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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª e 4ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª e 4ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª e 4ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-
consorcio-para-comprar-vacinas/ 
 

Câmara aprova entrada de Paulínia em consórcio para 
comprar vacinas 
 
Texto caminhou em regime de urgência e foi aprovado em duas sessões 
extraordinárias; profissionais de assistência vão ganhar adicional de pandemia 

11 mar 2021 – 18h15 

 
Vereadores durante sessão extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Vereadores aprovou nesta quinta-feira (11), por unanimidade, proposta que autoriza 

Paulínia a integrar consórcio com outros municípios de todo País, com o objetivo de comprar 

vacinas, insumos e equipamentos no combate a Covid-19. 

O Projeto de Lei 23/2021 ratifica protocolo de intenções envolvendo cerca de 1,7 mil cidades 

brasileiras. O texto caminhou em regime de urgência e foi aprovado em duas sessões extraordinárias. 

Para virar lei, aguarda sanção do prefeito. 

Cada município precisa ter uma lei sobre o tema: o consórcio deve ser criado oficialmente em 22 

de março, quando então poderá fazer negociações com fabricantes no campo internacional, em nome 

de todos os membros. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-consorcio-para-comprar-vacinas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-consorcio-para-comprar-vacinas/
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Os vereadores debateram o tema em sessões virtuais. Todos eles se manifestaram e defenderam a 

importância de somar esforços com outros municípios, vacinar a população em massa e tomar 

cuidados para evitar a disseminação do vírus. 

O presidente do Legislativo, Fábio Valadão (PL), disse que espera pela chegada de vacinas o mais 

rápido possível, mas ressaltou que fazer adesão ao consórcio não garante a compra em curto espaço 

de tempo. Ainda segundo ele, nenhum vereador está satisfeito com o atual fechamento de comércios, 

academias e centros religiosos, porém aplicar a fase vermelha foi necessária na tentativa de frear o 

contágio. Nessa tarde, as restrições em todo o estado aumentaram. 

Também foi aprovado nesta quinta adicional de pandemia aos profissionais de assistência social do 

município. O benefício de R$ 431,35 já existe a servidores de saúde. A Prefeitura afirma, no Projeto 

de Lei 20/2021, que apenas essas duas categorias podem receber o adicional, pois a Lei 

Complementar 173/2020 engessa repasses a outros servidores. 

No início da noite, o prefeito Du Cazellato (PL) anunciou que havia sancionado o projeto de lei da 

compra de vacinas contra Covid-19. Ele ressaltou que enquanto toda população não estiver 

imunizada é necessário o distanciamento social. “Precisamos que todos contribuam não promovendo 

festas e aglomerações, higienizando sempre as mãos e usando máscara”, falou. 

 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/91781
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/91781
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 11/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª e 4ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4601341006559558&set=a.456671664359867 
 

Vereadores aprovam entrada de Paulínia em consórcio, e compra de 
vacinas segue para sanção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4601341006559558&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª e 4ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-consorcio-para-
compra-de-vacinas/ 
 

Câmara aprova entrada de Paulínia em consórcio para 
compra de vacinas 
 

Por Redação 

11 de março de 2021 

 

A Câmara Municipal de Paulínia aprovou nesta quinta-feira (11/3), em dois turnos, o 

projeto de autoria do prefeito Du Cazellato (PL) que autoriza Paulínia a integrar o consórcio 

de municípios para a compra de vacinas contra a Covid. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Os vereadores debateram o tema em sessões virtuais. Todos eles se manifestaram e 

defenderam a importância de somar esforços com outros municípios, vacinar a população 

em massa e tomar cuidados para evitar a disseminação do vírus. 

O Projeto de Lei 23/2021 ratifica protocolo de intenções envolvendo mais de 2 mil cidades 

brasileiras. O texto caminhou em regime de urgência e foi aprovado em duas sessões 

extraordinárias. Para virar lei, aguarda sanção do prefeito. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-consorcio-para-compra-de-vacinas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-consorcio-para-compra-de-vacinas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/91793
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/4-sess%C3%A3o-extraordin%C3%A1ria.jpg
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Cada município precisa ter uma lei sobre o tema: o consórcio deve ser criado oficialmente 

em 22 de março, quando então poderá fazer negociações com fabricantes no campo 

internacional, em nome de todos os membros. 

Adicional para Assistentes Sociais – Também foi aprovado nesta quinta adicional de 

pandemia aos profissionais de assistência social do município. O benefício de R$ 431,35 já 

existe a servidores de saúde. A Prefeitura afirma, no Projeto de Lei 20/2021, que apenas 

essas duas categorias podem receber o adicional, pois a Lei Complementar 

173/2020 engessa repasses a outros servidores. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Vereadores votam consórcio para compra de vacinas na quinta-feira 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 08/03/2021     |    PÁGINA: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4593741023986223&set=a.456671664359867 

 
Câmara vota projeto que autoriza compra de vacina pela prefeitura 
 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 09/03/2021     |    PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-
vota-projeto-que-autoriza-compra-de-vacina-pela-prefeitura/ 

 
Câmara vota autorização para Paulínia entrar em consórcio e comprar 
vacina 
 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 09/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/09/camara-vota-autorizacao-para-paulinia-entrar-em-consorcio-
e-comprar-vacina/ 

 
 
 
 
 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/91781
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
https://www.facebook.com/photo?fbid=4593741023986223&set=a.456671664359867
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-vota-projeto-que-autoriza-compra-de-vacina-pela-prefeitura/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-vota-projeto-que-autoriza-compra-de-vacina-pela-prefeitura/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/09/camara-vota-autorizacao-para-paulinia-entrar-em-consorcio-e-comprar-vacina/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/09/camara-vota-autorizacao-para-paulinia-entrar-em-consorcio-e-comprar-vacina/
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 06/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 4 

Câmara suspende atendimento ao público e reforça cuidados contra Covid-
19 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Em reunião com vereadores, secretário de Saúde diz que colapso na saúde 
não é sinônimo de caos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  12 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/05/colapso-na-saude-nao-e-sinonimo-de-
caos-afirma-secretario-de-saude/ 
 

Colapso na saúde não é sinônimo de caos, afirma 
secretário de Saúde 
 

Fábio Luiz Alves se reuniu na manhã desta sexta-feira de forma online com os 
vereadores para falar sobre o avanço da Covid-19 em Paulínia 

5 mar 2021 – 18h45 

 
Reunião online entre secretário municipal de Saúde e vereadores da Câmara de Paulínia (Foto: Reprodução) 

A Câmara de Paulínia promoveu uma reunião virtual na manhã desta sexta-feira (5) entre 

vereadores e o secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves. Ele declarou que a cidade vive hoje 

um “colapso” na área da saúde, diante do aumento de casos de Covid-19, mas disse que esse cenário 

não significa caos no sistema público municipal. 

Segundo Alves, houve aumento expressivo de registros de casos de Covid-19 em Paulínia a partir 

de fevereiro, com mortes de pacientes abaixo de 60 anos. O problema é que, enquanto no ano 

passado havia hospitais de campanha na Capital e em Campinas, na atual onda da doença não existe 

mais esse tipo de suporte do estado para os municípios, comparou. 

“Toda região está na situação de colapso. O conceito envolve a dificuldade de expansão de 

estrutura e a agressividade da pandemia, com alta taxa de óbitos. Isso é diferente de caos”, disse. 

“Nós temos total governabilidade: garantimos 20 leitos de atenção, temos respiradores em 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/05/colapso-na-saude-nao-e-sinonimo-de-caos-afirma-secretario-de-saude/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/05/colapso-na-saude-nao-e-sinonimo-de-caos-afirma-secretario-de-saude/
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enfermarias fora das UTIs, mobilizamos recursos humanos para atendimento e cancelamos cirurgias 

eletivas.” 

O secretário afirmou que foi necessário antecipar em Paulínia a fase vermelha, iniciada nesta 

quinta (4), e restringir atividades de vários setores, incluindo igrejas e templos religiosos. Alves 

acredita que esse cenário de colapso deve durar de 15 a 20 dias e é preciso a população respeitar o 

isolamento social, com índice ideal de 70% de adesão, e usar máscara. 

Quatorze vereadores participaram da reunião virtual, transmitida ao vivo no site e nas redes sociais 

da Câmara, e apresentaram questionamentos com base em dúvidas da população. Eles perguntaram 

sobre compra de vacinas, criação de hospital de campanha, protocolos médicos, fiscalização e 

estrutura do hospital municipal, entre outros temas. 

Alves afirmou que o cálculo da Prefeitura é vacinar 70% da população de Paulínia. Este índice 

estaria hoje em 2,8%, segundo o secretário. Falou que a ideia é garantir um processo de compra de 

imunizante a partir de abril, sem revelar qual nem quantidade de doses. Na opinião dele, até junho, 

seria possível o início de uma vacinação em massa no município. 

O secretário municipal de Saúde descartou o uso de medicamentos em pacientes para o tratamento 

precoce da Covid-19, por causa da falta de comprovação científica da eficácia deles, esclareceu. 

Conforme Alves, o hospital municipal possui 20 leitos, todos, agora, reservados para pacientes do 

coronavírus, e 28 leitos clínicos de Covid-19 – 20 de enfermaria respiratória e oito de unidade 

respiratória. Nesta sexta-feira, a taxa de ocupação extrapola 100%, confirmou. 

Alves ainda afirmou que Paulínia não construirá hospital de campanha para investir no hospital 

municipal. Para ele, o governo estadual deve criar imediatamente hospital de campanha para atender 

a região e permitir transferência de pacientes do hospital municipal. 

O presidente do Legislativo, Fábio Valadão (PL), destacou que a população deve atuar em 

conjunto do poder público, evitando aglomerações e obedecendo regras de saúde pública, como uso 

de máscaras. 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-se-antecipa-ao-estado-e-entra-na-fase-vermelha-nesta-5a-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/05/hospital-ja-atende-acima-da-capacidade-para-pacientes-com-covid-19/
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 06/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 

Secretário de Saúde participa de reunião virtual promovida pela Câmara 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/sp-limita-funcionamento-de-servicos-
essenciais-suspende-futebol-e-atividades-religiosas 
 

SP limita funcionamento de serviços essenciais, 
suspende futebol e atividades religiosas 
 
Endurecimento nas regras de isolamento social em todo o estado se dá em razão do 
aumento da ocupação hospitalar, de mortes e casos da Covid-19 

11 mar 2021 – 13h35 

 
Governador João Doria (PSDB) durante o anúncio de novas medidas, no Palácio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução de 

imagem) 

 

     O governo estadual decidiu aumentar as restrições da etapa mais dura do Plano São Paulo de 

retomada da economia e de controle da Covid-19 nos 645 municípios paulistas. O anúncio da 

chamada fase emergencial foi feito nesta quinta-feira (11), no Palácio dos Bandeirantes. As medidas 

começam a valer nesta segunda-feira (15), até o dia 30 de março, e incluem limitar o funcionamento 

de alguns serviços essenciais (veja os quadros desta página); suspender campeonatos esportivos, a 

exemplo do futebol; atividades religiosas; e as aulas presencias nas escolas estaduais, que seguem 

autorizadas a abrir apenas para fornecimento da merenda. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/sp-limita-funcionamento-de-servicos-essenciais-suspende-futebol-e-atividades-religiosas
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/sp-limita-funcionamento-de-servicos-essenciais-suspende-futebol-e-atividades-religiosas


   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  16 
 

  

 

O aumento das restrições em todo o estado se deu, segundo o governo de São Paulo, em razão da 

alta na ocupação de leitos hospitalares, nas mortes (inclusive de pessoas morrendo na fila de espera 

por vaga de UTI)  e nos novos casos da Covid-19. Desde o último sábado (6), todo o estado entrou 

na fase vermelha, considerada a mais dura do Plano SP. Na ocasião, o início do toque de restrição de 

circulação de pessoas nas ruas também teve seu horário de início antecipado das 23h para as 20h até 

as 5h, diariamente, na tentativa de coibir aglomerações e festas noturnas. Agora, na fase emergencial 

passou a ser toque de recolher, mas não detalhou o que muda na prática. 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  17 
 

  

De acordo com o Plano SP (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/), a fase emergencial 

estabelece que lojas de material de construção não poderão mais abrir; o teletrabalho será obrigatório 

para atividades administrativas não essenciais; estabelecimentos não poderão operar com serviço de 

retirada presencial, apenas delivery; igrejas devem permanecer fechadas nos 645 municípios 

paulistas; e escolas privadas podem atender alunos de pais que precisam trabalhar fora, com limite de 

35% da capacidade.  A entrada no trabalho na Região Metropolitana de São Paulo tem a 

recomendação de ser escalonada de acordo com o setor para aliviar a lotação do transporte 

público.  Praias e parques têm proibição de uso.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A16 

Saiba o que muda na fase emergencial 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Idosos de 75 a 79 anos serão vacinados contra a Covid-19 na próxima semana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia agenda vacinação para idosos entre 75 e 79 anos 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 12/03/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/paulinia-abre-agendamento-para-vacinacao-entre-75-e-79-anos/ 

https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/paulinia-abre-agendamento-para-vacinacao-entre-75-e-79-anos/


   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  20 
 

  

VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A16 

53 das 105 cidades paulistas com UTI não têm vaga 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 11/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-homem-de-40-anos-morre-em-paulinia-cidade-
registra-133-novos-casos-em-24-horas/ 
 

Covid: homem de 40 anos morre em Paulínia; cidade 
registra 133 novos casos em 24 horas 
 

Por Redação 

11 de março de 2021 

Ala exclusiva da Covid-10 no Hospital Municipal de Paulínia tinha 63 pacientes 

internados nesta quinta-feira, 11 | Foto: Ademir Inácio | Notícias de Paulínia 

Mais uma pessoa morreu em Paulínia por complicações da Covid-19. O óbito mais recente 

foi de um homem de 40 anos. Com isso a cidade registra o 117 óbito pela doença. O 

boletim desta quinta-feira (11) também trouxe a confirmação de 133 novas infecções pelo 

coronavírus. Já o número de pacientes ativos fechou em 625 pessoas. 

O 117° caso em Paulínia é de um homem de 40 anos, sem comorbidades. Iniciou os 

sintomas respiratórios no dia 27 de fevereiro, sendo internado no Hospital Municipal de 

http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-homem-de-40-anos-morre-em-paulinia-cidade-registra-133-novos-casos-em-24-horas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-homem-de-40-anos-morre-em-paulinia-cidade-registra-133-novos-casos-em-24-horas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Hospital-Municipal-de-Paul%C3%ADnia_DSC_9762.jpg
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Paulínia no dia 2. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de PCR, 

com resultado positivo. Faleceu na terça-feira, 9. 

O hospital da cidade está com 63 pacientes internados com suspeita ou confirmação de 

covid-19. Deste total, 20 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e 43 em leito clínico 

(enfermaria). 

A taxa de ocupação de UTIs no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) no momento é de 

100%. Ou seja, dos 20 leitos exclusivos existentes, todos estão ocupados. 

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

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

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

Veja os números completos de hoje (11/3/2021): 

VACINAÇÃO 

Vacinados com 1ª Dose: 4.209 

Vacinados com 2ª Dose: 1.596 

Total de doses aplicadas: 5.805 

PACIENTES 

Total de casos confirmados da covid-19: 8.239 (em relação ao boletim anterior: +133) 

Pacientes ativos: 688 (em relação ao boletim anterior: +138) 

Pacientes recuperados: 7.175 (em relação ao boletim anterior: -1) 

Óbitos: 117 (em relação ao boletim anterior: +01) 

Em investigação: 2.757 (aguarda exame laboratorial ou imagem) 

Em monitoramento: 625 

Descartados: 6.420 

 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Coronavírus: veja lista com perfil das mortes registradas em Paulínia 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 10/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/10/coronavirus-veja-lista-com-perfil-das-mortes-

registradas-em-paulinia.ghtml

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/10/coronavirus-veja-lista-com-perfil-das-mortes-registradas-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/10/coronavirus-veja-lista-com-perfil-das-mortes-registradas-em-paulinia.ghtml
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6 

Pontos com grande circulação de pessoas passam por sanitização 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 08/03/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-oferece-acompanhamento-escolar-
para-criancas-internadas/ 

 

Hospital Municipal oferece acompanhamento escolar 
para crianças internadas 
 

Por  Redação 

8 de março de 2021 

 

Crianças que precisam ficar internadas na enfermaria de pediatria do Hospital Municipal de 

Paulínia recebem acompanhamento pedagógico e orientações de professores. 

O objetivo é dar continuidade ao processo pedagógico-educacional dos pequenos pacientes 

durante o período de internação prolongado, principalmente ao dos alunos da rede pública 

de ensino de Paulínia. 

A ação só é possível, entre uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, que 

visa garantir o direito aos alunos de estudarem, mesmo estando acometidos por 

enfermidades que comprometam seu processo de aprendizagem. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-oferece-acompanhamento-escolar-para-criancas-internadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-oferece-acompanhamento-escolar-para-criancas-internadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-05-at-09.43.30.jpeg
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 03/03/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-metade-alunos-rede-publica-estado-nao-acessou-
videoaulas 
 

Metade dos alunos da rede pública do Estado não 
acessou videoaulas 
 

 

03/03/2021 – SÃO PAULO – Metade dos alunos cadastrados nas escolas da rede pública de 

Ensino – mais de 1,67 milhão de estudantes – não acessou a plataforma para acompanhar os 

conteúdos de aulas à distância implantados pela Pasta da Educação do Estado de São Paulo 

ao longo de 10 meses da pandemia. 

 

A dotação orçamentária destinada pelo Estado, entre abril e dezembro do ano passado, 

alcançou o montante de R$ 93.729.695,58 e teve como propósito abranger as 5.430 escolas 

de Ensino Fundamental e Médio da rede pública paulista. 

 

Os dados têm sido monitorados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

desde o dia 27 de abril de 2020, quando a medida foi implantada pela Secretaria da Educação 

para estabelecer o retorno das aulas na modalidade virtual. 

 

A plataforma virtual do programa ‘Ensino à Distância’, criada para atender 3.325.007 alunos 

matriculados, é acessível por meio de aplicativo em smartphones e computadores, e também 

tem seu conteúdo reproduzido pela televisão, nos canais TV Educação e TV Univesp. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-metade-alunos-rede-publica-estado-nao-acessou-videoaulas
https://www.tce.sp.gov.br/6524-metade-alunos-rede-publica-estado-nao-acessou-videoaulas
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. Usuários 

Até 31 de janeiro, segundo dados colhidos pelo Tribunal de Contas junto à Pasta da Educação, 

um total de 1.672.413 alunos (50,3%) não realizou qualquer tipo de interação com a plataforma 

disponibilizada. O restante, 1.652.594 estudantes, teve acesso ao conteúdo por tablets, 

celulares, computadores e TVs. 

 

Os números de visualizações às videoaulas se deram principalmente nos primeiros três meses 

de implantação.  Em abril de 2020, foram 852.627 registros. Em maio, o sistema apontou 

503.812 acessos para, em junho, alcançar 166.017 novos usuários.  

 

No segundo semestre do ano – entre julho e dezembro – houve 130.138 cadastramentos, o 

que representa uma média de 21,6 mil novos acessos por mês. 

. Medidas 

Ao longo da pandemia, a Secretaria da Educação também adotou outras medidas para 

subsidiar os alunos com alternativas complementares para a aprendizagem. O fornecimento de 

material escolar impresso foi voltado apenas para os ciclos do Ensino Fundamental e Médio, 

não abrangendo os programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

Além de fornecer kits de material impresso, foram firmadas parcerias com plataformas digitais 

de ensino e houve fornecimento de internet patrocinada pelo Governo para acesso gratuito ao 

aplicativo Centro de Mídias de São Paulo (CMSP). 

 

A íntegra dos dados e das informações, fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação ao 

TCE até 31 de janeiro, pode ser obtida por meio do ‘Painel COVID-19’, disponível 

pelo, link https://bit.ly/3e2P56t. 

 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Justiça proíbe convocação de professores para aulas presenciais em SP 
VEÍCULO: CNN BRASIL   |     DATA: 09/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/03/09/justica-proibe-convocacao-de-professores-para-aulas-
presenciais-em-sp 

https://bit.ly/3e2P56t
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/03/09/justica-proibe-convocacao-de-professores-para-aulas-presenciais-em-sp
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/03/09/justica-proibe-convocacao-de-professores-para-aulas-presenciais-em-sp
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: ESPORTES  
PÁGINA: 5 

Durante fase vermelha, Secretaria de Esportes realizará aulas e atividades 
online 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 06/03/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR/ CONTRATAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/06/prefeito-autoriza-contratacao-
emergencial-de-empresas-de-onibus/ 
 

[Transporte escolar] 

Prefeito autoriza contratação emergencial de 
empresas de ônibus 
 

Contratadas em caráter excepcional, elas vão realizar o transporte de estudantes da 
rede municipal, estadual e conveniada de ensino de Paulínia 

6 mar 2021 – 5h30 

 
Ônibus escolar da Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda é visto de dentro de carro, em Paulínia (Foto: Divulgação) 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), autorizou a contratação de três empresas de ônibus para 

o transporte de alunos da rede municipal, estadual e conveniada de ensino da cidade. O valor total é 

de R$ 29,2 milhões. O prazo de duração dos contratos não foi revelado no extrato de dispensa de 

licitação, publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial do município. 

Conforme o documento, a autorização de Cazellato é para a contratação emergencial de caráter 

excepcional das empresas Rápido Sumaré Ltda, S.T.P. Mobilidade Eireli e Sancetur – Santa Cecília 

Turismo Ltda para o transporte de alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Médio, Técnico e 

Profissionalizante – “transporte escolar” – da rede municipal, estadual e conveniada de ensino de 

Paulínia. 

“Considerando a manifestação jurídica da SNJ (Secretaria de Negócios Jurídicos) de fls.131-151, 

em que pese as divergências de entendimento, entendo estar presentes as razões protocolares, assim, 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/06/prefeito-autoriza-contratacao-emergencial-de-empresas-de-onibus/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/06/prefeito-autoriza-contratacao-emergencial-de-empresas-de-onibus/
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decido e autorizo, na forma da lei, a contratação emergencial de caráter excepcional”, determina o 

prefeito no extrato de dispensa de licitação. De acordo com o despacho, Cazellato considera 

pertinente e compatível o mapa de preços apresentado pelas empresas e dentro do preço de mercado. 

A distribuição dos lotes entre as empresas se dará da forma abaixo: 

Lote nº 1 
Empresa 

Rápido Sumaré Ltda 
– Valor total do lote 

– R$ 16.935.798,60 (dezesseis milhões, novecentos e trinta e cinco mil e setecentos e noventa e 

oito reais e sessenta centavos) 
 

Lote nº 2 

Empresa 

S.T.P. Mobilidade Eireli 
– Valor total do lote 

– R$ 8.532.000,00 (oito milhões e quinhentos e trinta e dois mil reais). 
 

Lote nº 3 

Empresa 

Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda 
– Valor total do lote 

– R$ 3.735.054,00 (três milhões, setecentos e trinta e cinco mil e cinquenta e quatro reais) 

Cazellato também determinou que a Secretaria Municipal de Transportes “concentre esforços para 

concluir, com a urgência necessária, os procedimentos administrativos visando a regularização do 

serviço de transporte escolar, realizando-se o regular processo licitatório com a máxima urgência que 

o caso requer.” Essas três empresas já prestavam o serviço na cidade. 

A rede municipal de ensino de Paulínia está com as aulas presenciais suspensas desde o dia 19 de 

março do ano passado, após o início da primeira onda da pandemia de Covid-19. A previsão é de que 

a volta dos cerca de 20 mil alunos dentro das escolas municipais comecem a partir do dia 5 de abril 

de forma parcial e gradual. 

Seis escolas estaduais de Paulínia iniciaram seu ano letivo no último dia 8 de fevereiro já de forma 

presencial e opcional. Desde o dia 8 de setembro, unidades do Interior reabriram com atividades de 

reforço e acolhimento emocional. O governo de SP autorizou a retomada de aulas presenciais 

(opcionais) para o Ensino Médio em 7 de outubro e, para o Ensino Fundamental, em 3 de novembro. 

A rede privada também estava autorizada a funcionar na cidade de forma parcial e opcional, desde 

o último dia 15 de outubro e mediante protocolos sanitários, mas as atividades em sala de aula 

acabaram suspensas temporariamente desde a última quinta-feira (4) por causa da fase vermelha do 

Plano São Paulo no município, conforme o Decreto Municipal 7.990, de 3 de março de 2021, 

publicado no Diário Oficial 1.597 (http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1597.pdf). 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-se-antecipa-ao-estado-e-entra-na-fase-vermelha-nesta-5a-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-se-antecipa-ao-estado-e-entra-na-fase-vermelha-nesta-5a-feira/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1597.pdf
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: CONCESSÃO  
PÁGINA: 8 

Seis empresas disputam concessão do Paulínia Shopping 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 10/03/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/carnes-de-iptu-de-2021-ja-estao-sendo-entregues-em-
marco-confira/ 

 

Carnês de IPTU de 2021 já estão sendo entregues em 
março, confira: 
 

Por Redação 

10 de março de 2021 

 

Parque das Flores, cartão postal de Paulínia 

IPTU: desconto para pagamento à vista continua em 10% do valor; desconto é o 

mesmo aplicado no ano passado 

A Prefeitura já começou, em março,  a distribuição dos carnês de IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) de 2021, pela agência dos Correios. A 2ª via também 

estará disponível, para impressão no site www.paulinia.sp.gov.br. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/carnes-de-iptu-de-2021-ja-estao-sendo-entregues-em-marco-confira/
http://noticiasdepaulinia.com.br/carnes-de-iptu-de-2021-ja-estao-sendo-entregues-em-marco-confira/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/IPTU-2021.jpg
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Desça a página até encontrar “cidadão online” e depois clique em “consulta débitos 

IPTU/ISSQN/Outros – exercício 2021”. Você vai precisar da inscrição imobiliária e o 

do CPF, pessoa física, ou CNPJ, pessoa jurídica. 

A cota única poderá ser quitada, com 10% de desconto, até o dia 30 de março ou o 

valor integral poderá ser pago, de forma parcelada, com o vencimento todo o dia 

30, iniciando no mês de março. 

Todas as agências bancárias receberão os pagamentos até o dia do vencimento, 

após essa data, o carnê deve ser pago somente em agências da Caixa Econômica 

Federal. 

Vale ressaltar que conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), 

o valor do IPTU será reajustado em 3,83%, como ocorre todos os anos. Esse 

cálculo corresponde ao período de outubro de 2019 a setembro de 2020. 

Mais informações e atualizações sobre o IPTU de 2021 serão publicadas em nossos 

veículos de comunicação nas próximas semanas. Continuem acompanhando. 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 09/03/2021 
ASSUNTO: REFORMA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4595965430430449&set=a.456671664359867 

Reformados, banheiros da Praça dos Bombeiros são reabertos 
 
 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4595965430430449&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
09/03/2021 
ASSUNTO:  
CÂMARAS 
MUNICIPAIS/  
MULHERES 
PÁGINA: 3,  
COM CHAMADA 
NA CAPA 
 

Representatividade feminina cresce nas câmaras municipais da região 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/03/2021 
ASSUNTO: OPORTUNIDADE 
PÁGINA: 10 

Produtora de açúcar e etanol abre vagas para estágio e aprendiz em Paulínia 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 09/03/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/09/inscricoes-para-transporte-universitario-
gratuito-estao-abertas/ 
 

Inscrições para transporte universitário gratuito estão 
abertas 
 
Cadastro é para alunos de pós-graduação, graduação, tecnólogos, técnicos 
profissionalizantes de nível médio e pré-vestibular que estudam na região 

9 mar 2021 – 12h05 

 

Decreto estipula as regras para a obtenção do benefício e traz a lista completa das instituições (Foto: Divulgação) 

As inscrições para o Transporte Universitário gratuito estão abertas até o próximo dia 9 de abril, 

em Paulínia. O benefício é oferecido pela Prefeitura para aluno de pós-graduação, graduação, 

tecnólogos, técnicos profissionalizantes de nível médio e pré-vestibular que estudam em cidades da 

região. Podem se cadastrar veteranos e novatos. 

Todo processo de inscrição será online. O link para acesso 

é http://www.paulinia.sp.gov.br/transporte2021. É preciso enviar cópia dos comprovantes de 

residência, acadêmico, documento pessoal (RG, CPF, CNH) e foto do rosto onde você apareça 

sozinho e com fundo claro. 

O Decreto Municipal 7893/2021, de 25 de fevereiro, está publicado no Diário Oficial 1.595 

(http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1595.pdf). Ele estipula as regras para a obtenção 

do benefício e traz a lista completa das instituições que serão atendidas pelo Transporte 

Universitário, gerenciado pela Secretaria Municipal de Transportes. 

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (19) 3874-5600 ou 156, das 8h às 

17h. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/09/inscricoes-para-transporte-universitario-gratuito-estao-abertas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/09/inscricoes-para-transporte-universitario-gratuito-estao-abertas/
http://www.paulinia.sp.gov.br/transporte2021
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1595.pdf
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VEÍCULO: THATHI RECORD TV 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: HISTÓRIA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/2766040043657888 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/2766040043657888
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 07/03/2021 
ASSUNTO: HISTÓRIA 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/07/ex-atleta-usa-cadeira-de-
rodas-para-sobreviver-como-entregador-de-aplicativo-em-paulinia.ghtml 
 

Ex-atleta usa cadeira de rodas para sobreviver como 
entregador de aplicativo em Paulínia 
 
Caíque Palma de Souza, 23 anos, passou a fazer entregas durante a pandemia e chega a 

percorrer 4,5km em um chamado. 'Muitos obstáculos, mas também muita garra, muita força 

de vontade e foco', diz. 
 

Por Rebeca Dias*, G1 Campinas e Região 

07/03/2021 07h00  Atualizado há 18 horas 

 

 
Jovem já trabalha há um mês como entregador de aplicativo em Paulínia (SP) Foto: Arquivo Pessoal 

 
Ex-atleta paralímpico, Caíque Palma de Souza, de 23 anos, faz da cadeira de rodas, 
companheira de muitas vitórias e alegrias nas pistas de atletismo, um instrumento de luta, uma 
ferramenta de trabalho. Ele faz entregas por aplicativo, subindo e descendo ruas de Paulínia 
(SP), sem se intimidar pelo desafio. 
 
"Muitos obstáculos, mas também muita garra, muita força de vontade e foco", conta o jovem, 
que destaca que as dificuldades encontradas para fazer entregas de cadeiras de rodas são 
semelhantes aquelas que os cadeirantes enfrentam diariamente em todo o Brasil, a falta de 
acessibilidade. 
Há um mês no trabalho, Caíque relata que mesmo com o condicionamento físico adquirido em 
dez anos de carreira, a maior parte dela como velocista paralímpico, fazer entregas de 
cadeiras de rodas não é uma missão simples. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/07/ex-atleta-usa-cadeira-de-rodas-para-sobreviver-como-entregador-de-aplicativo-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/07/ex-atleta-usa-cadeira-de-rodas-para-sobreviver-como-entregador-de-aplicativo-em-paulinia.ghtml
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"Em uma entrega para um condomínio, eu percorri 4,5 quilômetros. Mesmo sendo ex-atleta, tem 

um certo cansaço", avisa. 

 

Cadeirante que faz entrega por aplicativos em Paulínia relata dificuldades no dia a dia 

Falta de oportunidades 
Caíque conta que começou a trabalhar há um mês. Ele relata que a mãe, de 57 anos, perdeu o 
emprego como empregada doméstica na pandemia. "Ela trabalhava como diarista nas 
repúblicas da Unicamp. Infelizmente a faculdade parou com a pandemia e os estudantes 
voltaram para suas casas, e minha mãe ficou sem emprego”, explica. 
 
Se cadastrar para fazer entregas por aplicativos, entretanto, não foi a primeira opção do jovem, 
que estuda educação física. Ele conta que tentou buscar emprego em diversos lugares e 
áreas, sem sucesso. Assim, junto com os amigos, teve a ideia de trabalhar como entregador 
“para não ficar parado”. 
 
“[Não consegui emprego] Devido à falta de empregabilidade para o deficiente, não só na nossa 
região, mas no Brasil inteiro. Estava parado entregando currículo para diversos lugares”, diz. 
 
Entrega com cadeira de rodas 
Caíque explica que a decisão de trabalhar apenas com sua cadeira de rodas foi devido à falta 
de possibilidades do próprio aplicativo, que não oferece opção para cadeirantes. 
 
“O aplicativo não entende que eu sou cadeirante, eu estou no cadastro de bicicleta [...] Eu 
estava fazendo as entregas no sol, e ele [aplicativo] manda a rota para todos os lugares”, 
relata. 
 
Em nota, o iFood informa que "desenvolve recursos em seu aplicativo para pessoas com 
algum tipo de deficiência” e que, além disso, oferece recurso de mensagens para o entregador 
entrar em contato com o cliente. 
 
A empresa completa que há uma demanda específica para entregadores com mobilidade 
reduzida e que “vem trabalhando constantemente, como sempre esteve, em soluções 
inclusivas para os parceiros e vai analisar outras iniciativas para melhorar a experiência dos 
entregadores, sempre baseadas em escuta ativa e constante.” 
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Carreira de Caique nos esportes durou 10 anos, como velocista ele conquistou o título de campeão 
brasileiro na categoria júnior — Foto: Caique Palma de Souza/Arquivo Pessoal 

Carreira nas pistas 
O jovem que mora em Paulínia nasceu com uma malformação na coluna chamada 
mielomeningocele, uma doença congênita na qual a medula espinhal não se desenvolve 
adequadamente. 
 
Apesar dos desafios, encontrou no esporte um caminho para brilhar. Começou no atletismo 
logo aos 12 anos, inicialmente no arremesso de dardos. "Comecei a ver o pessoal correndo na 
pista e falei para o meu técnico: 'é aquilo ali que eu acho que vou me dar bem'”, lembra. 
E foi mesmo. Nas pistas, disputou competições regionais, nacionais e internacionais. A maior 
parte delas como velocista, nas provas de 100 metros, da categoria T54 (para atletas em 
cadeiras de roda). 
 
Seu nome ainda figura na lista dos melhores resultados do Brasil na distância no Comitê 
Paralímpico Brasileiro. 
 
Apesar do bom desempenho, interrompeu a carreira devido a “falta de incentivo”, e também 
para que possa se dedicar aos estudos. "Tive que decidir entre ser professor de educação 
física e ser atleta.” 
 
Na educação física, o sonho é se tornar treinador e incentivar outros jovens a participar de 
esportes paralímpicos. 
 

“Meu sonho é dar para algum atleta meu a valorização que eu não tive e buscar patrocínios que eu 

não tive”, diz. 
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Ex-atleta largou as pistas de corrida para se dedicar a carreira de professor de Educação Física — Foto: 

Caique Palma de Souza/Arquivo Pessoal 

Ajuda de motoboys 
Ver Caíque enfrentando as ruas e avenidas de Paulínia para realizar entregas comoveu um 
grupo de motoboys da cidade, que decidiu criar uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. 
A intenção é comprar um kit motorizado, avaliado em R$ 12 mil, para a cadeira de rodas do 
jovem. 
 
Segundo o ex-atleta, o equipamento pode ser aplicado a sua cadeira de rodas, convencional, 
em um dos garfos frontais. Ele conta que espera mais autonomia e segurança no trabalho. 
 

*Sob a supervisão de Fernando Evans e Gabriella Ramos 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 05 a 11/03/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova entrada de Paulínia em consórcio de municípios para 

comprar vacinas     11 de março de 2021  

A Câmara aprovou nesta quinta-feira (11/3), por unanimidade, proposta que autoriza Paulínia a 

integrar consórcio com outros municípios de todo país, com o objetivo de comprar vacinas, insumos 

e equipamentos no combate à Covid-19. O Projeto de Lei 23/2021 ratifica protocolo de intenções 

envolvendo mais de 2 mil cidades brasileiras. […] 

 

 

Centro de Tradições Nordestinas é proposta de Messias Brito para valorizar 

cultura      11 de março de 2021  

Considerando que atualmente Paulínia tem sido a morada de milhares de nordestinos, o vereador 

Messias Brito (PL) sugere a criação do Centro de Tradições Nordestinas. A ideia da  Indicação 

152/2021 pensada para pós pandemia, é que o espaço promova eventos culturais, sociais, religiosos e 

gastronômicos, visando a preservação e valorização da cultura nordestina no município. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-aprova-consorcio-comprar-vacinas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-aprova-consorcio-comprar-vacinas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/centro-de-tradicoes-nordestinas-e-proposta-de-messias-brito-para-valorizar-cultura/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/centro-de-tradicoes-nordestinas-e-proposta-de-messias-brito-para-valorizar-cultura/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-aprova-consorcio-comprar-vacinas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/centro-de-tradicoes-nordestinas-e-proposta-de-messias-brito-para-valorizar-cultura/
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Parque da Amizade está abandonado e precisa de reforma, diz José Soares 
10 de março de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) relata uma série de problemas no Parque da Amizade, no 

bairro Alto de Pinheiros: sujeira, banheiros interditados, infiltrações e rachaduras nas paredes, 

quadras com pintura apagada e furto de fiação elétrica, por exemplo. […] 

 

Valadão propõe reforma em praças, a fim de melhorar espaços de lazer 
10 de março de 2021  

Depois de ouvir moradores dos bairros Jardim Amélia, São José II e Sol Nascente, o vereador Fábio 

Valadão (PL) solicita que a Prefeitura faça melhorias nas praças referentes a essas localidades. A 

Indicação 210/2021 pede nova iluminação, playground, academia ao ar livre […] 

 

Acidente fatal leva Dr. Grilo a pedir fechamento de retorno no Alto dos 

Pinheiros        9 de março de 2021  

Após atropelamento que causou a morte de um homem de 36 anos, na quarta-feira (3/3), o vereador 

Dr. Grilo pede que a Prefeitura feche o retorno para os veículos na avenida José Padovani, próximo à 

rua Neryna Ferreira da Costa, no bairro Alto dos Pinheiros. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-parque-da-amizade-reforma/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-reforma-em-pracas-a-fim-de-melhorar-espacos-de-lazer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/acidente-fatal-leva-dr-grilo-a-pedir-fechamento-de-retorno-no-alto-dos-pinheiros/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/acidente-fatal-leva-dr-grilo-a-pedir-fechamento-de-retorno-no-alto-dos-pinheiros/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-parque-da-amizade-reforma/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-reforma-em-pracas-a-fim-de-melhorar-espacos-de-lazer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/acidente-fatal-leva-dr-grilo-a-pedir-fechamento-de-retorno-no-alto-dos-pinheiros/
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Sessão extraordinária vota se Paulínia entrará em consórcio para comprar 

vacinas      9 de março de 2021  

A Câmara promove sessão extraordinária na próxima quinta-feira (11/3), às 10h, para discutir 

proposta que autoriza Paulínia a integrar consórcio com outros municípios de todo país. O objetivo é 

somar esforços na busca pela compra de vacinas, insumos e equipamentos no combate à Covid […] 

 

Cícero solicita ações contra Covid nos ônibus e centro de ensino de Libras 
8 de março de 2021  

A pandemia do coronavírus fez o vereador Cícero Brito (MDB) cobrar informações sobre medidas 

contra a Covid-19 no transporte coletivo. Segundo ele, muitos munícipes reclamam que as medidas 

de distanciamento social não vêm sendo cumpridas, principalmente com a pequena quantidade de 

ônibus em circulação, deixando veículos lotados em regiões afastadas do Centro. […] 

 

Gibi pede mais acessibilidade em prédios públicos 
8 de março de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) solicita que a administração municipal esclareça o que vem sendo 

feito a respeito de adequações e acessibilidade em prédios públicos de Paulínia, principalmente nas 

escolas, prédios esportivos e de lazer do município. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-extraordinaria-consorcio-comprar-vacinas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-extraordinaria-consorcio-comprar-vacinas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-onibus-centro-libras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-mais-acessibilidade-em-predios-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-extraordinaria-consorcio-comprar-vacinas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-onibus-centro-libras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-mais-acessibilidade-em-predios-publicos/
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Câmara suspende atendimento ao público e reforça cuidados contra Covid-19 
6 de março de 2021  

A Câmara de Paulínia decidiu suspender o atendimento presencial até o dia 19 de março de 2021, a 

fim de evitar a propagação da Covid-19. A medida pode ser prorrogada em obediência às regras 

municipais e estaduais que colocam o município na fase vermelha do Plano São Paulo. As sessões 

legislativas serão agora por videoconferência […] 

 

Colapso na saúde não é sinônimo de caos, afirma secretário de Saúde 
5 de março de 2021  

A Câmara de Paulínia promoveu reunião virtual nesta sexta-feira (5/3) entre vereadores e o secretário 

de Saúde, Fábio Luiz Alves. Ele declarou que a cidade vive hoje um “colapso” na área da saúde, 

diante do aumento de casos de Covid-19, mas disse que esse cenário não significa caos […] 

 

Edilsinho sugere divisão da Guarda Municipal para fiscalizar Meio 

Ambiente      5 de março de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita que a Guarda Municipal crie uma divisão 

ambiental, com equipe e equipamentos próprios para desenvolver serviços e operações, cuidando das 

áreas verdes. Ele diz que a Guarda Municipal já tem como uma de suas missões proteger matas […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-suspende-atendimento-covid-19/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/reuniao-secretario-saude-colapso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-divisao-guarda-municipal-meio-ambiente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-divisao-guarda-municipal-meio-ambiente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-suspende-atendimento-covid-19/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/reuniao-secretario-saude-colapso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-divisao-guarda-municipal-meio-ambiente/

