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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 09/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ REGIMENTO INTERNO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2683 
 

Projeto acaba com votação em dois turnos na Câmara 
 

Da Redação 

09/08/2021 22:08:56 

 

Sessões devem começar às 17h 

De autoria do atual presidente do Legislativo de Paulínia, proposta altera ainda o 

horário das sessões ordinárias 
 

Exceto propostas de Emenda à Lei Orgânica do Município, todos os projetos de lei 

(complementar, ordinária ou de alteração) e de resolução submetidos à Câmara Municipal de 

Paulínia (CMP) poderão ser discutidos e votados uma única vez. Atualmente, a legalidade e o 

mérito de cada matéria são discutidos e votados pelos vereadores em duas sessões diferentes.  

 

A extinção da chamada votação em dois turnos está entre as mudanças que o atual presidente da 

CMP, Fábio Valadão (PL), pretende fazer no Regimento interno (RI) da Casa, por meio do Projeto 

de Resolução (PR) 14/21, protocolado por ele nesta segunda-feira (9). A proposta ainda antecipa 

para as 17h o início das sessões ordinárias quinzenais de terça-feira, que atualmente começam 

às 18h30. 

 

A sequência dos trabalhos nas sessões ordinárias também deve ser alterada. Hoje, os vereadores 

primeiro abordam temas variados, durante dez minutos, e depois discutem e votam projetos, 

requerimentos e moções. Caso a resolução seja aprovada, a chamada “palavra livre” será aberta 

somente após a votação de todas as matérias pautadas, ou seja, no final de cada 

sessão. Discussão e votação do PR presidencial devem iniciar na sessão da próxima terça-feira (17).  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2683
https://leismunicipais.com.br/regimento-interno-paulinia-sp
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 08/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROGRAMA DE METAS E PRIORIDADES 
PÁGINA: A5 

Câmara de Paulínia aprova plano de metas no Legislativo 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 08/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROGRAMA DE METAS E PRIORIDADES 
PÁGINA: 4 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
DATA: 07/08/2021 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
PROGRAMA DE METAS  
E PRIORIDADES 
PÁGINA: 3, COM  
CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS - REGIONAL 
DATA: 08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROGRAMA DE METAS E PRIORIDADES 
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 10/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Câmara de Paulínia reduz despesas e economiza cerca de R$ 
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700 mil 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2682 
 

CMP contrata vigilância noturna 62,2% mais barata 
 

Da Redação 

06/08/2021 20:08:38 

 

Economia com horas extras chegou a R$ 190 mil  

Segundo assessoria do Legislativo, redução de custos com contratos, horas extras e 

outras despesas geraram uma economia de quase R$ 700 mil, no 1º semestre 

 

Readequação de contratos com empresas terceirizadas, corte de horas extras e extinção de 

despesas apontadas como desnecessárias geraram uma economia de R$ 694.190,62 (seiscentos e 

noventa e quatro mil, cento e noventa reais e sessenta e dois centavos) aos cofres da Câmara 

Municipal de Paulínia (CMP), no primeiro semestre deste ano. As informações foram divulgadas 

nesta quinta-feira (5) pela assessoria de imprensa da CMP. 

 

A maior redução de custo foi registrada no novo contrato de vigilância noturna. “O valor da 

prestação de serviço caiu 62,2%, de R$ 687.849,80 mil para R$ 260 mil com a contratação de nova 

empresa, em julho”, afirmou a assessoria. Além de seis vigilantes, dois brigadistas profissionais, que 

antes eram fornecidos por outra empresa terceirizada (cujo contrato foi encerrado), completam o 

staff da nova contratada. 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2682
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Submetida a controle mais rigoroso, a despesa com horas extras de servidores efetivos 

da CMP também caiu nos seis primeiros meses do ano. Segundo a assessoria, a economia foi de R$ 

190 mil. Vale lembrar que os chamados servidores comissionados não têm direito a esse 

benefício. “Horas extraordinárias são para eventos imprevisíveis. Não cabem gastos tão 

excessivos quando se trata de eventos planejados”, avaliou o atual presidente do Legislativo, Fábio 

Valadão (PL). 

 

O serviço de desinfecção contra a Covid-19 passou a ser prestado por uma única empresa, a mesma 

responsável pela limpeza do Legislativo. “[Antes] Havia duas empresas fazendo praticamente a 

mesma tarefa”, comentou Emmanuel Pinareli, diretor-geral adjunto da CMP. “Com o valor 

economizado (cerca de R$ 27 mil), foi possível adquirir insumos de desinfecção e mais 

equipamentos EPIs para proteger os colaboradores”, completou a assessoria. O custo com seguro 

da frota de veículos ficou quase R$ 13 mil mais barato, e a recarga anual de extintores caiu de R$ 

6.030,00 para R$ 2.340, redução de R$ 3.690,00. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: CMP/Divulgação 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 13/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CAPACITAÇÃO/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 

Servidores da Câmara participam de nova capacitação sobre combate à Covid-19 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 11/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-promove-dia-d-da-vacinacao-para-imunizar-3-
grupos-contra-a-covid-19-no-proximo-sabado-14/ 
 

Paulínia promove Dia D da Vacinação para imunizar 3 grupos 
contra a Covid-19 no próximo sábado (14) 
 

Por Redação 

11 de agosto de 2021 

 

A cidade de Paulínia promoverá neste sábado (14), o Dia D de Vacinação contra a Covid-

19. A imunização acontecerá a partir das 8h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do 

Centro II e do São José. A aplicação da 1ª Dose será para pessoas de 18 a 24 anos, 40 a 

49 anos e 50 a 59 anos. 

O agendamento estará disponível amanhã, 12 de agosto, a partir das 9h,  por meio do 

link vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou pelo telefone 156. Outras informações estão 

disponíveis no site oficial www.paulinia.sp.gov.br. 

Dia D da Vacinação contra a Covid-19 

Sábado, 14 de agosto – Somente aplicação de primeira dose 

Público-alvo: jovens de 18 a 24 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos; 

Postos de vacinação: UBS CENTRO II – Rua Izolino Clemente Duarte, n° 158 – bairro 

Jardim América e UBS SÃO JOSÉ – Av. Pedro Antônio Bordignon, S/N – bairro São José 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-promove-dia-d-da-vacinacao-para-imunizar-3-grupos-contra-a-covid-19-no-proximo-sabado-14/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-promove-dia-d-da-vacinacao-para-imunizar-3-grupos-contra-a-covid-19-no-proximo-sabado-14/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvacina.paulinia.sp.gov.br%2Fagenda%3Ffbclid%3DIwAR2ytCgyKXXug5EXxT5n5AHT6giB1NndxqRF9M2nrGbWYAPl3D2g8AfQAcQ&h=AT3istF-aUbLt9RVAUfIUS0pYfgNSmz2Su6x6Op-TR4iUqM0Z4JlQnwXrfHP_RS64prwSc34_tDBL3EhL-odAWZw2oCYzU2r_3hUWDurSMk5ftAe3DnBl5VpRW8rsLcE7x3zyh08fXgcrvygImpR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0wxiCCs2j1AagUXHuCXaEwfSgth7QMIQkeGFEmP-t_j2EMKp1dA03hh2UVpRiyXCee4mwm9NMHbIzS_kmisMsvH5e_CJVh-PYKBeFIbMRqVcSvnN9fLaOiaP-FG-J9GLp33OyotlXBRcBXi77J3izE06NlBwmicBH4yVAXmd84dn0
http://www.paulinia.sp.gov.br/?fbclid=IwAR2gnPZDP7-52bih3vxeoo5WbROROxPMr_o8rAgjgsw_RznF1uIvrDT8qm8
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/12/UBS-Centro-Unidade-II_Dez-2019.jpg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-morte-de-um-homem-e-39-pessoas-
internadas-nesta-quinta-12/ 
 

Paulínia registra morte de um homem e 39 pessoas 
internadas nesta quinta (12) 
 
 

Por Redação 

12 de agosto de 2021 

 

A Prefeitura de Paulínia informa nesta quinta-feira, 12, mais um óbito por complicações da 

Covid-19 na cidade. Trata-se de paciente do sexo masculino, 76 anos, com comorbidades. 

Ele evoluiu para óbito no dia 9 de agosto. 

Paulínia registra nesta quinta-feira (12) 15.283 casos de Covid-19 durante toda a 

pandemia e 282 óbitos. Entre o total de casos, 14.686 tiveram a doença e já estão 

recuperados. Existe ainda 7.058 casos suspeitos e 17.369 casos foram descartados. 

Há 39 pacientes internados no Hospital Municipal de Paulínia (HMP), sendo 18 em unidades 

de Terapia Intensiva e 21 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no 

município hoje é de 45,6%. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-morte-de-um-homem-e-39-pessoas-internadas-nesta-quinta-12/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-morte-de-um-homem-e-39-pessoas-internadas-nesta-quinta-12/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Hospital-Municipal_Emerg%C3%AAncia-1.jpg
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Recomendações 

O que se recomenda neste momento é que se mantenha o uso correto das máscaras 

(cobrindo o nariz e a boca), distanciamento social, higienização de mãos e, principalmente, 

evitar aglomerações. 

Se a pessoa apresentar qualquer sintoma compatível com síndrome gripal é necessário 

procurar uma unidade de saúde e todos os casos suspeitos devem ser imediatamente 

notificados e investigados clínica e laboratorialmente. A partir daí, é necessário ficar em 

isolamento por no mínimo 10 dias. 

Os contatos próximos devem fazer quarentena de 14 dias. A Secretaria da Saúde também 

reforça ao público elegível para que não deixe de tomar a segunda dose para completar o 

ciclo vacinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Boletim-Covid-Paul%C3%ADnia_12.07.2021c%C3%B3pia.jpg


   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  16 
 

  

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA 

Frente dos Prefeitos pede redução de intervalo entre 1ª e 2ª doses 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 13/08/2021     |    ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO     |    PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitura de Campinas pagará benefício a órfãos da pandemia  

da Câmara 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: A7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)  

Câmara dos Deputados rejeita distritão e aprova volta de coligaçõese 
aprova volta de coligações partidárias 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 13/08/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: A6  

Saiba qual é a regra atual para coligações e o que pode mudar 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Volta de coligações terá resistência no Senado e pode ir para a gaveta 

após aprovação a jato na Câmara 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 13/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/volta-de-coligacoes-tera-resistencia-no-senado-e-pode-ir-para-a-

gaveta-apos-aprovacao-a-jato-na-camara.shtml 
 

'Distritão' sai de cena para salvar partidos ameaçados; leia análise 
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 12/08/2021     |    PÁGINA:  

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,distritao-sai-de-cena-para-salvar-partidos-ameacados,70003808385 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/volta-de-coligacoes-tera-resistencia-no-senado-e-pode-ir-para-a-gaveta-apos-aprovacao-a-jato-na-camara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/volta-de-coligacoes-tera-resistencia-no-senado-e-pode-ir-para-a-gaveta-apos-aprovacao-a-jato-na-camara.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,distritao-sai-de-cena-para-salvar-partidos-ameacados,70003808385
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 09/08/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ GUARDA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5076772422349745&set=a.456671664359867 
 

 

Justiça suspende prêmio por assiduidade na Guarda Civil Municipal 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5076772422349745&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 13/08/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 3 

Guarda Civil realiza mais de 14 mil atendimentos no 1º semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Após 15 dias, 43 guardas municipais voltam a trabalhar armados em 

Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 13/08/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/13/apos-15-dias-43-guardas-municipais-voltam-a-trabalhar-armados-em-

paulinia/ 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/13/apos-15-dias-43-guardas-municipais-voltam-a-trabalhar-armados-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/13/apos-15-dias-43-guardas-municipais-voltam-a-trabalhar-armados-em-paulinia/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: POUPATEMPO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=5086829654677355&set=a.456671664359867 
 

Poupatempo funcionará dentro do Complexo RodoShopping 
 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5086829654677355&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ PEDÁGIOS 
PÁGINA: 6 

Região recebe mais de R$ 6,5 milhões de ISS dos pedágios 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 13/08/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 13 

Pesquisa da Unicamp mostra substâncias prejudiciais na água de Paulínia e da região 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 13/08/2021 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: 8 

SP oferece kit alimentação a estudantes de baixa renda 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/12/campanha-do-agasalho-atende-17-mil-
familias-em-vulnerabilidade-social/ 
 

Campanha do Agasalho atende 1,7 mil famílias em 
vulnerabilidade social 
 

De acordo com balanço do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia, foram 
distribuídas 23.618 peças de roupas e entregues outros 2.406 cobertores 

12 ago 2021 – 16h35 

 

Doações também foram destinadas para pessoas em situação de rua em Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Campanha do Agasalho 2021 “O Amor Aquece e o Carinho Acolhe”, realizada pelo Fundo 

Social de Solidariedade de Paulínia, atendeu 1.757 famílias em vulnerabilidade social. Ela teve início 

no dia 7 de maio passado e terminou na última terça-feira (10). 

Ao todo, foram doadas 23.618 peças de roupas e entregues 2.406 cobertores. “Não tenho palavras 

para agradecer a todos que participaram com a gente dessa corrente do bem. Minha eterna gratidão”, 

disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia, Fernanda Cazellato. 

A campanha contou com mais de 50 pontos de arrecadação espalhados pela cidade e mobilizou 

vários setores da sociedade, como comércio, indústria e a população em geral. Todas as doações 

foram destinadas para famílias em vulnerabilidade social do município, incluindo pessoas em 

situação de rua. 

De acordo com a presidente, mesmo com o encerramento da campanha, as famílias em 

vulnerabilidade social continuarão sendo acompanhadas pela rede de serviços socioassistenciais de 

Paulínia. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/12/campanha-do-agasalho-atende-17-mil-familias-em-vulnerabilidade-social/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/12/campanha-do-agasalho-atende-17-mil-familias-em-vulnerabilidade-social/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/08/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/senai-de-paulinia-oferece-100-vagas-em-cursos-
gratuitos-de-qualificacao-profissional/ 
 

Senai de Paulínia oferece 100 vagas em cursos gratuitos 
de qualificação profissional 
 

Por Redação 

12 de agosto de 2021 

 

Para início em outubro, a Escola Senai Paulínia abre inscrições para 100 vagas em cursos 

de Qualificação Profissional Semipresencial, nas ocupações. As inscrições são feitas 

exclusivamente pelo portal da escola na internet (http://paulinia.sp.senai.br), na opção 

Bolsas de Estudo. As inscrições ondem ser feitas até 19 de setembro. 

Os cursos têm duração de dois meses, com 128 horas de aulas à distância, em ambiente 

virtual de aprendizagem, e 32 horas de aulas práticas na escola. Para a parte à distância, 

os alunos precisam ter acesso à internet. 

Para a parte prática na escola, os alunos comparecerão uma tarde por semana, conforme o 

cronograma do curso. Para ambos os cursos é necessário ter pelo menos o 5º Ano do 

Ensino Fundamental I completo e a idade de 16 anos completos para o Auxiliar 

Administrativo e 18 anos completos para o Eletricista Instalador Residencial. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/senai-de-paulinia-oferece-100-vagas-em-cursos-gratuitos-de-qualificacao-profissional/
http://noticiasdepaulinia.com.br/senai-de-paulinia-oferece-100-vagas-em-cursos-gratuitos-de-qualificacao-profissional/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://paulinia.sp.senai.br/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/FIC-Gratuitos-Semipresenciais_Feed-Auxiliar-Administrativo.jpg
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Os candidatos preenchem a inscrição e são avaliados automaticamente por critérios sociais 

como renda, tamanho da família e situação de emprego. Se classificados, recebem 

convocação para matrícula por meio do e-mail. 

A Prefeitura de Paulínia oferece gratuitamente o ônibus e o lanche para todos os alunos do 

SENAI no dia em que frequentarem. A turma terá início em 18/10/2021. 

Serviço: 

– Auxiliar administrativo: 50 vagas 

– Eletricista Instalador Residencial: 50 vagas 

– Escola SENAI de Paulínia 

– Av. Engenheiro Roberto Mange 710 

– Alto de Pinheiros – Paulínia – SP 

– CEP.: 13.145-324 | Telefone (19) 3888-4040 

www.http://paulinia.sp.senai.br 

http://paulinia.sp.senai.br/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: ESPORTES 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2681 
 

Esportes vai contratar professores de várias modalidades 
 

Da Redação 

06/08/2021 13:08:42 

 

Uma das escolinhas é a de atletismo 

Contrato terá duração de um ano e remuneração pode chegar a R$ 3,7 mil 

mensais; inscrições começam na próxima terça-feira (10) 
 

De 10 a 24 deste mês, a Secretaria de Esportes de Paulínia estará recebendo inscrições de 

profissionais de educação física, devidamente registrados no Conselho Regional da categoria 

(CREF), interessados em atuar como professores de diversas modalidades. A inscrição é presencial, 

na sede da pasta, no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

 

De acordo com o edital de credenciamento (CLIQUE AQUI e leia), a expectativa é atender cerca 

de 3 mil pessoas, entre crianças, adultos, idosos, e portadores de necessidades especiais, nas 

escolinhas de atletismo, basquete, fitness, handebol, futebol (campo e salão), ginástica artística, 

musculação, natação/hidroginástica, poli esporte (volante), tênis (campo e mesa) , voleibol, entre 

outras. 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2681
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2020/erro-3-2020-EDITAL.pdf?fbclid=IwAR1dKrmE8mAXsWhcKwZP6GB54DYMSNerv8qKHXCKp9LYhuDTu9cyyJTmk9g
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A carga horária semanal será de 10 horas, no mínimo, e 40 horas, no máximo, de acordo com a 

demanda. O salário-hora será de R$ 23,28 (vinte e três reais e vinte oito centavos), podendo 

atingir 3.724,80 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) por mês. “O 

credenciamento e/ou a contratação não geram vínculo trabalhista para o Município e o 

Contratado”, ressalta o edital. 

 

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

- Ficha de Inscrição (modelo disponível no edital - CLIQUE AQUI); 

- Cópias do RG (Carteira de Identidade) e CPF; 

-  Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser obtida no portal da Receita Federal;  

- Comprovante de endereço atualizado; 

- Currículo atualizado e assinado; 

- Cópias de diplomas ou certificados (se internacionais, traduzidos), que comprovem a 

formação/escolaridade exigida; 

- Documentos que possam demonstrar a experiência para desenvolver o trabalho proposto, se 

houver; 

- Diplomas ou certificados que comprovem a escolaridade exigida, além da formação do candidato 

na modalidade, se houver; 

-  Caso o Diploma ou Certificado apresentado tenha sido obtido em instituição estrangeira, faz-se 

necessário apresentar o original e cópia simples de sua revalidação por órgão competente no Brasil; 

- Atestado de antecedentes criminais do Estado de São Paulo. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Divulgação/PMP 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2020/erro-3-2020-EDITAL.pdf?fbclid=IwAR1dKrmE8mAXsWhcKwZP6GB54DYMSNerv8qKHXCKp9LYhuDTu9cyyJTmk9g
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 13/08/2021 
ASSUNTO: CAMPANHA/ CONSELHO MUNICIPAL  
PÁGINA: 6 

Prefeitura lançará Campanha Agosto Lilás durante posse do CMDM 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 06 a 12/08/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Alex Eduardo quer empréstimo de equipamentos hospitalares a pessoas 

de baixa renda      12 de agosto de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) sugere programa que empreste muletas, andadores, cama 

hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas e colchões apropriados para acamados, quando pessoas 

que se recuperam em casa comprovarem baixa renda. A medida atenderia interessados após o 

momento da alta hospitalar ou em casos de doenças em que o paciente fica acamado, […] 

Leia mais 

 

Flávio Xavier pede restauração de lagoas e parques públicos de Paulínia 
11 de agosto de 2021  

A manutenção de lagoas e parques públicos da cidade é fundamental para proporcionar melhor 

qualidade de vida e bem-estar aos moradores, além de atrair visitantes da região. É o que defende o 

vereador Flávio Xavier (Podemos) ao solicitar restauração, melhorias e cuidados periódicos em 

espaços de lazer do município.  

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-emprestimo-equipamentos-hospitalares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-emprestimo-equipamentos-hospitalares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-emprestimo-equipamentos-hospitalares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-restauracao-lagoasparques/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-emprestimo-equipamentos-hospitalares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-restauracao-lagoasparques/
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Clínica de hemodiálise e distribuição de fraldas são propostas de José 

Soares       11 de agosto de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere que a Prefeitura instale clínica de hemodiálise em 

Paulínia, para atendimento da população via SUS. No procedimento, uma máquina filtra e limpa o 

sangue, fazendo parte do trabalho dos rins: retira resíduos prejudiciais do corpo, controla a pressão 

arterial e ajuda no equilíbrio de substâncias como sódio, potássio […] 

 

Servidores da Câmara participam de nova capacitação sobre combate à 

Covid-19       10 de agosto de 2021  

Depois de reabrir acesso ao público e convocar a volta de servidores com mais de 60 anos, a Câmara 

de Paulínia promoveu nova rodada de capacitação sobre a Covid-19 nesta segunda-feira (9/8) para 

todos os funcionários: efetivos, comissionados e terceirizados. […] 

 

Fabio da Van sugere sanitários no Parque das Flores e pavimentação no 

Cascata       10 de agosto de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe banheiro público no Parque das Flores. Ele destaca que 

o local se tornou um dos pontos mais visitados da cidade e a falta de sanitários, muitas vezes, 

prejudica o passeio da população. [...] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-hemodialise-programa-fraldas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-hemodialise-programa-fraldas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/servidores-capacitacao-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/servidores-capacitacao-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-sugere-sanitarios-no-parque-das-flores-e-pavimentacao-no-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-sugere-sanitarios-no-parque-das-flores-e-pavimentacao-no-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-hemodialise-programa-fraldas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/servidores-capacitacao-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-sugere-sanitarios-no-parque-das-flores-e-pavimentacao-no-cascata/


   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  35 
 

  

 

Proposta de Cícero busca acabar com lixo em terrenos baldios da cidade 
9 de agosto de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) solicita à Prefeitura estímulos para manter limpos os terrenos sem 

uso no município. Ele propõe que, quando o proprietário não se encarregar da limpeza, a Prefeitura 

faça o serviço e depois cobre taxa nos carnês do IPTU do imóvel. “A intenção não é multar […] 

 

Messias pede programa de habitação e unidade do Conselho do Tutelar 

no João Aranha      9 de agosto de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) solicita novo programa de habitação para moradores de baixa renda. 

Considerando o crescimento populacional do município, bem como o déficit na habitação, o vereador 

propõe programa de habitação, com construção de novas casas populares […] 

 

Dr. Grilo cobra retomada do cadastramento do PAS e da cesta 

emergencial      6 de agosto de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) pede a Secretária Municipal de Promoção Social informações quanto a 

realização de cadastro de famílias no PAS, uma vez que os cadastramentos e recadastramentos foram 

suspensos por um período em virtude da pandemia. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lixo-terrenos-baldios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-pede-programa-de-habitacao-e-unidade-do-conselho-do-tutelar-no-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-pede-programa-de-habitacao-e-unidade-do-conselho-do-tutelar-no-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-cobra-retomada-do-cadastramento-do-pas-e-da-cesta-emergencial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-cobra-retomada-do-cadastramento-do-pas-e-da-cesta-emergencial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lixo-terrenos-baldios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-pede-programa-de-habitacao-e-unidade-do-conselho-do-tutelar-no-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-cobra-retomada-do-cadastramento-do-pas-e-da-cesta-emergencial/

