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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª E 5ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ PAULIPREV 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 03/5/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª E 5ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ PAULIPREV 
PÁGINA: A6  
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DATA: 30/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª E 5ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ PAULIPREV 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-sanciona-lei-que-permite-parcelamento-de-divida-
de-r-75-milhoes-com-pauliprev/ 
 
 

Prefeito sanciona lei que permite parcelamento de 
dívida de R$ 75 milhões com Pauliprev 
Por  Redação 

30 de abril de 2020 

 

 
 

Vereadores de Paulínia, durante 5ª Sessão extraordinária, para voltar o parcelamento de dívida da 
prefeitura com o Instituto Pauliprev 

O prefeito Du Cazellato (PL) sancionou nesta quinta-feira (30) a Lei 3.736/2020 que 

permite o parcelamento da dívida patronal contraída pela Prefeitura junto ao Instituto de 

Previdência dos Funcionários Públicos (Pauliprev), em Paulínia. 

A dívida patronal de aproximadamente de R$ 75 milhões, entre os anos 2015 e 2016, trata 

sobre contribuição da folha de pagamento e dívida patronal sobre auxílio-doença, devidos 

pela Prefeitura, pois não foram repassados à época para a Pauliprev. O pagamento deverá 

ser feito em até 200 parcelas. 



   RESUMO DA SEMANA  |  5 

 

 

“É mais uma demonstração de respeito desta gestão com os servidores municipais. Quando 

assumi ainda interino devolvi a direção do instituto para os funcionários. Depois 

aprofundamos o diálogo e agora começamos a pagar dívidas de ex-prefeitos, reforçando 

nosso compromisso com o funcionalismo. Agradeço aos vereadores pela aprovação do 

projeto”, comentou Cazellato. 

Na Câmara Municipal o projeto foi aprovado por unanimidade entre os presentes, nesta 

quinta–feria, em sessão extraordinária virtual de 18 minutos, com ausência do vereador 

Manoel Filho da Fruta (Solidariedade). 

Segundo o vice-presidente da Câmara e líder do governo no Legislativo, Fábio Valadão 

(PL), a proposta fortalece o caixa do instituto, garante a aposentadoria dos servidores 

municipais e ajuda a diminuir o déficit atuarial da Pauliprev. Ele disse ainda que a medida 

atende a apontamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado para 

regularizar a situação. 

Já o vereador Tiguila Paes (Cidadania) relatou que o tema já motivou uma comissão 

processante na Câmara, anteriormente. Os vereadores Danilo Barros (PL), Fábia Ramalho 

(Podemos), José Soares (Republicanos), Marcelo Souza (PSB) e Zé Coco (PSB) também 

usaram a palavra para declarar apoio ao projeto. 

O texto da Lei Municipal 3.736/2020 pode ser lido na edição 1.490 do Semanário Oficial de 

quinta-feira, 30. 
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DATA: 02/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª E 5ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ PAULIPREV 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/02/prefeitura-pagara-divida-de-r-75-milhoes-
com-pauliprev-em-200-vezes/ 
 

[Acordo] 
Prefeitura pagará dívida de R$ 75 milhões com 
Pauliprev em 200 vezes 

Débito foi contraído com o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de 
Paulínia entre 2015 e 2016 por falta de repasses patronais 

2 mai 2020 – 15h34 

 
Sessão extraordinária virtual realizada pela Câmara de Vereadores de Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura vai pagar em 200 vezes a dívida patronal de R$ 75 milhões que contraiu com Instituto 
de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia (Pauliprev) entre os anos de 2015 e 2016. A lei 
autorizando o parcelamento do débito foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo 
prefeito Du Cazellato (PL). 

A dívida da Prefeitura de Paulínia com o Pauliprev, estimada em aproximadamente R$ 75 milhões, 
é resultado da falta de repasses do Município à autarquia entre os anos 2015 e 2016, referentes à 
contribuição da folha de pagamento e ao auxílio doença. 
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A regularização da dívida de cerca de R$ 75 milhões era uma recomendação do Ministério Público 
de São Paulo (MP-SP) e objeto de apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE/SP). Se não acatada, o governo municipal poderia ser responsabilizado por meio de 
ação na Justiça. 

A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei autorizando a Prefeitura de Paulínia a destinar 
verbas para quitar dívida com o Pauliprev em duas sessões extraordinárias virtuais, realizadas na 
última quinta-feira (30). A proposta do Executivo foi aprovada por unanimidade e sancionada pelo 
prefeito no mesmo dia. 

Para o vice-presidente da Câmara e líder do governo no Legislativo, Fábio Valadão (PL), a 
proposta fortalece o caixa do instituto, garante a aposentadoria dos servidores municipais e ajuda a 
diminuir o déficit atuarial da Pauliprev. 

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) relatou que o tema já motivou uma comissão processante na 
Câmara, anteriormente. Os vereadores Danilo Barros (PL), Fábia Ramalho (Podemos), José Soares 
(Republicanos), Marcelo Souza (PSB) e Zé Coco (PSB) também usaram a palavra para declarar 
apoio ao projeto. 

“É mais uma demonstração de respeito desta gestão com os servidores municipais”, disse Du 
Cazellato. “Quando assumi ainda interino devolvi a direção do instituto para os funcionários. Depois 
aprofundamos o diálogo e, agora, começamos a pagar dívidas de ex-prefeitos, reforçando nosso 
compromisso com o funcionalismo.” 
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DATA: 01/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª E 5ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ PAULIPREV 
PÁGINA: 18, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 02/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª E 5ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ PAULIPREV 
PÁGINA: 8 
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DATA:  
08/05/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA 
MUNICIPAL/ LEIS/  
INCLUSÃO 
PÁGINA: 8, COM 
CHAMADA DE  
CAPA 
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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 8 
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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 18 
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DATA: 06/05/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ MÁSCARAS  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/06/paulinia-obriga-uso-de-
mascaras-no-transporte-e-estabelecimentos-essenciais-a-partir-desta-quarta.ghtml 
 
Paulínia obriga uso de máscaras no transporte e 
estabelecimentos essenciais a partir desta quarta 
Fiscalização será feita pela Guarda Municipal, Defesa Civil e autoridades sanitárias. 
Não há previsão de multa. 
 

Por G1 Campinas e Região 

06/05/2020 08h54   
 

 
Prédio da Prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

A Prefeitura de Paulínia (SP) determina, a partir desta quarta-feira (6), a obrigatoriedade do 
uso de máscaras no transporte e estabelecimentos essenciais abertos durante a 
quarentena para conter a pandemia de coronavírus. O decreto para regulamentar as 
regras de utilização do equipamento foi publicado no Diário Oficial. 
 
Além do transporte e dos serviços essenciais, o uso da máscara também é obrigatório em 
todas as repartições públicas administradas pela prefeitura. 
De acordo com a administração, a Guarda Municipal, Defesa Civil e autoridades sanitárias 
serão responsáveis pelas ações de fiscalização e orientação. Não há previsão de multa. 
Paulínia tem, até esta quarta-feira, 30 casos confirmados e uma morte provocada pela 
Covid-19. 
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Confira onde há obrigação do uso de máscaras em Paulínia: 
 

 Transporte municipal; 
 Transporte por aplicativo ou em táxis; 
 Repartições públicas que pertencem a Prefeitura de Paulínia; 
 Nos estabelecimentos comerciais e serviços de saúde considerando essenciais 

definidos pelo Decreto Municipal 7774/2020. 

 

 
Coronavírus: infográfico mostra principais sintomas da doença — Foto: Infografia/G1 
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DATA: 05/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ MÁSCARAS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/05/multa-para-quem-sair-de-casa-sem-
mascara-pode-chegar-a-r-276-mil/ 
 

[Pandemia] 
Multa para quem sair de casa sem máscara pode 
chegar a R$ 276 mil 
Decreto das penalidades em Paulínia prevê ainda ao infrator detenção de até um 
ano; uso de proteção será obrigatório a partir desta 4ª-feira 

5 mai 2020 – 21h27 

 
Uso de máscara será obrigatório em todo o estado de São Paulo a partir de quinta-feira (Foto: Agência Brasil) 

O prefeito Du Cazellato (PL) publicou nesta terça-feira (5) decreto que fixa multa de até R$ 276 
mil e detenção de um ano para quem sair de casa sem máscara a partir desta quarta-feira (6), em 
Paulínia. A obrigatoriedade, como forma de reduzir a velocidade da transmissão da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), foi determinada em todo o estado pelo governador João Doria (PSDB), 
que deixou cada Município responsável por regulamentar a fiscalização e a aplicação das 
penalidades. 

O decreto de Paulínia estabeleceu advertência e multa a partir de 10 a até 10 mil vezes o valor 
nominal da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp) – o equivalente entre R$ 276 e R$ 276 
mil, já que cada Ufesp vale neste ano R$ 27,61. A fiscalização ficará por conta da Guarda Municipal 
de Paulínia, dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Civil e das autoridades sanitárias do 
município, que “devem primordialmente orientar e esclarecer a população acerca das medidas de 
segurança sanitária”. 



   RESUMO DA SEMANA  |  16 

 

 

De acordo com o decreto do prefeito, publicado na edição extra desta terça-feira (5) do Semanário 
Oficial de Paulínia e que atende as determinações do governo estadual, fica obrigatório o uso de 
máscaras no: 

 transporte municipal; 
 transporte por aplicativo ou em táxis; 
 estabelecimentos comerciais e serviços de saúde considerados essenciais definidos pelo Decreto Municipal 

7.774/2020 (o da quarentena); 
 nas repartições públicas que pertencem à Prefeitura de Paulínia; e 
 em espaços públicos, por seguir a determinação do decreto estadual que entra em vigor nesta quinta-feira (7). 

No transporte público, táxi e transporte por aplicativo, cabe às empresas concessionárias impedir a 
entrada e a permanência de passageiros sem máscara nos veículos. Elas ainda terão de manter 
cartazes ou informes deste decreto nos ônibus e em outros modais de transporte para dar publicidade 
às normas. 

“O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o infrator, conforme o caso e de maneira 
proporcional, às penas previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083/1998 
– Código Sanitário do Estado de São Paulo, sem prejuízo das medidas penais previstas nos artigos 
268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave”, determina o decreto. 

O Código Sanitário do Estado de São Paulo determina em seu 

Artigo 112 – As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, 
serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com penalidades de: 
I – advertência; 
III – multa de 10 (dez) a 10.000 (dez mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo (UFESP) vigente; 
IX – interdição parcial ou total do estabelecimento, seções, dependências e veículos. 

Já o Código Penal fixa no: 

Art. 268 – Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa: Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Art. 330 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a 
seis meses, e multa. 

No início da tarde desta quarta-feira (6), a Prefeitura emitiu nota destacando que o objetivo do 
decreto do prefeito é preservar a vida da população. Ressaltou que a multa somente será aplicada em 
casos extremos, “sendo o último recurso a ser utilizado”. “Portanto, quem descumprir a ordem, 
primeiramente será orientado e advertido.” Leia abaixo a nota na íntegra do governo municipal. 

Vinhedo 

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz (PSDB), por 
meio do Decreto 104/2020, também tornou obrigatório a partir desta quarta-feira, o uso de máscaras 
faciais durante o deslocamento em todo o território municipal para realização de qualquer atividade. 
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Em Vinhedo, os infratores, em caso de reincidência, podem ser multados no valor correspondente 
a uma Unidade Fiscal do Município de Vinhedo (UFM/V) por ato infracional, atualmente fixada em 
R$ 163,86, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à ordem de execução da referida medida 
sanitária que visa à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação. Poderão, ainda, ser 
denunciados pelo crime de infração de medida sanitária preventiva. 

 

Nota da Prefeitura 

“A Prefeitura de Paulínia esclarece que a determinação para o uso obrigatório de máscara tem o 
único objetivo de preservar a vida da população do nosso município e ressalta ainda que a 
aplicação de multa somente será efetuada em casos extremos, sendo o último recurso a ser utilizado. 

A prioridade da Administração neste momento é orientar e esclarecer aos cidadãos a importância 
do uso de máscaras no combate ao coronavírus, bem como as medidas de segurança sanitária 
adotadas. Por tanto, quem descumprir a ordem, primeiramente será orientado e advertido. 

A Prefeitura, em consonância com o Governo do Estado de São Paulo, estabeleceu o decreto 
7809, de 05 de maio de 2020, baseada em estudos técnicos realizados por Autoridades Sanitárias. 
Essas penas estão previstas no Código Sanitário do Estado de São Paulo.” 

 

 
 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

COVID-19: Decreto obriga uso de máscaras em Paulínia 
DATA: 05/05/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-19-decreto-obriga-uso-de-mascaras-em-paulinia/ 
 

Paulínia decreta uso obrigatório de máscaras no transporte e comércio 
DATA: 06/05/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-no-transporte-e-comercio/ 
 

Uso de máscaras passa ser obrigatório em Paulínia 
 

DATA: 06/05/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  |  PÁGINA:  
https://paulinianews.com.br/2020/05/06/uso-de-mascaras-passa-ser-obrigatorio-em-paulinia-decreto-vale-a-
partir-desta-quarta-feira-6/ 
 
 

Paulínia obriga uso de máscaras a partir desta quarta-feira 
DATA: 06/05/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1515514,Paulinia+obriga+uso+de+mascar
as+a+partir+desta+quarta-feira.aspx 
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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ QUARENTENA 
LINK: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-desiste-de-flexibilizacao-e-prorroga-
quarentena-em-sao-paulo-ate-o-dia-31-de-maio,70003296674 
 
 

Doria desiste de flexibilização e prorroga 
quarentena em São Paulo até o dia 31 de maio 

Medida foi anunciada em coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-
feira, 8. 'Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco vidas e o 
sistema de saúde', disse o governador 

Paloma Cotes, Tulio Kruse e Mariana Hallal, O Estado de S.Paulo 

08 de maio de 2020 | 13h00 

A quarentena no Estado de São Paulo teve o prazo prorrogado até o dia 31 de maio e o 

governo desistiu de flexibilizar a medida. O anúncio foi feito pelo governador João Doria 

(PSDB) nesta sexta-feira, 8, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O prefeito 

de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também participa do anúncio.   

"O cenário é desolador. E a quarentena está salvando vidas em São Paulo. Nenhum 

governante tem prazer em dar más notícias, mas não se trata de ter ou não este sentimento, 

trata-se de proteger vidas no momento mais crítico desse País", disse Doria. "Nenhum país 

conseguiu relaxar as medidas de isolamento social em meio a uma curva crescente. 

Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco vidas e o sistema de saúde. 

Retomaremos sim, no momento certo, na hora certa", afirmou.   

A quarentena foi implementada em todo o Estado de São Paulo no dia 24 de março. A 

medida permite somente o funcionamento dos serviços considerados essenciais e continua 

valendo para os 645 municípios paulistas. 

Doria já havia prorrogado a quarentena por duas vezes, o que gerou pressão de alguns 

setores da economia e de prefeitos, que pediam regras mais flexíveis. 
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O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador João Doria em coletiva de imprensa 
no Palácio dos Bandeirantes Foto: Governo do Estado de São Paulo 

Diante deste cenário, Doria anunciou no dia 22 de abril que faria uma flexibilização das 

regras, o chamado Plano São Paulo. Na época do anúncio, o governo afirmou que a 

flexibilização levaria em conta três fatores: taxa de crescimento do número de pessoas 

infectadas, capacidade do sistema de saúde de oferecer leitos de internação e número de 

pessoas testadas para a doença.  

Mas, nesta sexta, Doria afirmou que ainda não será possível colocar o Plano São Paulo em 

prática. "A pandemia é a maior provação da nossa história. A decisão de prorrogar a 

quarentena é a decisão pela vida. Estamos vendo o colapso do sistema de saúde. Quando 

isso acontece, paralisa tudo. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e as 

mortes", disse.  

O secretário estadual da Fazenda e do Planejamento, Henrique Meirelles, reforçou a 

importância da extensão da quarentena e falou sobre uma retomada da atividade 

econômica, mas só após o controle da doença. "Temos que ter uma extensão rigorosa e 

disciplinada. Quanto mais rápido controlarmos a epidemia, mais rápido saíremos da crise", 

disse. "Existe um equívoco que está permeando diversos setores de poder no Brasil de que o 

isolamento social é que está causando a crise econômica. Não é. A crise é causada pela 

pandemia", afirmou Meirelles. 
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O Estado de São Paulo vem enfrentando baixas taxas de isolamento social, abaixo dos 50%. 

A meta do governo é 60% e o número ideal é 70%, a fim de evitar um colapso do sistema de 

saúde. Mas poucos municípios atingem a meta. A capital paulista tem índices que giram em 

torno de 48% (o número só sobe em finais de semana) e, diante deste cenário, Covas 

determinou nesta quinta um novo rodízio, mais restritivo, que pretende tirar 50% dos 

carros das ruas.  

O sistema de saúde público na Grande São Paulo já opera praticamente no limite. De acordo 

com a Secretaria Estadual da Saúde, na Grande São Paulo, a ocupação dos leitos de UTI já é 

de 89,6%. No Estado, é de 70%. Em leitos de enfermaria, a taxa de ocupação é de 74% 

região metropolitana e de 51,7% no Estado. 

"Houve um agravamento nos últimos 15 dias e isso coincidiu com uma queda na taxa de 

isolamento", afirmou o secretário Estadual da Saúde, José Henrique Germann, ao anunciar 

os números da doença. De acordo com o balanço, São Paulo tem 41.830 casos confirmados e 

3.416 mortes pelo novo coronavírus. "Se não conseguirmos 55% de taxa de isolamento, 

teremos problemas no atendimento aos pacientes", disse. 

O governo paulista também enfrenta problemas na aquisição de insumos e de 

equipamentos no combate à doença. A China bloqueou a vinda de 500 dos 3 mil 

respiradores adquiridos pelo governo de São Paulo e que seriam destinados a UTIs. 

Além disso, um estudo divulgado pelo próprio governo nesta quinta-feira mostra um avanço 

da doença no interior do Estado. A cada três dias, 38 novas cidades paulistas registram 

casos de coronavírus. Se esse ritmo se mantiver, até o fim de maio, todos os municípios 

paulistas (são 645) serão afetados pela doença. 

De acordo com Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantã, caso a quarentena não 

fosse adotada, São Paulo teria 700 mil pessoas infectadas até hoje.  
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Com as medidas de isolamento, são pouco mais de 40 mil doentes. "Ninguém será poupado 

desse vírus. É assustadora a progressão da doença", afirmou. 

Nesta sexta, David Uip chefe do Centro de Contingência contra a Covid-19, pediu licença do 

cargo. Na ultima quarta, ele teria se sentido mal e, por recomendação médica, ficará 

afastado por alguns dias. "Fico entristecido de, neste momento difícil de crise, de uma 

pandemia muito séria, que tem causado tantos óbitos em nosso Estado e gerado grande 

sofrimento entre os brasileiros de São Paulo que perderam familiares e amigos queridos, 

não poder estar fisicamente presente. No entanto, tenho a plena convicção de que São Paulo 

está no caminho certo. E está salvando vidas. A colaboração dos meus 15 colegas do Centro 

de Contingência, formado por médicos, cientistas, virologistas, professores e pesquisadores, 

tem sido fantástica", disse em nota, lida por Doria. 

 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Governador estende quarentena em todo o estado até o dia 31 de maio 
DATA: 08/05/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/08/governador-estende-quarentena-em-todo-o-estado-ate-o-
dia-31-de-maio/ 
 
 

Doria prorroga quarentena no estado de SP até 31 de maio contra novo 
coronavírus 
DATA: 08/05/2020 | VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |  PÁGINA:  
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/doria-prorroga-quarentena-em-sp-ate-31-de-maio-
conta-novo-coronavirus.shtml
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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 07/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC 
PÁGINA: 4 
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DATA: 02/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ MEDIDAS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/02/velorio-em-paulinia-vai-durar-uma-hora-e-
ter-limite-de-seis-participantes/ 
 

[Pandemia] 
Velório em Paulínia vai durar uma hora e ter 
limite de seis participantes 
Corpo de pessoa confirmada ou em investigação da Covid-19 seguirá 
diretamente para sepultamento com a presença de dois familiares 

2 mai 2020 – 12h33 

 

As regras para realização de velórios sofreram novas mudanças em Paulínia por causa da 
pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Agora, cerimônia 
fúnebre de não suspeito da doença deve durar uma hora e ter limite de seis pessoas. Corpos de casos 
confirmados ou em investigação vão seguir diretamente para o sepultamento com a presença de dois 
familiares. 

As mudanças foram determinadas pelo prefeito Du Cazellato (PL) e publicadas no Semanário 
Oficial do último dia 30. As novas medidas endurecem as regras fixadas no último dia 21 de março, 
quando Paulínia liberou realização de velórios com restrições de público e horário para conter a 
disseminação do novo coronavírus nesses ambientes. 

Confira o que pode na hora de se despedir de um familiar: 
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– Velórios de pessoas não qualificadas como suspeitas da Covid-19 

 o número de familiares presentes à cerimônia de velório e no sepultamento fica limitado a 
seis pessoas, com a possibilidade de adoção de sistema de rodízio, evitando sempre 
aglomeração; 

 o tempo da cerimônia de velório fica limitado a uma hora de duração; 
 a cerimônia de velório deverá ocorrer obrigatoriamente entre as 7h e às 16h; 
 os responsáveis pela organização e realização da cerimônia de velório deverão providenciar 

avisos, a serem afixados em local de fácil visualização, recomendando que pessoas maiores 
de 60 anos, grávidas, crianças menores de 12 anos e portadores de comorbidades não 
ingressem no local; e 

 as pessoas e ou familiares com sintomas relacionados à gripe, como tosse, febre, ou sob 
qualquer suspeita de contaminação, não devem comparecer aos velórios, devendo permanecer 
em isolamento em seu domicílio. 

 Durante o período da pandemia da Covid-19 não será permitida a realização de velórios em 
igrejas, templos, auditórios e salão nobre de instituições públicas ou privadas. 

 Nos casos de realização de cerimônia de velório, deve o responsável pelo serviço 
disponibilizar no local da cerimônia as medidas de segurança sanitária, a exemplo de água, 
sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70% para a higienização das mãos e medidas 
de distanciamento. 

 Os responsáveis pelo serviço funerário deverão tomar todas as medidas de segurança 
conforme orientações normativas expedidas pelas autoridades sanitárias. 

– No caso de morte de pessoa com diagnóstico confirmado ou suspeito da Covid-19 

 os corpos deverão ser embalados em sacos de óbito devidamente identificados, colocados em 
urnas lacradas, e seguir diretamente para o sepultamento, sem a realização de cerimônia de 
velório e sem público presente no cemitério, podendo ser acompanhado por apenas dois 
familiares ou representantes da família. 

 Todos aqueles que forem manusear os corpos de pessoas suspeitas ou confirmadas de 
contaminação pela Covid-19 devem estar equipados com os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) indicados pelas normas técnicas emitidas pelas autoridades sanitárias 
responsáveis. 

 Constitui obrigação dos serviços funerários a afixação e a adoção das normas constantes 
deste decreto em suas dependências. 

O decreto com as novas regras para realização dos velórios em Paulínia já está em vigor desde o 
último dia 30. As medidas terão validade enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública decretado na cidade por Du Cazellato em função da pandemia da Covid-19 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Velórios e sepultamentos têm restrições em Paulínia 
DATA: 04/05/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/velorios-e-sepultamentos-tem-restricoes-em-paulinia/ 
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DATA: 05/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-cria-cadastro-digital-para-entrega-de-cesta-
emergencial/ 
 

 

Prefeitura cria cadastro digital para entrega de cesta 
emergencial 
Por Redação  

5 de maio de 2020 

 

 
 
 

Paulínia começa nesta quarta-feira, 6, o processo de cadastramento para entrega de Cesta 

Emergencial – COVID-19. Para agilizar a distribuição, está sendo disponibilizado no Portal 

oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia  (www.paulinia.sp.gov.br), Cadastro Digital 

mediante o preenchimento dos dados solicitados. O Cadastro poderá ser feito até o dia 15 

de maio. 

A Prefeitura informa que as famílias que já são beneficiadas pelo Programa de Assistência 

Social (PAS) – Renda alimentação/ Renda família – não serão contempladas pela Cesta 

Emergencial – COVID-19, pois já recebem o valor de R$ 220,00, referente a uma cesta 

básica. 

De acordo com a Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania, os interessados 

que não puderem realizar o requerimento por meio do Cadastro Digital poderão fazê-lo por 

meio do telefone 156, durante o horário de expediente do Paço Municipal, que é das 12h às 

17 horas. 
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Os requerimentos serão analisados por profissionais da assistência social do município e 

após esta analise os interessados serão informados em caso de concessão do benefício. 

Os locais de entrega serão estabelecidos de acordo com a região de moradia sendo 

utilizados os espaços das escolas municipais em parceria com a Secretaria da Educação. A 

Prefeitura seguirá as orientações do Ministério da Saúde, para evitar aglomerações de 

pessoas, em prevenção ao Covid-19. 

Além disso, a Prefeitura reforça que a secretaria de Assistência Social, em parceria com o 

Fundo Social de Solidariedade, realiza uma campanha solidária de arrecadação de 

alimentos e produtos de higiene e limpeza junto à sociedade. Os itens doados estão 

auxiliando na manutenção de entidades paulinenses e pessoas em situação de rua. 

 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Cadastro para receber cesta básica da Prefeitura começa nesta quarta-feira 
DATA: 05/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/05/cadastro-para-receber-cesta-basica-da-prefeitura-comeca-
nesta-quarta-feira/ 
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DATA: 07/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ GASTOS PÚBLICOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2528 

 
CIDADE 

Paulínia divulga gastos com enfrentamento à pandemia 
 

Da Redação 
07/05/2020 14:05:55 

 

 
Antes da pandemia, Paulínia tinha 12 respiradores mecânicos, agora 18 

No site da Prefeitura é possível acompanhar cada despesa realizada, como compra de móveis 

e aparelhos que permanecerão na rede de saúde 
 

A Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) criou uma página exclusiva para divulgação das despesas 
relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.  A medida atende a Lei Federal 
13.979, de fevereiro deste ano, que autorizou compras sem licitação para a saúde durante o surto 
da doença, mas exige transparência (publicidade dos gastos) da União, Estados e Municípios.  

"Nosso objetivo é permitir que qualquer munícipe tenha acesso aos protocolos relacionados ao 
coronavírus”, comentou o prefeito Du Cazellato (PSDB), por meio da assessoria de imprensa, e 
frisou: “São investimentos permanentes, que após o fim da pandemia vão permitir um 
atendimento ainda melhor aos paulinenses, pois o SUS Paulínia, está recebendo novos 
equipamentos". 
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Na página, é possível acessar todos os protocolos ou contratos de aquisição de materiais, insumos 
e serviços para a rede municipal de saúde, desde que Paulínia entrou em estado de calamidade 
pública – Decreto 7781/2020 – devido à pandemia . O Correio somou as despesas publicadas até 
ontem (6): R$ 7.786.555,53 (sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e três centavos) – CLIQUE AQUI e veja o primeiro levantamento de gastos 
da cidade com o coronavírus, que fizemos.  

As despesas com máscaras, materiais médico-hospitalares, álcool, equipamentos de proteção 
individual (EPIs), colchões hospitalares, espaçadores de asma ou bronquite, testes rápidos para 
Influenza e tuberculose, camas elétricas e revestimento de vinil para o hospital municipal 
(HMP) estão identificadas apenas por seus respectivos protocolos.  

Isso porque, segundo a PMP, nesses casos, a Lei 8.666/93 prevê a dispensa de instrumento 
contratual. “É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo, a 
critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 
assistência técnica”, diz o § 4º, do artigo 62, da Lei de Licitações e Contratos Públicos.  

Já as despesas com tubos de coleta de sangue, cestas básicas, testes rápidos para coronavírus, 
oxímetros de pulso, equipamentos hospitalares, carros de emergência hospitalar, monitores de 
sinais vitais, móveis hospitalares, equipamentos respiratórios, monitores multiparâmetros, 
ventiladores pulmonares, cadeiras de rodas e manutenção de ar-condicionado estão identificadas 
por protocolos e contratos, ou somente contratos com duração de 180 (cento e oitenta) dias, ou 
seja, 6 meses.  

 

CLIQUE AQUI E ACOMPANHE AS DESPESAS 
 
Foto: Divulgação/PMP 
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DATA: 06/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/06/administracao-divulga-gastos-relacionados-
a-pandemia-no-site-da-prefeitura/ 
 
 

[Covid-19] 
Administração divulga gastos relacionados à 
pandemia no site da Prefeitura 
Na página é possível verificar todos investimentos que o Município realizou na 
compra de materiais e insumos, além de despesas com serviços 

6 mai 2020 – 12h09 

 
Estacionamento reservados a funcionários no Paço Municipal de Paulínia ‘Cidade Feliz’ (Foto: 
Divulgação) 

A Secretaria Municipal de Administração de Paulínia criou uma página especial dentro do site 
oficial da Prefeitura para divulgação em tempo real dos investimentos e despesas relacionadas à 
pandemia da Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus. 

De acordo com a nota do governo, o espaço criado dentro do site da Administração municipal, 
reforça o compromisso da Prefeitura de Paulínia com a transparência de seus atos. “Nosso objetivo é 
permitir que qualquer munícipe tenha acesso aos protocolos relacionados ao coronavírus”, disse o 
prefeito Du Cazellato (PL). 
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No link “Atos e despesas decorrentes da situação de calamidade”, acessado por meio do botão 
“Portão da Transparência”, é possível verificar todos os investimentos que a Administração realizou 
na compra de materiais e insumos, além de despesas com serviços. 

De acordo com a Prefeitura, as informações sobre as despesas com a situação de calamidade 
pública, decretada no último dia em Paulínia, é atualizado conforme o processo de compra é 
finalizado. O endereço para quem deseja acessar as informações é 
o  http://www.paulinia.sp.gov.br/atoscalamidadepublica. 

 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
DATA: 06/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
PÁGINA: 8 
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DATA: 03/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/05/campinas_e_rmc/933858-prefeituras-na-
mira-da-assembleia.html 
 
 

Prefeituras na mira da Assembleia 
 
Um projeto começou a tramitar na Alesp que tem como objetivo cobrar dos prefeitos das 
cidades que decretam calamidade pública, uma prestação de contas 

Publicado 03/05/2020 - 11h12 - Atualizado 03/05/2020 - 11h12                Por Henrique Hein 

 

 
 
Vista aérea de Campinas em direção ao distrito de Sousas e aos morros que dividem o Município de outras cidades da 
RMC: Legislativo de olho                           Leandro Ferreira/AAN 

 

Um projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que 
tem como objetivo cobrar dos prefeitos das cidades que decretam calamidade pública por causa da 
pandemia do novo coronavírus uma prestação detalhada de contas dos gastos efetuados durante a 
epidemia. O projeto prevê que os prefeitos publiquem os gastos no site oficial do município e ainda 
enviem o documento para que a Comissão de Fiscalização e Controle da Alesp analise se as 
informações correspondem à realidade. 
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Segundo o deputado por Campinas, Rafael Zimbaldi (PSB) — autor da proposta — o objetivo é 
evitar que ocorram nos municípios paulistas situações como as verificadas no Rio de Janeiro, onde 
há suspeitas de prefeitos usando o decreto para realizarem compras para setores fora da saúde. 
“Estamos querendo obrigar as prefeituras a fazer uma prestação de contas para evitar que os 
políticos usem a prerrogativa da calamidade pública para praticarem atos de corrupção”, afirmou 
o deputado. 

 
Zimbaldi explica que se a Alesp identificar irregularidades no documento encaminhado por uma 
prefeitura, o prefeito em exercício deverá responder na Justiça pelo crime de improbidade 
administrava. Caso o documento não seja enviado, a prefeitura ficará impossibilitada de receber 
qualquer recurso que tenha direito por parte do Estado, como repasses do IPVA e ICMS. “Os 
prefeitos precisam ter a consciência de que pedir calamidade pública nos dias de hoje significa 
pedir ajuda para conseguir combater o coronavírus. Mas, infelizmente, há quem se aproveita disso 
para benefício próprio”, disse. 

 
Em março deste ano, a possibilidade dos municípios paulistas decretarem calamidade de pública 
foi aprovada pelos deputados estaduais, na Alesp. O decreto reconheceu a condição em decorrência 
da pandemia de Covid-19 para todos os municípios paulistas. O estado de calamidade permite aos 
gestores públicos fazerem compras emergenciais sem precisar de licitações. Eles também ganham 
o direito de ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate ao problema. 

 
Dezesseis das 20 cidades que pertencem à Região Metropolitana de Campinas (RMC) já 
entregaram o pedido de decretação de calamidade pública por causa da pandemia do Covid-19. 
São elas: Americana, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, 
Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, 
Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Somente Artur Nogueira, Holambra, Jaguariúna e Morungaba não 
protocolaram nenhuma solicitação. 

 
Cosmópolis 

 
Única cidade da RMC que até o último final de semana não havia registrado nenhum caso de 
contaminação pelo coronavírus (o primeiro foi no último domingo), Cosmópolis está sob o decreto 
de calamidade pública em razão da pandemia. “Tudo que estamos fazendo para minimizar os 
impactos da pandemia em nossa cidade leva muito em conta os cuidados para não infringir 
nenhuma lei em vigor e também não ultrapassar os limites que o decreto de calamidade pública 
nos impõe”, explica o prefeito José Pivatto (PT). “Efetivamente, o que fizemos foi ampliar o 
número de leitos clínicos e de UTIs em contrato já existente com a Santa Casa de Misericórdia de 
Cosmópolis por um período de 60 dias, devidamente aprovado pela Câmara Municipal”, completa 
Pivatto. 
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DATA: 04/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO/ RECURSOS PÚBLICOS  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-aprovado-pelo-senado-preve-r13-milhoes-para-
paulinia/ 
 

Projeto aprovado pelo Senado prevê R$13 milhões para Paulínia 
Por  Redação 

4 de maio de 2020 

 
Hospital Municipal de Paulínia – HMP 

Paulínia deve receber R$ 13.346.347,73 milhões do Programa Federativo de Enfrentamento 

ao Coronavírus (PLP 39/2020), que prestará auxílio financeiro de R$ 125 bilhões a estados 

e municípios para combate à pandemia da covid-19. Segundo o IBGE, o município conta 

com 109.424 mil habitantes, ou seja, R$ 12.196,91 para cada cidadão. 

A medida foi aprovada sábado (2) no Senado Federal e o presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, disse que votará o projeto segunda-feira (4) e enviará à sanção 

na terça (5). Com isso, a primeira das quatro parcelas da ajuda poderia ser repassada já 

no dia 15. 

O programa vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões 

exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi 

para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi 

para os municípios). 
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Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com a liberação de R$ 49 

bilhões por meio da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos 

públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos 

internacionais, que têm aval da União. Os municípios serão beneficiados, ainda, com a 

suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final do ano. 

A verba vai complementar iniciativas já adotadas no município, como a ampliação de 

unidades de atendimento básico e hospitalares e sistemas de atendimento à população, 

aquisição de equipamentos e insumos e a disponibilidade de novos leitos hospitalares, 

incluindo os destinados às UTIs, num momento de crise sanitária e econômica provocada 

pela pandemia. 

Os recursos vão ajudar as prefeituras a ampliar as medidas de prevenção, adquirindo mais 

equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais da saúde, produtos em 

escassez devido à alta demanda. As medidas serão adotadas pelos gestores de acordo com 

a necessidade de cada um. 

Distribuição 

O rateio entre os municípios será calculado dividindo os recursos por estado (arrecadação 

do ICMS, da população, da cota no Fundo de Participação dos Estados e da contrapartida 

paga pela União pelas isenções fiscais relativas à exportação) usando os mesmos critérios 

para, então dividir o valor estadual entre os municípios de acordo com a população de cada 

um. 

 
 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Veja quanto cada estado e município receberá no Programa Federativo  
de Enfrentamento ao Coronavírus 
DATA: 04/05/2020 | VEÍCULO: AGÊNCIA SENADO  |  PÁGINA:  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/06/04/veja-quanto-cada-estado-e-municipio-
recebera-no-programa-federativo-de-enfrentamento-ao-coronavirus 
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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO/ RECURSOS PÚBLICOS 
PÁGINA: 19 
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DATA: 07/05/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO/ RECURSOS PÚBLICOS 
PÁGINA: A23 
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DATA: 02/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ INVESTIMENTOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-recebe-4-novos-respiradores/ 
 

Hospital Municipal recebe 4 novos respiradores 
 
Por Redação 
2 de Maio de 2020 

 

 
 

O Hospital Municipal de Paulínia (HMP) recebeu quinta-feira (30/4), 4 novos ventiladores 
pulmonares. Com a chegada destes equipamentos, o HMP dispõe agora de 18 respiradores. 
 
 

Os equipamentos são essenciais no tratamento de pacientes em estado mais 
grave que forem infectados pelo novo coronavírus. A compra vai beneficiar 
centenas de pessoas que passam pelo hospital todos os dias. 

“Trabalhamos para garantir o melhor atendimento para todos os munícipes que 
precisarem. Independente de ser Covid-19, ou qualquer outra enfermidade”, 
comentou o prefeito Du Cazellato (PL). 
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O prefeito ainda destacou que são investimentos permanentes, que após o fim 
da pandemia vão permitir um atendimento ainda melhor aos paulinenses, pois o 
SUS Paulínia, está recebendo novos equipamentos. 

O processo de compra foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com o 
apoio das Secretarias de Finanças, Administração e Negócios Jurídicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Hospital municipal de Paulínia recebe mais quatro respiradores  
DATA: 30/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/30/hospital-municipal-de-paulinia-recebe-mais-quatro-
respiradores/ 
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DATA: 01/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ LEVANTAMENTO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/01/regioes-de-betel-e-monte-alegre-tem-o-
maior-numero-de-casos-da-covid-19/ 
 

[Paulínia] 
Regiões de Betel e Monte Alegre têm o maior 
número de casos da Covid-19 
Áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde dos dois bairros 
registram 14 das 21 ocorrências confirmadas do novo coronavírus na cidade 

1º mai 2020 – 14h35 

 

As regiões dos bairros Betel e do Monte Alegre registram o maior número de casos confirmados 
da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Juntas, abrigam 70% dos 21 
pacientes infectados pela Covid-19. 

De acordo com o boletim epidemiológico semanal do Departamento de Vigilância em Saúde, dos 
21 moradores que testaram positivos para a doença, 14 são das áreas de abrangência das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) de Betel e Monte Alegre. 
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Os sete restantes, verificados até as 15h30 desta sexta-feira (30), estão no Centro I e II (4), 
Cooperlotes (1), Planalto (1) e São José (1). Dos 21 confirmados, 14 pacientes já se recuperaram e 
um morreu – 74 casos estavam em investigação. O boletim completo pode ser visto aqui. 

Conforme o boletim epidemiológico, a taxa de letalidade pela Covid-19 em Paulínia era até sexta-
feira de 4,76%. No estado de São Paulo esse índice é praticamente o dobro: 8,59%. No Brasil chega 
a 6,59%, quase dois pontos percentuais acima da cidade. 

Em relação a faixa etária dos 21 casos confirmados, 80,95% possuem idade inferior a 60 anos. 
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DATA: 01/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/01/prefeito-du-cazellato-troca-secretario-
municipal-de-recursos-humanos/ 
 

[Política] 
Prefeito Du Cazellato troca secretário municipal 
de Recursos Humanos 
José de Freitas Guimarães foi exonerado e agora é chefe de gabinete da 
Secretaria de Transportes; advogada Beatriz Anacleto entrou em seu lugar 

1º de maio 2020 – 16h37 

 
A advogada Beatriz Anacleto Braga, agora, secretária interina de Recursos Humanos (Foto: 
Divulgação) 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), fez mais uma mudança no primeiro escalão de seu 
governo. Desta vez resolveu mexer nas secretarias municipais de Recursos Humanos e de 
Transportes. 

José de Freitas Guimarães foi exonerado do cargo de secretário municipal de Recursos Humanos e, 
no mesmo dia, nomeado chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transportes. 

No lugar de Guimarães, Du Cazellato colocou interinamente a advogada Beatriz Anacleto Braga, 
que era até então a chefe de gabinete da Secretaria de Recursos Humanos. É a sexta mulher a ocupar 
cargo no primeiro escalão deste governo. 
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Beatriz Anacleto tem 31 anos, mora em Paulínia e é formada em Direito pela Metrocamp, com 
pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho e já atuou como assessora na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos. 

A secretária municipal de Recursos Humanos agora é a mais nova entre todos os seus 20 colegas. 
Desbancou Rebeca Rocha Leal, de 32 anos, interina da Secretaria de Governo. 

Conheça os secretários municipais 

 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 
 José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 
 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Quem está na interinidade 

 Beatriz Anacleto Braga – Secretaria de Recursos Humanos 
 Rebeca Rocha Leal – Secretaria Municipal de Governo; 
 Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos; e 
 Luciana Marinho – Secretaria Municipal de Transportes. 

Secretaria sem titular 

 Secretaria Municipal de Segurança Púbica. 

Quem saiu 

 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Danilo Barros – secretário de Governo; 
 Alexandro Eduardo da Silva – secretário de Segurança Púbica; e 
 Antonio Carlos Amante Carreira – secretário de Transportes. 
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DATA: 03/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: A6  
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DATA: 06/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO/ SECRETARIADO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/06/guarda-assume-o-comando-da-secretaria-
municipal-de-seguranca-publica/ 
 

[Primeiro escalão] 
Guarda assume o comando da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública 

Maick de Souza Lucizano entrou no lugar de Alexandro Eduardo, que deixou o 
cargo no último dia 3 abril para concorrer às eleições de 2020 

6 mai 2020 – 13h01 

 
Maick de Souza Lucizano é agora o novo secretário de Segurança Pública de Paulínia (Foto: 
Divulgação) 

O guarda municipal de Paulínia Maick de Souza Lucizano assumiu interinamente a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública da cidade. Ele entrou no lugar do também guarda municipal 
Alexandro Eduardo, que deixou o cargo no último dia 3 abril para concorrer às eleições municipais 
deste ano. 

O decreto do prefeito Du Cazellato (PL) com a nomeação de Lucizano foi publicada na edição do 
último dia 30 de abril do Semanário Oficial do Município. Ele passa a ser o quinto interino a compor 
o primeiro escalão da Prefeitura de Paulínia. 
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Lucizano é guarda municipal desde 2015, formado em engenharia sanitária e ambiental com pós-
graduação em engenharia de segurança do trabalho. Reside em Paulínia há 42 anos. Foi integrante da 
Ronda Ostensiva Municipal (Romu) até 2019. 

 

Conheça os secretários municipais 

Quem está na interinidade 

 Maick de Souza Lucizano – Secretaria Municipal de Segurança Púbica. 
 Beatriz Anacleto Braga – Secretaria de Recursos Humanos 
 Rebeca Rocha Leal – Secretaria Municipal de Governo; 
 Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos; e 
 Luciana Marinho – Secretaria Municipal de Transportes. 

Quem é titular do cargo   

 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 
 José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 
 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

 Quem saiu do secretariado  

 José Guimarães – Secretaria de Recursos Humanos; 
 Danilo Barros – Secretaria de Governo; 
 Alexandro Eduardo da Silva – Secretaria de Segurança Púbica; e 
 Antonio Carlos Amante Carreira – Secretaria de Transportes. 
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DATA: 03/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ESTIAGEM/ QUEIMADAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/sem-chuvas-paulinia-registra-primeiros-incendios-de-maio/ 
 
 

Sem chuvas, Paulínia registra primeiros incêndios 
de maio 
Por Redação 

3 de Maio de 2020 

 

 
 

Com chuvas abaixo da média desde março, Paulínia começa a registrar os primeiros 

incêndios em terrenos e matas. A ocorrência das queimadas preocupa as autoridades, 

principalmente em razão do momento de epidemia causada pelo coronavírus. 

Neste sábado (2), equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Obras e 

Serviços passaram toda a tarde para conter incêndios em terrenos à margem da avenida 

Fausto Pietrobom, no bairro Planalto. 

O fogo começou próximo ao balão da avenida Paulista e se alastrou rapidamente. Ao 

fundo dos lotes, existe uma vegetação remanescente do Cerrado. Apesar de ter diversos 

terrenos desocupados, a avenida abriga borracharia, revendedora de gás, construções 

abandonadas, posto de gasolina, igreja e condomínio. 
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A Defesa Civil de Paulínia chama a atenção da população para o fato de que estamos 

enfrentando uma pandemia com agravante pulmonar. Ela alerta, ainda, que a população 

não jogue bitucas de cigarro na mata, e nem realizem a limpeza de terrenos com fogo. 

De acordo com dados do Cepagri da Unicamp, as chuvas em Paulínia ficaram abaixo da 

média histórica em março e em abril praticamente não foram registradas precipitações 

na cidade. Os dados são analisados desde 1990. 

Outro pedido da Defesa Civil para a população é que não joguem latas de alumínio e 

vidro em meio ao mato, devido ao fato de que esses materiais aquecerem com a luz do 

sol e acabam iniciando a combustão do mato seco. 

Além de existir uma Lei Municipal que proíbe esse tipo de limpeza, muitas vezes o fogo 

foge do controle e acaba passando para outros terrenos, ocasionando grandes incêndios. 

Qualquer problema com fogo em mato pode ser comunicado para a Defesa Civil por meio 

do telefone 3874-1516 ou em situações de emergência 199, em qualquer horário do dia. 
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DATA: 03/05/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE SÃO PAULO 
ASSUNTO: LEGISLAÇÃO/ RESPONSABILIDADE FISCAL  
PÁGINA: A18 
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DATA: 06/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/06/campanha-de-vacinacao-contra-gripe-
recomeca-nesta-quinta-e-sexta-feira/ 
 
 

[Influenza] 
Campanha de vacinação contra gripe recomeça 
nesta quinta e sexta-feira 

Público-alvo desta vez é composto por doentes crônicos, crianças de 6 meses a 
5 anos, gestantes e mulheres que acabaram de ter filhos 

6 mai 2020 – 11h18 

 
Não haverá vacinação no Paulínia Shopping nem drive thru para aplicação das doses (Foto: 
Divulgação) 

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8, nova etapa da 
campanha nacional de vacinação contra gripe, a partir das 13h, em Paulínia. A Prefeitura montará 
pontos de aplicação das doses em quatro escolas municipais. 

De acordo com a Secretaria de Saúde de Paulínia o foco desta etapa é vacinar: 

 pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas. Para isso é preciso levar receita 
médica dos últimos seis meses ou declaração médica; 

 crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Mães ou responsáveis devem levar carteira 
de vacinação da criança; 

 gestantes e puérperas (mulheres que acabaram de ter filhos – até 45 dias após o parto). Elas 
devem levar cartão de pré-natal. 
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A Prefeitura informou que nesta quinta e sexta-feira não haverá ponto de vacinação contra a gripe 
no estacionamento do Paulínia Shopping nem drive thru para aplicação das doses nas quatro escolas 
municipais. 

 

Onde terá vacinação contra a gripe 

 Odete Emídio de Souza 

– Rua Geraldo Pereira Nascimento, 273, bairro São José 2; 

 Maestro Marcelino Pietrobom 

– Rua Aldo Moretti, 181, no bairro Ouro Negro; 

 Carolina Rother Ferraz 

– Avenida Dr. Alexandre Martins Laroca, 500, no bairro Santa Terezinha; e 

 Yolanda Tiziani Pazetti 

– Rua José Antônio Vedovello, s/nº, no Jardim Flamboyant. 

Agentes da Guarda Municipal de Paulínia, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Transportes 
darão apoio à campanha. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3874- 5652, 
das 8h às 17h, e 156, das 12h às 17h. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 01 a 07/05/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Nova página da Câmara reúne perguntas e respostas sobre coronavírus 
7 de Maio de 2020  

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou novas informações sobre as medidas no combate ao 
coronavírus, depois de uma reunião entre vereadores e o secretário Fábio Luiz Alves. O encontro 
ocorreu em 17 de abril e, mesmo durando quase três horas, terminou sem tempo de atender todos os 
questionamentos de cidadãos que acompanharam a transmissão ao vivo […] 

 

 

Uso de máscaras é obrigatório em comércios, serviços de saúde e ônibus 
6 de Maio de 2020  

A partir desta quarta-feira (6/5), cidadãos de Paulínia devem utilizar máscaras em áreas de uso 
coletivo: é obrigatório proteger a face em estabelecimentos comerciais, nos serviços de saúde e em 
todas as repartições públicas pertencentes ao município. A mesma regra vale para usuários de ônibus, 
táxis e transporte por aplicativos, enquanto durar a quarentena […] 
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Cursinho para ensino técnico e volta da Guarda Mirim são pedidos de 
Valadão 
5 de Maio de 2020  

O vereador Fábio Valadão (PL) solicita informações da Prefeitura sobre uma proposta, apresentada 
no ano passado, para criar curso pré-técnico gratuito voltado a alunos de escolas municipais e 
estaduais localizadas em Paulínia. A ideia é preparar jovens interessados em prestar “vestibulinho” a 
escolas de ensino técnico, mas sem condições financeiras de pagas pelas aulas. […] 

 

 

Vereadores autorizam que Prefeitura parcele dívida com a Pauliprev 
1 de Maio de 2020  

A Câmara Municipal aprovou, em duas sessões virtuais nesta quinta-feira (30/4), projeto autorizando 
a Prefeitura a destinar verbas para quitar dívida com a Pauliprev (Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos de Paulínia). O pagamento deverá ser feito em até 200 parcelas. O valor é 
estimado em aproximadamente R$ 75 milhões, devido à ausência de repasses à autarquia entre 2015 
e 2016: contribuição da folha de pagamento e dívida patronal sobre auxílio-doença. […] 

 

 
 
 


