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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 8 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ LDO 
PÁGINA: 6 
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DATA: 16/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ LDO 
PÁGINA: 4 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ SESSÕES/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/sessoes-da-camara-de-paulinia-retornam-dia-19-mas-sem-
a-presenca-de-publico/ 
 
 

Sessões da Câmara de Paulínia retornam dia 19, 
mas sem a presença de público 
Por Redação 

15 de maio de 2020 

 

 
A sessão será realizada na próxima terça-feira (19), às 18h30, porém, sem a 

presença de público, que poderá acompanhar pelo Youtube ou Facebook 

Após 54 dias, a Câmara de Paulínia volta as realizar, a partir da próxima terça-feira, dia 19, 

sessões ordinárias in loco com os vereadores. Para o público, os debates legislativos serão 

virtuais, com transmissão ao vivo, a partir das 18h30. Quinzenais, elas estavam suspensas 

desde 25 de março por causa do novo coronavírus. O Legislativo permanece fechado aos 

munícipes, como medida de prevenção ao covid-19. 

Durante o período de quarenta os vereadores realizaram 4 sessões extraordinárias, sendo 

duas no dia 3 e duas no dia 30, ambas em abril. Os vereadores também sabatinaram no 

dia 17, o secretário de Saúde, o médico Fábio Luiz Alves, sobre as medidas, estratégias e 

ações da administração municipal contra a pandemia do coronavírus (Covid-19). 
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É possível acompanhar as transmissões virtuais no site da Câmara Municipal 

(www.camarapaulinia.sp.gov.br), no perfil do Facebook 

(www.facebook.com/camarapaulinia) e no canal do Legislativo no YouTube 

(www.youtube.com/CamaraPaulinia). 

As atividades administrativas que precisam ser desempenhadas de modo presencial 

ocorrem das 12h e às 17h, e os demais servidores cumprem expediente em regime de 

teletrabalho. O atendimento presencial na Câmara continua suspenso, para evitar a 

propagação da Covid-19. 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO:  AUDIÊNCIA PÚBLICA/ LDO  
PÁGINA: 17 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  AUDIÊNCIA PÚBLICA/ LDO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: UOL 
ASSUNTO: FERIADO ESTADUAL  
LINK: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/22/feriado-segunda-votacao-
alesp-aprova.htm 
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DATA: 20/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ FERIADOS/ REGIÃO 
ASSUNTO: A10 
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DATA: 18/05/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/18/coronavirus-cadastros-para-cesta-basica-
emergencial-em-paulinia-tem-51percent-de-moradores-de-fora-e-inclui-estados-da-bahia-e-minas.ghtml 
 
 

Coronavírus: cadastros para cesta básica 
emergencial em Paulínia têm 51% de moradores 
de fora e inclui estados da Bahia e Minas 
 

Benefício é válido apenas para moradores da cidade que cumprirem 
requisitos. Em dez dias, administração recebeu 13,1 mil solicitações, 
mas 2 mil famílias serão contempladas. 
 

Por EPTV 2 

18/05/2020 21h13   
 
Paulínia (SP) confirmou nesta segunda-feira (18) que 51% dos cadastros para recebimento 
de cestas básicas emergenciais, durante a pandemia do novo coronavírus, foram feitos por 
moradores de fora da cidade, incluindo pessoas que informaram residir nos estados da 
Bahia e Minas Gerais. A distribuição dos alimentos teve início pela manhã e é destinada 
apenas para famílias de baixa renda do município. 
 
Em dez dias, a prefeitura contabilizou 13,1 mil solicitações em dez dias, dos quais 6,8 mil 
foram realizadas por pessoas que não residem na cidade e, portanto, não serão 
contempladas. 
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"Isso deu um trabalho enorme para a gente e, de certa forma, até um atraso. A assistente 
social precisa avaliar cada caso", explica a secretária de Assistência Social e Cidadania, 
Rita Coelho. De acordo com ela, cerca de 2 mil famílias atenderam aos critérios e, com 
isso, devem receber a cesta até sexta-feira. 
 

Distribuição de cestas básicas em Paulínia — Foto: Reprodução / EPTV 
 

Para receber os alimentos, a família precisa atender aos requisitos definidos pela 
administração municipal. Entre eles, estar inscrita no Cadastro Único e ter renda de até 
meio salário mínimo. 
 
Antes de ir ao ponto de distribuição, os moradores de Paulínia, para serem eventualmente 
contemplados, ainda devem fazer um cadastro na Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania. O prazo para inscrição terminou na sexta-feira (15). 

 
Importância 
 
Uma das pessoas que entrou na fila do benefício é a atendente Lucimeire de Souza. Em 
meio à crise, ela foi demitida e relata que o valor do Bolsa Família não garante os 
sustentos dela e dos quatro filhos. "Ajuda e muito [receber a cesta], com certeza. Ainda 
mais que tenho quatro crianças." 
 
Além da cesta, a administração também distribui kits de materiais de limpeza. A 
merendeira Deuziane dos Santos conta que perdeu o emprego, após a escola onde 
trabalhava fechar para evitar a disseminação da doença. Com isso, a família dela também 
passou a precisar deste benefício. 
 
"A gente está se virando como pode né? Meu marido está trabalhando, mas só o dele 
[salário] não é suficiente. A gente tem que correr atrás das oportunidades que estão 
oferecendo né. Vai ajudar porque tem arroz, feijão, é alimento nutritivo, lá em casa vai 
servir demais", explica. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
 

Mais da metade dos cadastros para receber cestas emergenciais foram 
feitos por moradores de fora de Paulínia 
DATA: 22/05/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/05/22/Mais-da-metade-dos-cadastros-para-receber-
cestas-emergenciais-foram-feitos-por-moradores-de-fora-de-Paul%C3%ADnia 

 

Em Paulínia, mais de 3.4 mil famílias começam a receber cestas de 
alimentos do Programa Alimento Solidário do Estado 
DATA: 21/05/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-mais-de-3-4-mil-familias-comecam-a-receber-cestas-de-
alimentos-do-programa-alimento-solidario-do-estado/ 

 

Paulínia inicia nesta 6ª entrega de cestas básicas do ‘Alimento Solidário’ 
DATA: 22/05/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=24935 
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DATA: 19/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ TRIBUNAL DE CONTAS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/19/tce-vai-multar-prefeitos-que-nao-divulgarem-gastos-com-a-
covid-19/ 
 

[Fiscalização] 
TCE vai multar prefeitos que não divulgarem 
gastos com a Covid-19 
Paulínia é um dos municípios que fizeram de modo inadequado, segundo o 
Tribunal, desde a decretação do estado de calamidade pública em SP 

19 mai 2020 – 16h30 

 
Compra de quatro respiradores está entre as despesas da Prefeitura de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Os prefeitos de municípios que não prestarem informações sobre as receitas e os gastos de 
recursos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus poderão receber multas indenizatórias 
impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Paulínia está entre as cidades 
que fizeram de modo inadequado, segundo o órgão fiscalizador. 

Os prefeitos, caso não cumpram as regras e orientações do Tribunal de Contas, estarão sujeitos a 
pagar valores indenizatórios que podem chegar a 2 mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 
(UFESPs) – o equivalente a R$ 55.220,00, dentre outras sanções administrativas. 

Segundo levantamento do TCE-SP, um total de 519 municípios, dos 644 fiscalizados, ou deixaram 
de prestar contas (198), ou o fizeram de modo inadequado (321), desde que foi decretado estado de 
calamidade pública no estado de São Paulo. 
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 Relação dos 198 municípios que não prestaram contas 
 Relação dos 321 municípios que prestaram contas parcialmente 

O presidente do TCE-SP, conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, concedeu um prazo de 15 dias 
para que os gestores adotem medidas de transparência e providências necessárias para dar 
publicidade e acesso público aos recursos empregados na pandemia. 

A determinação, constante no Comunicado GP nº 13/2020, publicado na edição do Caderno 
Legislativo do Diário Oficial do Estado do último dia 15, relaciona os órgãos que estão em 
desatendimento das exigências legais e visa orientar os responsáveis para que adotem providências. 

De acordo com o documento, as Administrações devem divulgar, em tempo real pela internet, em 
Portais de Transparência e canais de comunicação, todas as informações relacionadas a atos, receitas 
e despesas relativos ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

Além da aplicação de multa aos responsáveis, prevista no inciso VI do artigo 104 da Lei 
Complementar Estadual nº 709/1993, o Tribunal de Contas, na apreciação dos atos e processos 
licitatórios e de contratação, comunicará as irregularidades ao Ministério Público do Estado. 

Quando da análise dos processos das contas anuais pelos Conselheiros Relatores, os responsáveis 
poderão ainda receber pareceres pela desaprovação e ter seu nome incluído na lista de gestores com 
contas irregulares, podendo sofrer sanções previstas na Lei Eleitoral e na Lei da Inelegibilidade. 

No último dia 6, a Prefeitura de Paulínia informou que divulga os investimentos e as despesas 
relacionadas a Covid-19 no site oficial do Município. A página pode ser acessada por meio deste 
link http://www.paulinia.sp.gov.br/atoscalamidadepublica. Até a publicação deste texto, o governo 
municipal não informou quais regras deixou de cumprir nem quais medidas tomou para regularizar 
sua situação junto ao TCE-SP. 
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DATA: 20/5/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ TRIBUNAL DE CONTAS 
ASSUNTO: A6 
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DATA: 20/05/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ JUSTIÇA ELEITORAL   
PÁGINA: A14 
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DATA: 21/05/2020  
VEÍCULO: BBC 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ DECISÃO JUDICIAL  
LINK: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52670931 

 
STF limita MP de Bolsonaro e decide que agentes públicos 
podem ser punidos por atos que contrariem ciência 
 

Mariana Schreiber - @marischreiberDa BBC News Brasil em Brasília 

21 maio 2020 

 

EVARISTO SA/AFP Image caption 
Nesta quinta-feira (21), STF estabeleceu critérios que limitam a aplicação de uma MP editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro sobre atos de agentes públicos durante pandemia de coronavírus 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (21/05) que agentes públicos 
poderão ser punidos nas esferas civil e administrativas caso adotem medidas durante a 
pandemia de coronavírus que contrariem critérios técnicos e científicos das autoridades 
reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, como a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

Na avaliação da maioria dos ministros, medidas desse tipo e atos que atentem contra a saúde, a vida e 
o meio ambiente poderão ser consideradas "erros grosseiros", possibilitando a punição. 
Com essa decisão, o Supremo estabeleceu critérios que limitam a aplicação de uma medida 
provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, a MP 966. Essa MP 
estabeleceu que agentes públicos só poderão ser punidos na esfera civil e administrativa por atos 
cometidos no enfrentamento da pandemia do coronavírus quando agirem com dolo (intenção) ou 
cometerem erro grosseiro. 

O STF julgou nesta quinta-feira sete ações apresentadas por partidos e entidades que pediam a 
derrubada da MP 966, por entender que ela seria um salvo-conduto para ações ilegais de agentes 
públicos durante a pandemia. A Corte manteve a MP, mas definiu critérios para o que será 
considerado "erro grosseiro", evitando que decisões contrárias a critérios científicos estejam livres de 
punições. 
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A medida provisória ainda deverá ser analisada pelo Congresso, que pode aprová-la com o mesmo 
texto enviado pelo presidente, com algumas modificações, ou rejeitá-la. Uma alteração do texto que 
contrarie a decisão do STF pode levar a novos questionamentos na Corte.  

Durante o julgamento, ministros fizeram críticas a decisões que não seguem critérios científicos. Em 
seu voto, Gilmar Mendes fez referência à polêmica posição do presidente Bolsonaro de incentivar as 
pessoas diagnosticadas com covid-19 a usarem cloroquina ou hidroxicloroquina como tratamento. 
Embora não haja comprovação científica da eficácia desse medicamento no tratamento da doença, o 
Ministério da Saúde alterou essa semana o protocolo de orientação do uso da substância em caso de 
covid-19. O objetivo do governo é incentivar o uso da cloroquina em pessoas contaminadas 
pelo coronavírus, ainda no estágio inicial da doença. 

O protocolo prevê que o paciente que aceitar o uso da cloroquina deve assinar um termo dizendo 
estar ciente dos efeitos colaterais que a cloroquina pode provocar, entre eles a morte, e de que não há 
garantia da eficácia do medicamento. 
 
"Quero ressaltar a importância das decisões tomadas por gestores durante a pandemia se fiarem ao 
máximo em standards (padrões) técnicos, em especial aqueles decorrentes de normas e critérios 
científicos aplicados à matéria, entre elas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Não 
podemos é sair aí a receitar cloroquina e tubaína, não é disso que se cuida", afirmou Mendes, em 
referência à declaração jocosa de Bolsonaro de que pessoas de direita tomariam cloroquina e as de 
esquerda, tubaína (um refrigerante). 

"Caso um agente público conscientemente adote posição contrária às recomendações técnicas da 
OMS, entendo que isso poderia configurar verdadeira hipótese de imperícia do gestor, apta a 
configurar erro grosseiro. A Constituição não autoriza o presidente da República ou a qualquer outro 
gestor público a implementação de uma política genocida na questão da saúde", disse ainda Mendes. 

Votaram para limitar a MP 966 os ministros Luís Roberto Barroso (relator das ações), Alexandre de 
Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli. Marco Aurélio Mello votou para rejeitar as ações, por entender que a Corte 
deveria aguardar a análise da MP pelo Congresso. Celso de Mello não participou do julgamento. 

"Propinas, superfaturamentos ou favorecimentos indevidos são condutas ilegítimas com ou sem 
pandemia. Portanto, crime não está protegido por essa MP. Qualquer interpretação que dê imunidade 
a agentes públicos por atos ilícitos ou de improbidade ficam desde logo excluídos", disse Barroso, ao 
votar. 

MP trata de medidas econômicas e na área da saúde 

O texto enviado por Bolsonaro ao Congresso estabelece que agentes públicos só poderão ser punidos 
na esfera civil e administrativa por atos cometidos no enfrentamento da pandemia do coronavírus 
quando agirem com dolo (intenção) ou cometerem erro grosseiro. A previsão vale tanto para ações 
na área de saúde, como para medidas que buscam reduzir os impactos econômicos da doença. 

A versão do governo prevê ainda que deve ser considerado erro grosseiro "o erro manifesto, evidente 
e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de 
negligência, imprudência ou imperícia". 
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REUTERS - Parlamentares de oposição acusaram a MP de ser uma tentativa do presidente de blindar a si mesmo e 
agentes públicos de serem responsabilizados por má gestão de recursos ou condução inadequada de políticas 
públicas na pandemia 

Além disso, estabelece que devem ser considerados para a identificação do erro grosseiro na conduta 
do agente público durante a pandemia "os obstáculos e as dificuldades reais do agente público", "a 
complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público", "a circunstância de 
incompletude de informações na situação de urgência ou emergência", e "as circunstâncias práticas 
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público". 

Com a decisão do STF desta quinta-feira, essas condições para identificar o "erro grosseiro" não 
servirão para impedir punições no caso de atos que deixem de seguir critérios técnicos e científicos. 

Quando a MP 966 chegou ao Congresso, parlamentares de oposição criticaram a medida como uma 
suposta tentativa do presidente de blindar a si mesmo e agentes públicos em geral de serem 
responsabilizados por má gestão de recursos ou condução inadequada de políticas públicas na 
pandemia. 

"Bolsonaro não é só aliado do vírus, é aliado da corrupção, de criminosos e predadores do erário!", 
escreveu no Twitter o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos que protocolou um pedido ao 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para devolver a medida provisória ao 
presidente. 

Já o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, disse ao jornal Estado 
de S.Paulo que a MP vai estimular uma "pandemia de mal-intencionados". 

Por que agentes são protegidos de punição em caso de erros grosseiros? 
Apesar da forte reação de autoridades, especialistas em direito público ouvidos pela BBC News 
Brasil quando a MP 966 foi enviada ao Congresso disseram que a medida provisória está em linha 
com a legislação brasileira já em vigor, que protege os agentes públicos de serem punidos em caso de 
erros que não sejam intencionais ou muito graves. 

É o que diz o artigo 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: "O agente público 
responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro". 
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Já o artigo 22 dessa mesma lei prevê que, "na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a 
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados". 

Segundo Patrícia Sampaio, professora da FGV Direito Rio, a proteção garantida pela lei brasileira 
serve para impedir que gestores públicos bem intencionados fiquem com medo de tomar decisões. 

"Essa medida provisória é aderente às normas que já existiam. É importante dar um conforto para o 
gestor de boa fé. Em nenhum momento essa MP me parece que está afastando a responsabilidade do 
gestor de má fé, do gestor mal intencionado, do gestor que vai cometer atos de corrupção", afirma 
Sampaio. 

"A norma se aplica do Presidente da República ao chefe de uma unidade hospitalar, por exemplo. 
Esse gestor pode ter que decidir se faz uma contratação de emergência ou não no seu hospital e 
talvez não tenha tempo de conseguir o melhor preço do mercado", exemplifica a professora da FGV. 

Mesmo antes do julgamento do STF, a professora considerou que a nova norma não seria capaz de 
proteger o governo de Jair Bolsonaro na hipótese de o Ministério da Saúde tomar medidas que 
contrariem pesquisas científicas. 

"Se o Ministério da Saúde baixar uma recomendação ou determinação que não esteja baseada em 
estudos clínicos comprovados, não me parece que o contexto de incerteza das medidas adotadas na 
pandemia vai poder servir de escudo para a não responsabilização", afirmou. 

Apesar de não ver risco na nova MP no sentido de proteger indevidamente agentes públicos, 
Sampaio considera que a norma é "desnecessária" e acaba gerando contestação devido ao momento 
político. 

"Novas normas que vêm dizer a mesma coisa que outras já existentes podem trazer insegurança 
jurídica justamente porque as pessoas começam a tentar encontrar a razão de expedir uma nova 
norma", nota ela. 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 16/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/16/total-de-infectados-com-a-covid-19-cresce-
57-em-uma-semana/ 
 

[Paulínia] 
Total de infectados com a Covid-19 cresce 57% 
em uma semana 
Cidade tinha 42 moradores com testes positivos para o novo coronavírus no 
último dia 9; depois de sete dias, são 66 – 24 pessoas a mais 

16 mai 2020 – 21h04 

 
Médico analisa radiografia de paciente com suspeita da Covid-19, em hospital de São Paulo (Foto: 
Divulgação) 

Paulínia registrou um crescimento de 57% no total de infectados com a Covid-19 em uma semana. 
No último dia 9, a cidade contava com 42 moradores testados positivos para a doença respiratória. 
Em sete dias, esse número saltou para 66 – ou 24 casos a mais do novo coronavírus no município. 

De acordo com as informações divulgadas nos boletins epidemiológicos diários do Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, o número de casos curados também aumentou na 
mesma proporção em Paulínia no período dos últimos sete dias: no dia 9 passado, era 23; uma 
semana depois, chegou a 35 – crescimento também de 57%. 
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O número de internações em leitos reservados a Covid-19 teve alta de 40% em sete dias no 
Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. No dia 9, o total era cinco. Até as 15h30 
deste sábado, sete: seis suspeitos (dois na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, um na Unidade 
Respiratória e três na Enfermaria Respiratória); e um positivo (na Enfermaria Respiratória). 

O nível de isolamento social praticamente se manteve o mesmo de uma semana atrás. O Sistema 
de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do governo de São Paulo, mostrou que Paulínia registrou 
índice de 45% nesta sexta-feira (15). Dez pontos percentuais a menos do patamar considerado pela 
Secretaria de Estado da Saúde satisfatório (55%) e 25, do ideal (70%)  para reduzir a velocidade de 
transmissão da Covid-19. No dia 9, ficou em 46%. 
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Depois de registrar 11 infectados em um só dia, o boletim epidemiológico deste sábado 
não trouxe outros casos confirmados do novo coronavírus nem de curados em Paulínia. 
Em relação ao de sexta-feira, houve redução de uma internação no hospital municipal (de 
oito para sete), aumento de suspeitos (de 156 para 162) e de exames descartados (de 202 
para 203). A cidade segue com uma morte confirmada e outra em investigação. 

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), a Prefeitura de Campinas divulgou neste 
sábado mais duas mortes em razão da Covid-19, totalizando 36 óbitos na cidade. Ambas 
são de mulheres: uma de 36 anos, que tinha comorbidades e faleceu na última quinta-feira 
(14), em hospital privado; e outra de 74 anos, com doenças prévias, que morreu nesta 
sexta em hospital público. O bloco regional de 20 municípios tem 84 óbitos pelo novo 
coronavírus. 
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DATA: 17/05/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 4 
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DATA: 19/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/05/campinas_e_rmc/939785-letalidade-e-mais-
baixa-na-rmc.html 
 
 

Letalidade é mais baixa na RMC 
 
A Região Metropolitana de Campinas (RMC) chegou ontem a 1.815 casos confirmados e 92 
mortes pelo novo coronavírus 

Publicado 19/05/2020 - 09h51 - Atualizado 19/05/2020 - 09h51Por Maria Teresa Costa 
 

 

 
 
Leandro Ferreira/AAN 
O isolamento social em Campinas continua muito abaixo da meta considerada ideal, mas registrou ligeiro aumento no último domingo 

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) chegou ontem a 1.815 casos confirmados e 
92 mortes pelo novo coronavírus. Registra uma taxa de letalidade de 5,5%, abaixo da taxa 
nacional, de 6,7%, e estadual, de 7,7%. Apesar de ter o maior registro de Covid-19, com 
903 casos e 42 mortes até ontem, a taxa de letalidade de Campinas, de 4,65%, está abaixo 
da média regional, estadual e nacional. 

Essa taxa reflete a quantidade de mortes entre os casos confirmados de coronavírus, mas 
ela pode ser menor, porque na conta entram apenas pacientes com quadros da doença que 
foram submetidos a teste.  
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A tendência, segundo o Ministério da Saúde, é que o índice diminua conforme o Brasil 
expanda os testes para os casos menos grave. Países que fizeram testagem em massa têm 
taxas baixas, como é o caso da Alemanha, com 0,8% de letalidade, e Coreia do Sul, com 
1,5%. 

 
O presidente da Rede e Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, Marcos 
Pimenta, observa, no entanto, que está havendo um aumento de óbitos por síndrome 
respiratória aguda grave na região e ainda não se sabe qual é o percentual deles por Covid-
19. "Temos óbitos suspeitos em investigação, que os resultados demoram um pouco a sair, 
mas com a ampliação de laboratórios credenciados pelo Instituto Adolfo Lutz, teremos os 
resultados mais rápidos", afirmou. 

 
Ele lembra que vários estudos que estão sendo feitos no Brasil mostram que o País tem 
número de infectados e mortos subnotificados. "A estimativa é que os números reais sejam 
duas vezes e meia maior no Brasil", afirmou. 

 
"A nossa diferença em relação à letalidade é que adotamos o isolamento social no início da 
pandemia no Brasil, o que nos permitiu ampliar os leitos hospitalares de retaguarda e de 
UTI. Não temos ainda falta de leitos e nem de suporte para os pacientes, mas a taxa de 
ocupação vem aumentando e ainda temos capacidade para ampliar o atendimento se 
necessário", disse. 

 
A taxa de letalidade indica também a capacidade do sistema de saúde em atender os 
doentes, com disponibilização de leitos de retaguarda e de UTI, os tratamentos utilizados e 
os equipamentos de manutenção da vida disponíveis. 

 
Na RMC, oito cidades não registravam mortes por Covid-19 até ontem: Artur Nogueira, 
Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Morungaba, Pedreira e Santo 
Antônio de Posse. 

 
A maior letalidade pelo novo coronavírus é em Vinhedo, que com 63 casos confirmados e 
oito mortes, registra um índice de 12,6% pelo novo coronavírus. Depois vem Monte Mor, 
com 11,7%, Indaiatuba, com 11,8%, Hortolândia e Nova Odessa com 10,5%, Valinhos com 
8,1%, Americana com 6,5%, Campinas com 4,65%, Sumaré com 4,2%, Santa Bárbara 
d´Oeste com 4,1%, Itatiba com 2,83% e Paulínia com 1,5%. 

 
Desde a semana passada, Campinas integra a pesquisa de campo que o Ibope está fazendo 
em 133 cidades em todos os estados do País, para avaliar como o novo coronavírus avança 
pelo Brasil. Além disso, a Prefeitura está contratando da Unicamp para realizar 10 mil 
exames para identificação de Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, durante transmissão nas redes sociais na manhã de ontem. 

"Os exames serão através da metodologia RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em 
Tempo Real) realizados em amostras de swab nasal e de orofaringe em conformidade com 
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as especificações. A despesa é de R$ 700,5 mil, mediante aprovação", informou o prefeito 
Jonas Donizette na semana passada. 

 
Os diagnósticos serão aplicados para pacientes com sintomas de febre, dor de garganta e 
tosse, de acordo com critérios clínico-epidemiológicos. Os testes da Unicamp vão ampliar 
a coleta para outros pacientes. Atualmente, são testados pacientes que estão internados, os 
que foram a óbito e profissionais de saúde. Com o convênio, Campinas ampliará a testagem 
para pacientes com síndrome gripal. A ampliação da testagem é essencial porque permite 
dimensionar melhor a circulação do vírus no município e orientar as medidas. 

 
Isolamento 

Campinas aumentou para 54% a taxa de isolamento social no domingo, após registrar 50% 
no sábado e 43% na sexta-feira, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-
SP) do Governo de São Paulo. Nas dez cidades da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC) monitoradas, a taxa ficou em 50,8%, abaixo da média estadual de 54%. 

 
As cidades com maior isolamento, todas com 54%, foram Campinas, Indaiatuba, Valinhos 
e Vinhedo. A menor, de 46%, foi registrada em Sumaré. Americana ficou em 50%, 
Hortolândia 49%, Itatiba 51%, Paulínia 49% e Santa Bárbara d´Oeste com 47%. 

 
BALANÇO COVID-19 

CAMPINAS 

CONFIRMADOS - 903 

SUSPEITOS - 256 

RECUPERADOS - 641 

ÓBITOS - 42 

 
CAPITAL 

CONFIRMADOS - 39.163 

SUSPEITOS - 137.386 

RECUPERADOS - N/D 

ÓBITOS - 2.884 

 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONFIRMADOS - 63.066 

SUSPEITOS - N/D 

RECUPERADOS - N/D 

ÓBITOS - 4.823 

 
*Informações da Prefeitura Municipal de Campinas e da Secretaria de Estado da Saúde 
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DATA: 17/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ LEVANTAMENTO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/17/regioes-do-centro-e-betel-tem-78-dos-
casos-da-covi-19-em-paulinia/ 
 
 

[Mapa] 
Regiões do Centro e Betel têm 78% dos casos 
da Covid-19 em Paulínia 
Segundo boletim epidemiológico semanal, 43 das 55 pessoas que testaram 
positivos para a doença, até a última quinta-feira, moram nessas áreas 

17 mai 2020 – 14h15 

 

As regiões de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Betel, Centro 1 e 2 respondem 
por 78% do casos da Covid-19 registrados em Paulínia. A informação está no boletim 
epidemiológico semanal do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgado na tarde deste 
domingo (17) pela Prefeitura de Paulínia. 

Conforme o boletim semanal, com dados atualizados até o meio-dia da última quinta-feira (14), as 
regiões das UBSs Betel, Centro 1 e Centro 2 respondem por 43 dos 55 casos testados positivos para 
o novo coronavírus. O restante está distribuído entre Monte Alegre (9), São José (4), Planalto (3), 
Amélia (2), Cooperlotes (2) e João Aranha (2). Apenas na do Parque da Represa não há exames 
confirmados. 
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A 7ª edição do boletim epidemiológico semanal, que também traz um panorama da pandemia da 
Covid-19 no mundo, Brasil, estado de São Paulo e em parte da região, não inclui os dados da última 
atualização da doença em Paulínia. Até as 15h30 deste sábado (16), a cidade tinha 66 casos 
confirmados do novo coronavírus e 35 curados. 

Em relação à edição passada, entre oito municípios vizinhos, Paulínia subiu uma posição e é a 
terceira que tem a maior taxa de incidência do novo coronavírus a cada 100 mil habitantes. De 
acordo com estudo do Departamento de Vigilância em Saúde, a primeira é Campinas (56), seguida 
Jaguariúna (49) e Paulínia (48). Está à frente de Hortolândia (44), Sumaré (33), Nova Odessa (28), 
Americana (25) e Cosmópolis (11). 

 

Quanto à ocupação de leitos destinados para pacientes suspeitos ou confirmados para a Covid-19 
em Paulínia – de acordo com a Prefeitura, até as 10h de sexta-feira (15), com oito internados -, 
47,06% estavam ocupados e 52,94% livres.  
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Naquele dia, havia no hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”, cinco casos 
suspeitos (dois na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, um na Unidade Respiratória e dois na 
Enfermaria Respiratória) e três confirmados (todos na Enfermaria Respiratória). 

O boletim semanal diverge do boletim epidemiológico divulgado diariamente pelo Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus quanto aos números totais de testes rápidos aplicados em 
Paulínia. “Até 15/05 foram feitos 513 exames”, informou o Departamento de Vigilância em Saúde. 
Mas até as 15h30 daquele dia, o comitê divulgou o acumulado de 78 – 34 deram positivos para a 
doença e 44 descartaram as suspeitas. Até a publicação deste texto a Prefeitura não havia explicado a 
diferença desses dados. 
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DATA:  
22/05/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
SAÚDE 
PÁGINA: 5,  
COM CHAMADA 
NA CAPA  
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DATA: 17/05/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: COROAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/17/coronavirus-guarda-de-
paulinia-dispersa-aglomeracao-durante-exposicao-de-carros-antigos.ghtml 
 
 

 

Coronavírus: Guarda de Paulínia dispersa 
aglomeração durante exposição de carros antigos 
 
Evento aconteceu neste domingo (17) em frente ao Theatro Municipal. Guarda 
informou que organizador do evento ia realizar um sorteio com participantes em 
seus carros. 
 

Por G1 Campinas e Região e EPTV 

17/05/2020 14h38   
 

 

 

17/05: Encontro de carros antigos causa aglomeração em frente ao Theatro Municipal de Paulínia. — 
Foto: Arquivo pessoal 

A Guarda Municipal de Paulínia (SP) foi acionada neste domingo (17) para dispersar uma 
aglomeração em frente ao Theatro Municipal. No local, acontecia um evento de carros 
antigos e havia pessoas circulando entre os veículos, informou a corporação. A cidade tem 
66 casos confirmados de coronavírus e um óbito provocado pela doença. 
 
Imagens feitas de longe e enviadas à EPTV, afiliada da TV Globo, mostram vários carros 
antigos estacionados e adultos e crianças na exposição. O teatro fica em frente à sede da 
Prefeitura Municipal. 
 
A cidade está com a taxa de isolamento social abaixo da recomendada pelo estado, 
45%, segundo atualização divulgada neste sábado (16). A medida é necessária para frear 
o avanço da Covid-19, mas foi desrespeitada por quem estava no evento. 
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A Guarda disse que localizou o organizador da mostra por volta das 12h, e ele teria 
explicado a intenção de realizar um sorteio com cada participante em seu veículo. No 
entanto, segundo a corporação, as pessoas acabaram saindo dos carros e se 
aglomerando na rua. 
 
Após a dispersão, a Guarda registrou um boletim de ocorrência no plantão policial da 
cidade. 
 

 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Exposição de carros antigos em Paulínia (SP) gera aglomeração 
DATA: 18/05/2020 | VEÍCULO: HORA 1/ REDE GLOBO  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8559895/ 
 

Guarda de Paulínia dispersa aglomeração durante exposição de carros 
antigos 
DATA: 18/05/2020 | VEÍCULO: BOM DIA CIDADE/ EPTV  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8560083/ 
 

Evento de carros antigos causa aglomeração em Paulínia 
DATA: 17/05/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1518119,Evento+de+carros+antigos
+causa+aglomeracao+em+Paulinia.aspx 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: 4 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ METAS FISCAIS/ SAÚDE  
PÁGINA: 6 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ METAS FISCAIS/ SAÚDE 
PÁGINA: 20 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIÇO 
PÁGINA: 14 
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DATA: 17/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/mortandade-de-peixes-surpreende-moradores-do-parque-
das-flores-galeria-de-fotos/ 

 
 

Mortandade de peixes surpreende moradores do 
Parque das Flores; galeria de fotos 
Por Redação 

17 de maio de 2020 

 

 
 

Moradores foram surpreendidos por uma mortandade de peixes na lagoa do Parque das 

Flores, que fica entre os bairros Jardim Primavera e a Vila José Paulino Nogueira (Popular 

Velha), na região oeste de Paulínia. Os primeiros relatos sobre os animais mortos foram 

comunicados a Guarda Municipal no sábado (16). 

Na manhã de domingo (17), a equipe do site Notícias de Paulínia esteve no local e 

registrou centenas de peixes mortos (cascão e lambari) boiando por cerca de 300 metros. 

Várias espécies de peixe de água doce foram afetadas. A causa ninguém sabe, 

aparentemente eles morreram por falta de oxigênio que pode ser causada por diversos 

fatores como herbicidas, material contaminado ou esgoto despejado de forma irregular. 

Mas isso só será comprovado com análises criteriosas. 
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Sem saber as causa da mortandade, dois homens pescavam tranquilos na margem da 

lagoa maior. O curso d’água, que nasce da junção das nascentes da mata do Jardim 

Flamboyant e do Ipê, deságua no Rio Atibaia. 

Em 2019, de acordo com publicação no site da prefeitura, o governo municipal limpou as 

águas, retirou as marrequinhas (algas) que cobriam a superfície do lago e interrompeu o 

processo de assoreamento que há anos atingia o Parque das Flores, uma das principais 

áreas de lazer da cidade. Depois acenou com a possibilidade de revitalizar o espaço para 

servir como ambiente de lazer da região, em 2020, a situação segue longe do ideal. O 

processo de revitalização do espaço está em andamento pela prefeitura. 

Recentemente, o vereador e ex-prefeito Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), propôs que a 

Administração Municipal faça a manutenção, calçamento, revitalização, poda das árvores e 

mata ciliar do Parque das Flores, que segundo propositura encontra-se em condições 

precárias devido ao desgaste natural do tempo. 

“A lagoa se encontra assoreada, com o mato tomando conta de toda área, os bancos e 

brinquedos quebrados e a ponte que ligava a ilha e era uma das atrações também 

danificada. A medida se faz necessária para que moradores possam voltar a usufruir do 

espaço como antigamente.” 

A propositura foi feita antes do início da epidemia do Covid-19 e visa proporcionar novos 

espaços para a população paulinense e também movimentar o turismo na cidade. 
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DATA: 20/05/2020  
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: OBRAS/ MOBILIDADE URBANA  
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8565820/ 
 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Operação tapa-buraco interdita Ivo Macris para manutenção 
DATA: 20/05/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1518718,Operacao+tapa-
buraco+interdita+Ivo+Macris+para+manutencao.aspx 
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DATA: 18/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2537 
 
 

10 anos do PAS: programa gera renda e leva dignidade 
para famílias carentes 
 
Da Redação 
18/05/2020 21:05:46 

 
 

 
Em 2010, o PAS convocou 1.700 para o Renda Família; hoje atende 3.936 

Divisor de águas na política social de Paulínia, programa já reverteu milhões para 

bolsas de estudo e auxílios financeiros: só em seis anos foram mais de R$ 225 

milhões 
 
Mizael Marcelly 
 
Considerado um dos maiores programas de transferência de renda do país, o Programa 
de Ação Social (PAS) da Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) completou dez anos 
no último dia 3 de maio.  Criado pela Lei municipal 3.077, de 3 de maio de 2010, o PAS, 
que nasceu “Programa Prioridade Social” e depois foi rebatizado, beneficia atualmente 
mais de 4 mil famílias paulinenses de baixa renda, todo mês. Com esta matéria, 
o Correio inicia uma série especial sobre o programa que virou o divisor de águas na 
política social do município.  
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Inicialmente, o programa abarcava apenas três benefícios: Bolsa Educação (concessão 
de até 750 bolsas de estudo, por ano, para os ensinos superior e técnico); Renda 
Família (auxílio financeiro mensal de R$ 150,00, mais R$ 25,00 por filho em idade escolar 
matriculado – adicional limitado a quatro filhos por família) e o Passe da Família (subsídio 
parcial da passagem de ônibus – hoje, o preço da tarifa é R$ 2,45, sendo R$ 1 pago pelo 
passageiro, na catraca, e R$ 1,45 pagos pela PMP, diretamente à prestadora do serviço).  

 
Depois, o PAS passou a conceder também os benefícios Bolsa Amamentação (auxílio 
mensal de R$ 500,00 para mães maiores de 18 anos, que optarem por não trabalhar 
durante o período de amamentação) e o Renda Alimentação (auxilio de R$ 220,00, 
correspondentes a uma cesta básica), criados em 2011 e 2015, respectivamente.  
 
A primeira década de história do PAS guarda números, talvez, inimagináveis pela maior 
parte da população da cidade. Para se ter uma ideia, somente nos últimos seis 
anos (2014 a 2019) o programa pagou em bolsas de estudo e  auxílios financeiros R$ 
225.631.747,93 (duzentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos 
e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) - Bolsa Educação, R$ 99.804.917,35; 
Bolsa Amamentação, R$ 8.459.500,00; Renda Alimentação, R$ 59.786.742,58; e Renda 
Família, R$ 57.580.588,00. Os valores foram levantados pelo Correio no Portal da 
Transparência do Município.  
 
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 
atualmente 3.936 famílias recebem os benefícios Renda Família e Renda Alimentação 
da PMP. Também de acordo com dados que levantamos no Portal Transparência, só no 
primeiro quadrimestre (janeiro a abril) deste ano esses dois benefícios pagaram um total 
de R$ 6.079,270,00. No mesmo período, o Bolsa Amamentação pagou R$ 371.500,00 e 
o Bolsa Educação R$ 7.219.460,36. Os auxílios financeiros são depositados nas contas 
bancárias dos beneficiários, enquanto as bolsas de estudo são pagas diretamente às 
instituições de ensino. 
 
Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), 2.692 famílias paulinenses 
recebem o benefício federal Bolsa Família (BF), enquanto o Renda Família (RF) do 
PAS atende 3.936 - ou seja, 1.244 famílias a mais. Em 2010, quando foi implementado, 
o Renda Família começou atendendo 1.700 famílias - CLIQUE AQUI e leia na pág.3 
do Semanário Oficial do Município, de 8 de setembro de 2010. 
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Ainda segundo o MDS, o valor médio do BF é de R$ 209,31, por família.  Já o valor médio 
do RF do PAS é de R$ 250,00, também por família. Por fim, o MDS calcula 8.576 
pessoas atendidas pelo Bolsa Família no município, o que dá uma média de 3,18 
integrantes por família beneficiada. Aplicando a mesma média no Renda Família, o 
programa municipal atende 12.516 pessoas, todo mês.  
 
Na próxima matéria, abordaremos novos números e fatos que marcaram a primeira 
década do PAS, programa que, certamente, melhorou e vem melhorando a qualidade de 
vida de milhares de paulinenses. 
 
Fotos: Reprodução/Divulgação PMP 
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL/ INFÂNCIA E JUVENTUDE  
PÁGINA: 16
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DATA: 21/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: A10 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 15 a 21/05/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Vereadores vão encaminhar à Prefeitura perguntas da população sobre  
a LDO 2021 
21 de maio de 2020  

A Câmara de Paulínia promoveu audiência pública, nesta quinta-feira (21/5), para abrir espaço de 
debate sobre as diretrizes na elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A 
Comissão de Finanças e Orçamento comprometeu-se a analisar perguntas e sugestões enviadas pela 
população até as 10h desta sexta-feira (22/5). […] 
 

 

PLN-345 precisa de iluminação, ciclovia e faixa de pedestre, diz  
Marcelo Souza 
21 de maio de 2020  

A grande circulação de veículos na estrada municipal PLN-345 exige medidas para garantir a 
segurança de pedestres e ciclistas que usam a via. É o que afirma o vereador Marcelo Souza (PSB) ao 
solicitar iluminação no local e construção de ciclovia e faixa exclusiva para pessoas circularem a pé. 
A estrada fica no bairro São Bento […] 
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Danilo sugere parceria com costureiras e ferramenta de educação do 
Google durante a quarentena  20 de maio de 2020  

Com as aulas presenciais suspensas nas escolas de Paulínia, por causa do novo coronavírus, o 
vereador Danilo Barros (PL) sugere que a Prefeitura firme parceria com uma plataforma de ensino a 
distância do Google, oferecida gratuitamente. […] 

 

Com volta de sessão ordinária, Câmara discute coronavírus e homenageia 
área da saúde     19 de maio de 2020  

Os impactos do coronavírus no município foram o principal tema da 6ª Sessão Ordinária, nesta terça-
feira (19/5). Os vereadores retomaram os debates legislativos quinzenais, suspensos desde 25 de 
março para evitar a propagação da doença. Os encontros serão virtuais, por enquanto. […] 

 

Nota de pesar – Luiz Lauro Filho (1978-2020) 
19 de maio de 2020  

A Câmara de Paulínia lamenta o falecimento do deputado federal Luiz Lauro Filho (PSDB-SP), aos 
41 anos, vítima de um infarto nesta segunda-feira (18/5). Ex-vereador de Campinas, ele estava no 
segundo mandato como parlamentar na Câmara dos Deputados. […] 
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Câmara retoma sessões ordinárias nesta terça (19/5), em encontro virtual 
18 de maio de 2020 

As sessões ordinárias quinzenais da Câmara de Paulínia, suspensas desde 25 de março por causa do 
novo coronavírus, voltam a ser realizadas a partir da próxima terça-feira (19/5). Os debates 
legislativos serão virtuais, com transmissão ao vivo, a partir das 18h30. Durante a quarentena, os 
vereadores já se reuniram por videoconferência em quatro sessões extraordinárias […] 

 

 

Revitalização do Parque das Flores e incentivo ao comércio são propostas 
de Loira 
15 de maio de 2020  

O vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), propõe na Indicação 245/2020 que a 
Administração Municipal faça a manutenção, calçamento, revitalização, poda das árvores e mata 
ciliar do Parque das Flores, que segundo a propositura encontra-se em condições precárias devido ao 
desgaste natural do tempo. […] 

 


