ 30.000,00 (trinta mil em favor da associação, valor 

a ser corrigido, com incidência de juros moratórios em termos com a caderneta de poupança, a partir do 

trânsito em julgado. 

 

Ainda, o ressarcimento dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, após a data de entrega 

programada, os quais serão individualizados em sede de Liquidação.  

 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=31750
https://www.youtube.com/watch?v=tqPKVVAcJ_k
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2014/340/3394/lei-ordinaria-n-3394-2014-dispoe-sobre-a-criacao-do-programa-especial-prioritario-de-habitacao-e-da-outras-providencias?q=3394
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2014/340/3394/lei-ordinaria-n-3394-2014-dispoe-sobre-a-criacao-do-programa-especial-prioritario-de-habitacao-e-da-outras-providencias?q=3394
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Condeno ao pagamento de indenização por danos materiais inerente a desvalorização do imóvel de cada 

associado, a ser aferido em liquidação.  

 

O pagamento de indenização por danos patrimoniais decorrentes do atraso na entrega dos módulos I e II, 

bem como pelo descumprimento da obrigação de entregar a documentação apta para que a Caixa emita os 

contratos dos adquirentes do módulo III, a ser liquidada. 

 

A concessão da equiparação de benefícios, ressarcindo os encargos e valores pagos a mais pelos associados 

da autora, valores a serem definidos em liquidação de sentença”.  

 

O que disse a PMP 

Procurada pelo Correio, a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos (SNJ) enviou a seguinte nota: "O 

Município ainda não foi formalmente intimado da sentença, e assim que for, avaliará as medidas jurídicas 

cabíveis neste processo". 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Paulínia Vista de Cima 

https://www.facebook.com/paulinia.vistadecima/photos/pcb.378100286867035/378100240200373/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 21/10/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/presidente-da-fiesp-sesi-e-senai-inaugura-nova-escola-
senai-de-paulinia-nesta-terca-feira-26/ 

Presidente da Fiesp, Sesi e Senai inaugura nova Escola Senai 
de Paulínia nesta terça-feira, 26 
 

Por Redação 

21 de outubro de 2021 

 

Paulo Skaf vai assinar convênios e inaugurar novos espaços da unidade mantida pela indústria 

O presidente da Fiesp, Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf inaugura terça-feira (26/10), a nova 

Escola Senai de Paulínia (Av. Engenheiro Roberto Mange, 710), que recebeu investimento 

de R$ 46 milhões. Neste ano, a unidade matriculou 890 alunos em cursos de diversas áreas 

tecnológicas, tais como Automação, Manutenção Mecânica, Metalurgia, Eletroeletrônica, 

Química e Segurança do Trabalho. 

Em nível Técnico são oferecidos os cursos de Química e Segurança do Trabalho, e em fase 

de implantação o curso Técnico de Automação Industrial. Na modalidade de Aprendizagem 

Industrial há cursos de Caldeireiro, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Eletricista 

Industrial e Mecânico de Manutenção. Completam o catálogo diversos cursos de Formação 

Inicial e Continuada, em todas as áreas ofertadas. 

O novo prédio tem laboratórios de Química Geral e Inorgânica, Química Orgânica, 

Preparação de Amostras, Cromatografia, Espectrometria, Incubação e Fermentação, 

Microbiologia e Operações Unitárias. Na área de Automação são seis ambientes: 

http://noticiasdepaulinia.com.br/presidente-da-fiesp-sesi-e-senai-inaugura-nova-escola-senai-de-paulinia-nesta-terca-feira-26/
http://noticiasdepaulinia.com.br/presidente-da-fiesp-sesi-e-senai-inaugura-nova-escola-senai-de-paulinia-nesta-terca-feira-26/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/09/SENAI-Unidade-Paul%C3%ADnia.jpg
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Instrumentação Básica e Avançada, Áreas Classificadas, CLP e Redes, Simulação de 

Processos e Laboratório de Projetos. 

Completam a estrutura as oficinas de Caldeiraria, Soldagem (24 cabines com todos os 

processos), Instalações Elétricas, Comandos Elétricos e Manutenção Mecânica. Também há 

Laboratórios de Eletrônica Analógica e Digital, Hidráulica e Pneumática, Informática (três 

salas), Metrologia e Normas Regulamentadoras, além de 12 salas de aula convencionais. 

Desde 1995 no município, a escola do Senai-SP funcionava em espaço da prefeitura. O 

novo prédio está em terreno doado, de 32 mil m² e mais de 10 mil m² de área construída, 

cinco vezes maior do que a área anterior. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 6 

Prefeitura abre inscrição no PAS para Bolsa Educação 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 09/10/2021 
ASSUNTO: PAULÍNIA SHOPPING  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Quem são os administradores que assumiram o Paulínia Shopping 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 18/10/2021 
ASSUNTO:  
PARLAMENTO 
METROPOLITANO 
PÁGINA: 4, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 

Em reunião, Parlamento da RMC é apontado como molodeo para o Rstado 

Três cidades da região são beneficiadas com vagas para programa de inovação de micro e pequenas empresas 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 10/10/2021 
ASSUNTO: REGIÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia e outras três cidades perdem 59 mil eleitores no prazo de um ano 
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VEÍCULO: A CIDADE ON 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1683399,Operacao-contra-pornografia-
infantil-prende-duas-pessoas-em-Paulinia.aspx 
 

Operação contra pornografia infantil prende duas 
pessoas em Paulínia 
 

Segundo a corporação, mandados ainda estão sendo cumpridos e farto material de 
pornografia infantil já foram encontrados 
 

Da Redação |  

ACidadeON Campinas - 22/10/2021 08:59 

 

Equipes cumprem mandados em Paulínia (Foto: Divulgação DIG) 

 

Uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) contra pornografia infantil prendeu na 

manhã desta sexta-feira (22) duas pessoas em Paulínia.  

A operação, denominada de "Curumins", foi deflagrada pela DIG de Campinas e teve mandados 

cumpridos por policiais da Deic (Divisão de Investigações Criminais de Campinas).  

Segundo a corporação, mandados ainda estão sendo cumpridos e "farto material de pornografia 

infantil já foram encontrados" com os acusados. Os presos e os materiais apreendidos serão 

trazidos para a sede da delegacia, em Campinas. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Polícia Civil faz operação contra a pedofilia em Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/10/policia-civil-faz-operacao-contra-a-pedofilia-em-paulinia 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1683399,Operacao-contra-pornografia-infantil-prende-duas-pessoas-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1683399,Operacao-contra-pornografia-infantil-prende-duas-pessoas-em-Paulinia.aspx
https://portalcbncampinas.com.br/2021/10/policia-civil-faz-operacao-contra-a-pedofilia-em-paulinia
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: GUARDA MUNICIPAL  
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: ZATUM 
DATA: 22/10/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/5912/programa-emprega-paulinia-oferece-20-vagas-de-trabalho 
 

Programa Emprega Paulínia oferece 20 vagas de trabalho 

Candidatos devem ter um ano de experiência na função 
20/10/2021 às 17h06 

 

Por: Zatum Notícias 

Fonte: Da Redação 

 

Oportunidade de entrar no mercado de trabalho formal (Crédito: Agência Brasil) 

O Programa Emprega Paulínia informou nesta quarta-feira (20) que está com 20 vagas de 

trabalho em aberto.  

As oportunidades são para Mecânico Ajustador, com 15 vagas e Funileiro Traçador, com 5 

vagas.  

Os postos de trabalho são para pessoas com um ano de experiência na função. 

Para saber mais ligue no telefone (19) 3874-5669, das 8h às 17h. O Emprega Paulínia é um 

braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e fica na Prefeitura de Paulínia.  

 
 

 

 

https://www.zatum.com.br/noticia/5912/programa-emprega-paulinia-oferece-20-vagas-de-trabalho
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 21/10/2021 
ASSUNTO: REPLAN 
PÁGINA: A2 

História: Alimento da Replan está chegando 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 08 a 22/10/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 
 

 

Palestra na Câmara discute cuidados para prevenir e tratar o câncer de 

mama 
22 de outubro de 2021  

A Câmara de Paulínia ficou mais cor de rosa na quarta-feira (20/10), em evento que chamou atenção 

quanto aos cuidados e prevenção do câncer de mama. Servidores efetivos, comissionados e 

terceirizados (tanto mulheres quanto homens) participaram de palestra com o ginecologista Marcelo 

Carani, assessor técnico da Saúde da Mulher. […] 

 

 

Aulas de skate e qualificação do setor de beleza são propostas  

de Alex 
21 de outubro de 2021  

Com o crescimento do skatismo e a conquista de várias medalhas ao Brasil nas Olimpíadas, o 

vereador Alex Eduardo (Solidariedade) solicita aulas dessa modalidade nas escolas de iniciação 

esportiva. Segundo o Requerimento 999/2021, a iniciativa poderia revelar novos talentos. Na 

Indicação 1239/2021, o vereador pede cursos de qualificação e capacitação […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/palestra-camara-outubro-rosa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/palestra-camara-outubro-rosa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-aulas-skate-e-qualificacao-do-setor-beleza/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-aulas-skate-e-qualificacao-do-setor-beleza/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/palestra-camara-outubro-rosa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-aulas-skate-e-qualificacao-do-setor-beleza/


   RESUMO DA  SEMANA | Outubro 2021 |  33 
 

  

 

Messias Brito quer Jardim Botânico aberto aos finais de semana e feriados 
21 de outubro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere que Jardim Botânico amplie o horário de visitação. O espaço 

criado com o objetivo de preservar espécies de plantas nativas e exóticas aclimatadas no Brasil 

atualmente fica aberto de segunda a sexta, das 7h às 16h30. [...] 

 

Loira defende campanha para melhor conservação das áreas públicas 
20 de outubro de 2021  

O vereador Loira (DC) sugere à Prefeitura campanha para conscientizar os munícipes sobre a 

importância de conservar áreas públicas. De acordo com a Indicação 1219/2021, é importante que a 

população adote práticas de limpeza e manutenção das áreas públicas e saiba quais as penas […] 

 

Tiguila pede cursinho para munícipes que irão prestar Concurso de 

Paulínia       19 de outubro de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania), propõe que à Prefeitura custeie curso preparatório para os 

candidatos que irão participar do Concurso Público no próximo dia 28 de novembro. Segundo o 

vereador a iniciativa visa contemplar apenas os moradores de Paulínia. “Vem gente do Brasil todo 

pra cá prestar esse concurso, precisamos criar mecanismo […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-quer-jardim-botanico-aberto-aos-finais-de-semana-e-feriados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-campanha-conservar-areas-publicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-pede-cursinho-para-municipes-que-irao-prestar-concurso-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-pede-cursinho-para-municipes-que-irao-prestar-concurso-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-quer-jardim-botanico-aberto-aos-finais-de-semana-e-feriados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-campanha-conservar-areas-publicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-pede-cursinho-para-municipes-que-irao-prestar-concurso-de-paulinia/
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Câmara será mais aberta, moderna e sustentável até 2022, diz presidente 
19 de outubro de 2021  

O presidente da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão (PL), apresentou nesta segunda-feira (18/10) o 

programa de Metas e Prioridades no biênio 2021-2022. A partir deste ano, uma norma proposta pelo 

próprio vereador obriga todo presidente do Legislativo a mostrar diretrizes e planejamento de ações 

estratégicas durante a gestão. O programa inclui 16 metas […] 

 

Câmara apoia e incentiva Campanha Outubro Rosa 
19 de outubro de 2021  

A Câmara de Paulínia realiza na próxima quarta-feira (20/10), às 14 horas, evento para chamar 

atenção quanto aos cuidados e prevenção do câncer de mama. O objetivo é conscientizar e informar o 

maior número de pessoas, com palestra do ginecologista Marcelo Carani. [...] 

 

Abandono de ginásio do João Aranha faz Edilsinho cobrar providências 
18 de outubro de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita que a Prefeitura resolva o cenário de 

abandono e insegurança no Ginásio de Esportes Agostinho Fávaro – Lara, no bairro João Aranha. Ele 

diz que o espaço, antigamente sede de várias competições e ofertas de lazer, hoje […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-metas-prioridades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-apoia-e-incentiva-campanha-outubro-rosa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-abandono-ginasio-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-abandono-ginasio-joao-aranha/
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Linha de ônibus na região do Calegaris e reabertura de lagoa são 

propostas de Dr. Grilo     18 de outubro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) sugere a criação de um itinerário por dentro dos bairros Jd. Calegaris, 

Jd. Fortaleza, Sol Nascente e Vista Alegre. Segundo o vereador, atualmente os pontos de ônibus mais 

próximos estão na Avenida José Paulino. Os moradores da região reclamam […] 

 

Helder defende cuidados com saúde mental dos alunos na volta às aulas 
15 de outubro de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) defende a importância de cuidar da saúde mental dos estudantes do 

município no retorno à sala de aula. O distanciamento social causado pela Covid-19, segundo ele, 

provocou muitos casos de ansiedade e depressão. […] 

 

Audiência pública apresentará Metas e Prioridades da Câmara até 2022 
14 de outubro de 2021  

A Câmara de Paulínia vai promover Audiência Pública para apresentar o programa de Metas e 

Prioridades no biênio 2021-2022, sob a Presidência do vereador Fábio Valadão (PL). O evento 

acontece na próxima segunda-feira (18), às 17h30, no Plenário da Casa de Leis. A partir deste ano, 

todo presidente do Legislativo é obrigado a mostrar diretrizes […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/linha-de-onibus-na-regiao-do-calegaris-e-reabertura-de-lagoa-sao-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/linha-de-onibus-na-regiao-do-calegaris-e-reabertura-de-lagoa-sao-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-apoio-alunos-aulas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-apresentara-metas-e-prioridades-da-camara-ate-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/linha-de-onibus-na-regiao-do-calegaris-e-reabertura-de-lagoa-sao-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-apoio-alunos-aulas/
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Vereadores aprovam regras para previdência de novos servidores 

municipais        14 de outubro de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta quarta-feira (13/10) mudanças na previdência de servidores do 

município. Quando a lei entrar em vigor, os funcionários públicos que forem admitidos a partir dessa 

data só poderão receber do regime próprio (gerido pela Pauliprev) o teto do regime geral […] 

 

Ponto de ônibus ecológico e brinquedotecas públicas são propostas de 

Cícero        13 de outubro de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) sugere que a Prefeitura implante pontos de ônibus ecológicos nas 

principais vias do município, incentivando o desenvolvimento sustentável. Ele cita como exemplo 

iniciativa criada em Cuiabá, onde os containers de cargas foram transformados em abrigos […] 

 

Pedro sugere aplicativo de segurança para atender comércio local 
11 de outubro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) propõe aplicativo de segurança com a finalidade de dar mais 

suporte ao comerciante de Paulínia. O vereador explica que o app funcionaria como um “botão do 

pânico”, o comerciante realiza um pré-cadastro na Guarda Civil […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-18-regras-previdencia-novos-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-18-regras-previdencia-novos-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-ponto-onibus-ecologico-e-brinquedoteca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-ponto-onibus-ecologico-e-brinquedoteca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-indica-aplicativo-de-seguranca-para-atender-comercio-local/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-18-regras-previdencia-novos-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-ponto-onibus-ecologico-e-brinquedoteca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-indica-aplicativo-de-seguranca-para-atender-comercio-local/
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Pessoa com deficiência não paga taxa de concurso público, lembra José 

Soares        8 de outubro de 2021  

Com a abertura de concurso público em Paulínia, o vereador José Soares (Republicanos) solicita que 

a Prefeitura divulgue norma municipal que isenta pessoas com deficiência de pagar inscrição em 

concursos públicos. A Lei 3.680 está em vigor desde 2019 […] 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-pessoa-com-deficiencia-taxa-concurso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-pessoa-com-deficiencia-taxa-concurso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-pessoa-com-deficiencia-taxa-concurso/

