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Câmara de Paulínia libera público 
de até 95 pessoas durante as 
sessões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  3 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  4 
 

  

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 11/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/sessao-de-terca-feira-16-vai-ter-publico-senhas-serao-
entregues-a-partir-das-17h30/ 
 

Sessão de terça-feira (16) vai ter público; senhas serão 
entregues a partir das 17h30 
Por Redação 

11 de fevereiro de 2021 

 

Sem público: Primeira sessão ordinária de 2021 da Câmara de Paulínia | Foto: 

Câmara de Paulínia/Divulgação 

A 2ª sessão ordinária de 2021 da Câmara de Paulínia que acontecerá na próxima 

terça-feira (16/2), às 18h30, passa a abrir as portas dos debates legislativos para 

até 40% do público, ou seja, 95 pessoas terão acesso ao Plenário Principal. A 

Casa suspendeu ponto facultativo de Carnaval, conforme decreto municipal. 

Haverá entrega de senhas aos interessados, a partir das 17h30, conforme norma 

publicada nesta quinta-feira (11/2). A Mesa Diretora decidiu agora liberar parte 

dos assentos, mas ainda seguirá protocolos, como limitação de pessoas, 

distanciamento e medição de temperatura na entrada. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/sessao-de-terca-feira-16-vai-ter-publico-senhas-serao-entregues-a-partir-das-17h30/
http://noticiasdepaulinia.com.br/sessao-de-terca-feira-16-vai-ter-publico-senhas-serao-entregues-a-partir-das-17h30/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/1%C2%AA-Sess%C3%A3o-Ordin%C3%A1ria-2021_02.02.jpeg
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A 1ª Sessão, no dia 2 de fevereiro, ocorreu sem público, após o governo estadual 

endurecer regras para evitar a propagação da Covid-19. Atualmente Paulínia está 

na fase amarela do Plano São Paulo e é recomendado o distanciamento social 

mínimo de 1,5 metro entre as pessoas e entrada controlada por funcionários 

treinados. 

Também é possível acompanhar os trabalhos ao vivo no site da Câmara, no perfil 

do Facebook e no canal do YouTube. A partir deste ano, as transmissões começam 

com apresentação da jornalista Graziela Fávaro, entrevistando vereadores e 

resumindo os principais assuntos da pauta. 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ EXPEDIENTE/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/11/camara-de-paulinia-mantem-expediente-
normal-durante-carnaval/ 

 

Câmara de Paulínia mantém expediente normal 
durante Carnaval 
 
Terça-feira está marcada sessão a partir das 18h30, com a permissão da presença de 
público, limitada a 40% da capacidade do Plenário – 95 cadeiras 

11 fev 2021 – 14h21 

 
Comissões internas do Legislativo paulinense discutiram projetos de lei em andamento (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia informou nesta quinta-feira (11) que manterá o expediente normal durante o 

Carnaval deste ano, a exemplo do que também vai ocorrer na Prefeitura e no governo do estado, 

como forma de segurar a velocidade de transmissão da Covid-19. “Haverá atendimento ao público 

entre os dias 15 e 17 de fevereiro”, esclareceu. “É preciso, porém, agendar atendimento 

antecipadamente com setor administrativo ou gabinete do vereador, porque a capacidade de público 

está diariamente reduzida a 40% (por causa da pandemia do novo coronavírus).” 

Sem ponto facultativo de Carnaval, a Câmara realizará na próxima terça-feira (16) a 2ª Sessão 

Ordinária de 2021, às 18h30, e passa a abrir as portas dos debates legislativos para até 40% do 

público (95 cadeiras do Plenário). Haverá entrega de senhas aos interessados, a partir das 17h30, 

conforme norma publicada nesta quinta-feira (11). 

A 1ª Sessão, no dia 2 de fevereiro, ocorreu sem público, após o governo estadual endurecer regras 

para evitar a propagação da Covid-19.  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/11/camara-de-paulinia-mantem-expediente-normal-durante-carnaval/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/11/camara-de-paulinia-mantem-expediente-normal-durante-carnaval/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/04/prefeitura-decide-revogar-ponto-facultativo-de-carnaval-em-paulinia/
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A Mesa Diretora decidiu agora liberar parte dos assentos, mas ainda seguirá protocolos, como 

limitação de pessoas, distanciamento e medição de temperatura na entrada. Também é possível 

acompanhar os trabalhos ao vivo no site da Câmara, no perfil do Facebook e no canal do YouTube. 

Nesta quinta-feira, comissões internas discutiram projetos de lei em andamento. Um deles 

pretende criar na cidade a Escola de Governo e Gestão, para capacitar servidores da Prefeitura e da 

Câmara, enquanto outro busca obrigar lixeiras subterrâneas em condomínios e loteamentos urbanos, 

com o objetivo de evitar aluguel de contêineres e diminuir resíduos sólidos orgânicos despejados no 

aterro sanitário. 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação decidiram apresentar emenda com sugestão de 

mudança: fixar prazo de 36 meses para regularização – a partir da publicação da lei, para 

empreendimentos antigos, e desde a aprovação da licença, quando estiver à espera de construção. O 

Projeto de Lei 12/2021 será votado pelo Plenário em primeira discussão (legalidade da proposta). 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 08/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRANSPARÊNCIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/08/carros-da-camara-sao-adesivados-para-
aumentar-fiscalizacao-da-populacao/ 
 

Carros da Câmara são adesivados para aumentar 
fiscalização da população 
 

Veículos estão agora identificados com o brasão do Legislativo de Paulínia e 
numerados; dos 19 carros oficiais, 15 ficam à disposição dos vereadores 

8 fev 2021 – 18h45 

 
Todos os 19 veículos foram identificados com o brasão da Câmara Municipal e numerados (Foto: Divulgação) 

O controle dos carros do Câmara de Paulínia passa a ser mais rigoroso a partir desta segunda-feira 

(8). Identificados com o brasão da Câmara e numerados, os veículos podem ser fiscalizados também 

pela população. 

Essa era uma reivindicação antiga de funcionários administrativos, que foi implementada pelo 

atual presidente, vereador Fábio Valadão (PL). A iniciativa faz parte de uma série de medidas de 

transparência adotadas pelo Presidência da Casa desde o início do mandato. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/08/carros-da-camara-sao-adesivados-para-aumentar-fiscalizacao-da-populacao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/08/carros-da-camara-sao-adesivados-para-aumentar-fiscalizacao-da-populacao/
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Confira número e placa do carro oficial de cada vereador; Zé Coco abiu mão do benefício (Foto: Divulgação) 

 

   Cada parlamentar terá uma cota máxima de 80 litros de combustível durante o mês. Aos finais de 

semana, a utilização é restrita e só será liberada com justificativa e aviso prévio à Presidência. Todos 

os gabinetes foram instruídos a respeito do bom uso dos carros, e os vereadores se comprometeram a 

cuidar e zelar pela sua boa utilização. 

A Câmara de Paulínia conta com 19 veículos oficiais: 15 carros ficam à disposição de cada um dos 

vereadores, e os outros quatro para atender serviços da Casa. Em todos os casos, apenas servidores 

autorizados podem dirigir. 

Vereadores já receberam documentos referentes à liberação dos veículos, cartão de seguro, 

documento de porte obrigatório, cartão combustível e chave. O vereador Zé Coco (PSB) preferiu não 

participar da entrega: há quatro anos, ele vem abrindo mão do carro. 

 
 
 
 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  10 
 

  

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRANSPARÊNCIA 
PÁGINA: 5 

Carros da Câmara são entregues aos vereadores com adesivos para fiscalização 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 09/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2638 
 

“Alfinetadas” indicam que Da Van chegou disposto a “jantar” 

todo mundo; Comunicação da Câmara adota dinâmica pré-

sessões 
 

Da Redação 

09/02/2021 15:02:45 

 

Mota e Edilsinho reagiram à fala de Davan 
 

Boooooooooooooooooa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaarde, meus amooooooooooooooooooores. A noite de 

terça-feira passada (2) foi de estreias na Câmara da City. Primeiro, o setor de Comunicação da Casa, 

agora sob o comando da amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaada e renomada jornalista Graziela Fávaro (ex-

EPTV Campinas), abriu a transmissão online com vídeo institucional sobre protocolos sanitários para 

proteger da Covid-19 servidores legislativos e o público que vai às sessões, ou em busca de atendimento 

nos gabinetes. Muitíssimo bem produzido e finalizado, o vídeo teve a participação especial 

do queridoooooooooooo Felipe Luchete, assessor de imprensa da Câmara, com quem tive o prazer de 

trabalhar.  

Depois, no Plenário do Prédio “Ulisses Guimarães”, além de adiantar os destaques da pauta de 

votação, Grazi tricotou rapidinho com os vereadores Fábio Valadão (PL), presidente da Casa, e Gibi 

Professor (PTB), sobre a primeira sessão ordinária do ano.  Tudo ao vivo, e com a desenvoltura da 

experiente repórter de rua que ela é. Feito isso, Valadão ocupou o centro da Mesa Diretora, e iniciou os 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2638
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trabalhos - “Invocando as bênçãos e a proteção de Deus...”. Tanto o painel de votação como os 

microfones voltaram a funcionar perfeitamente.  

Só o posicionamento das câmeras deve ser reavaliado, para melhor enquadramento individual dos 

vereadores, principalmente durante a “Palavra Livre”.  

Geralmente, na primeira sessão de cada mandato todos os vereadores utilizam os dez minutos 

da “Palavra Livre”, sobretudo, para agradecer os votos recebidos nas urnas, homenagear familiares, 

amigos e equipes de trabalho, entre outras coisas. Depois, a cada sessão, o número de falantes vai 

diminuindo. A primeira vez dos novos vereadores nos microfones de uma sessão ordinária até que não 

decepcionou. Apesar do nervosismo natural, eles desenvolveram bem as falas, e alguns até superaram 

veteranos que têm o péssimo hábito de não concluir frases ou misturar assuntos, deixando o público 

sem entender nada do que falaram.  

Dos oito parlamentares estreantes, apenas dois falaram da tribuna legislativa: Fábio da Van (Cidadania) 

e Helder Pereira (PL). Quando qualquer vereador pede para usar a tribuna, na maioria das vezes, o 

pensamento coletivo é um só: “lá vem bomba”. Nem sempre. Helder agradeceu os mais de 600 votos 

que o levaram ao Legislativo, a recepção recebida dos colegas veteranos, dos funcionários e presidência 

da Casa, destacou duas de suas Indicações e a Moção em que repudia os fura-filas da vacinação contra a 

Covid-19, país afora. Ou seja, nada que não pudesse ter falado da mesa mesmo.  

Se não fosse, principalmente, a parte que incomodou os veteranos João Mota (DC), vice-presidente, 

e Edilsinho Rodrigues (Solidariedade), 1º secretário da Mesa Diretora da Casa, ambos no terceiro 

mandato consecutivo, bem como alguns “recadinhos” nas entrelinhas, o discurso de Da Van também 

teria sido mais um pra “encher linguiça”. Em tom crítico, o parlamentar 

do Cidadania ressaltou: “Senhores, não há mais espaço para criação de projetos irrelevantes, pautas 

vazias distantes da realidade do povo”.  

Incomodado, Mota foi o primeiro a rebater. “Não podia ficar calado, vendo nosso vereador Fábio da 

Van discursando, dando uma criticada nos vereadores antigos. Estou falando em defesa dos 

vereadores reeleitos e em defesa dos vereadores que já saiu. Essa Câmara nunca omitiu nada. Os 

vereadores que estavam aqui e foram reeleitos e os vereadores que saíram teve muitos projetos, 

muitos pedidos pro prefeito fazer, mas infelizmente o prefeito não fazia. Então, não concordo você 

está falando assim”, disse o parlamentar, e pressionou: “Gostaria que você falasse qual o projeto que 

veio para a Câmara e não foi discutido”. 

Minutos depois, Da Van pediu a palavra e se defendeu. Disse que Mota interpretou errado, pois não 

teve a intenção de ofender os colegas. “Eu não citei nome de vereadores antigos, não citei nome de 

ninguém. Inclusive, falei de projetos irrelevantes. Não falei que os vereadores não fizeram nada, pois 

eu sei que muitos fizeram, por isso estão aqui hoje. Se eu ofendi alguém eu peço desculpas, mas 

jamais vou tá fazendo discurso para ofender os nobres colegas”.  

Depois do vice-presidente, o 1º secretário da Mesa Diretora também comentou as “alfinetadas” do 

colega recém-chegado no Legislativo. “Sempre que começa o mandato existem essas discussões na 

Câmara. Nós, que já estamos aqui há mais mandatos, a gente vê o pessoal, os vereadores novos 

chegando no primeiro mandato, todo mundo tem a sua ânsia de fazer o trabalho, a sua vontade de 

ver a cidade crescer, como todos os antigos também têm, e fazem o trabalho de acordo com o que 

tem”, ponderou Edilsinho.  
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Entretanto, ele pediu que Da Van fosse mais claro sobre “projetos irrelevantes”, ou seja, sem 

importância. “Quando você fala de projetos irrelevantes, isso é muito vago. É bom você falar qual que 

é o projeto que você acha que foi irrelevante, que foi aprovado aqui na Câmara, porque se não fica 

ruim pra todos nós, que votamos esse projeto”. O novato não respondeu Edilsinho e, no Plenário, o 

assunto foi dado por encerrado. Depois da sessão, segundo uma fonte, o babado, que também 

incomodou Fábio Valadão (PL), presidente da Casa, continuou rendendo nos bastidores.  

Minha leitura. Embora tenha dito que foi mal interpretado, pedido desculpas, et cetera e tal, ou seja, 

minimizado o bafão, Da Van conseguiu passar direitinho o recado que queria. Ou seja, pode ser 

veterano, novato, presidente ou prefeito, se tiver de “ir pra cima” ele vai. Entretanto, não custa 

lembrar que quem entra na política pensando em “jantar”, muitas vezes, acaba “jantado”. Por isso, 

todo cuidado é pouco.  

Outra coisa: analisando o perfil de Da Van, no meu entendimento, ele não pretende ficar anos na 

Câmara e, por isso, parece já ter a Prefeitura da City como futuro alvo político.  Quem sabe, já nas 

eleições de 2024. Durante o discurso, o parlamentar indicou, nas entrelinhas, que pretende fazer 

um mandato independente. Ou seja, muito provavelmente não será situação e nem oposição. Vai votar 

a favor de todos os projetos em benefício da população (lógico), mas quer ficar livre para cobrar, 

criticar ou elogiar quem quer que seja, sempre que necessário. Pois é, apesar de ainda estar muito 

longe disso, Da Van desenhou, na tribuna legislativa, seu projeto de vida pública: se transformar na 

nova estrela política da city.  Será que consegue?  Será que vão deixar? 

 

Uma maravilhooooooooooooooooooooosa semana para vocês, meus amores. Que NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO ABENÇOE E PROTEJA CADA LAR PAULINENSE. Muuuuuuuuuuuuuuitos 

beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeijos e abraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaços. Au revoir! 

 

Fotos: CMP/Divulgação  
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-
85-e-89-anos-para-esta-sexta-feira/ 
 

Paulínia começa vacinação de idosos entre 85 e 89 
anos nesta sexta-feira 
Prefeitura segue anúncio feito pelo governo do estado; são dois pontos de 
imunização, das 9h e 15h ou enquanto durarem as doses do imunizante 

11 fev 2021 – 12h01 

 
Idosos acamados, com 85 anos ou mais, poderão agendar vacinação pelo telefone (19) 3939-7045 (Foto: Divulgação) 

Paulínia vai começar a vacinar contra a Covid-19 idosos que tenham entre 85 e 89 anos de idade 

nesta sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Prefeitura na manhã desta quinta-feira (11) 

e segue o anúncio feito pelo governo do estado no dia anterior. 

A vacinação acontecerá no sistema drive-thru, das 9h e 15h ou enquanto durarem as doses, 

destacou a Prefeitura. Os pontos de vacinação são: 

 Local 
– Túnel do Theatro Municipal “Paulo Gracindo” 

Endereço 
– Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551 – Parque Brasil 500 

 Local 
– Base Avançada da Guarda Municipal e Defesa Civil 
Endereço 
– Praça Waldemar Perissinotto (Lagoa do João Aranha) – bairro João Aranha 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-85-e-89-anos-para-esta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-85-e-89-anos-para-esta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-85-e-89-anos-para-esta-sexta-feira/
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De acordo com a Prefeitura, o idoso a ser vacinado deverá apresentar um documento com foto (RG 

ou CNH) e, se possível, caderneta de vacinação. 

Idosos acamados, com 85 anos ou mais, poderão agendar sua vacinação pelo telefone (19) 3939-

7045, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Após o agendamento, uma equipe da Saúde irá vacinar 

o munícipe em sua residência. 

Nesta quinta e na sexta-feira, segue a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos nos 

mesmos horários e locais indicados acima. A imunização de profissionais de saúde da área privada 

também segue nesta quinta-feira. 

Os profissionais de saúde da área privada que podem tomar a vacina são médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, técnicos em laboratórios de 

análises clínicas, motoristas de ambulância, biomédicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, 

assistentes sociais, terapeuta ocupacional, auxiliares em laboratório de análises clínicas, técnicos e 

auxiliares de saúde bucal. 

A Secretaria Municipal de Saúde pede aos idosos e profissionais de saúde que se cadastrem no 

site www.vacinaja.sp.gov.br. O cadastro não é um agendamento nem obrigatório, mas irá tornar mais 

rápida a imunização nos locais de vacinação. 

A Prefeitura de Paulínia aguarda o envio de mais doses para programar a vacinação de outras 

faixas etárias. 

Quais documentos o profissional de saúde da área privada deve levar? 

O profissional deve apresentar comprovante de residência ou comprovante de trabalho em 

Paulínia, apresentar registro no conselho de classe e um ou mais documentos em que constem as 

informações comprobatórias. Podendo ser: 

– Cópia do registro da pessoa no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), ou 

    – Contrato de trabalho, ou 

    – Contrato de prestação de serviços, ou 

    – Holerite, ou 

    – Crachá (desde que contenha minimamente as informações: nome do estabelecimento, nome e 

sobrenome da pessoa, cargo ou função), 

   – Declaração emitida pelo serviço de saúde que comprove o vínculo empregatício da pessoa. 

A não comprovação documental implicará no impedimento da vacinação. Profissionais com 

doenças reumáticas imunomediadas, pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes 

imunossuprimidos, gestantes e lactantes devem apresentar carta do médico autorizando a vacinação. 

 
 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

SP antecipa vacinação de idosos entre 85 e 89 anos para esta sexta-feira 
 

 

 

DATA: 10/02/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-85-e-89-
anos-para-esta-sexta-feira/

http://www.vacinaja.sp.gov.br/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-85-e-89-anos-para-esta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/sp-antecipa-vacinacao-de-idosos-entre-85-e-89-anos-para-esta-sexta-feira/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 09/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-a-102a-morte-por-covid-19-registra-64-
novos-casos-e-ocupacao-de-uti-chega-a-100/ 
 

Paulínia tem a 102ª morte por Covid-19, registra 64 
novos casos e ocupação de UTI chega a 100% 
Por Redação 

9 de fevereiro de 2021 

 

Cidade confirmou mais 64 casos da doença nesta terça-feira (9), somando 6.332 

Paulínia confirmou a 102ª morte por Covid-19 e mais 64 novos casos da doença, nesta 

terça-feira (9), segundo boletim da prefeitura. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) atingiram 100%. 

O óbito mais recente é de idoso de 78 anos, com comorbidades (pneumopatia), que estava 

internado no Hospital Municipal de Paulínia desde 30 de janeiro. Iniciou os sintomas 

respiratórios no dia 20 de janeiro. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 

pelo exame de PCR, com resultado positivo. O mesmo evoluiu para óbito na segunda-feira 

(8). 

O número de pessoas internadas subiu de 29 para 31 nesta terça, sendo que 14 estão na 

UTI e 5 do leitos clínicos são casos suspeitos. Os casos recuperados em 24 horas são de 64 

pessoas. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-a-102a-morte-por-covid-19-registra-64-novos-casos-e-ocupacao-de-uti-chega-a-100/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-a-102a-morte-por-covid-19-registra-64-novos-casos-e-ocupacao-de-uti-chega-a-100/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Hospital-Municipal_fev-2021-1.jpg
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Pandemia mata outro morador de Paulínia; ocupação da UTI Covid-19  

volta a 100% 

DATA: 09/02/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/09/pandemia-mata-outro-morador-de-paulinia-ocupacao-da-

uti-covid-19-volta-a-100/ 

 

Nesta quinta, Paulínia contabiliza 6.462 casos confirmados da Covid-19; 69 

em 24 horas 

DATA: 09/02/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/nesta-quinta-paulinia-contabiliza-6-462-casos-confirmados-da-covid-19-69-

em-24-horas/ 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/09/pandemia-mata-outro-morador-de-paulinia-ocupacao-da-uti-covid-19-volta-a-100/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/09/pandemia-mata-outro-morador-de-paulinia-ocupacao-da-uti-covid-19-volta-a-100/
http://noticiasdepaulinia.com.br/nesta-quinta-paulinia-contabiliza-6-462-casos-confirmados-da-covid-19-69-em-24-horas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/nesta-quinta-paulinia-contabiliza-6-462-casos-confirmados-da-covid-19-69-em-24-horas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Boletins-Covid-19-de-8-e-9-de-fev-de-2021.jpg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 06/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/feiras-livres-voltam-a-ser-liberadas-em-paulinia-mas-
prefeitura-impoe-condicoes/ 
 

Feiras livres voltam a ser liberadas em Paulínia, mas 
prefeitura impõe condições 
Por Redação 

6 de fevereiro de 2021 

 

As feiras livres voltam às ruas de Paulínia a partir deste sábado (6), contanto que os 

feirantes sigam os protocolos sanitários específicos e as medidas para evitar aglomerações 

e, assim, não facilitar a propagação pelo novo coronavírus. 

Um decreto publicado nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial revogou a suspensão anterior 

da atividade. O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde fica 

responsável de disciplinar o funcionamento das feiras. 

O comitê de saúde pede a colaboração de toda a sociedade para reforçar o distanciamento 

social e evitar aglomerações ou reuniões sociais,  além de uso obrigatório de máscaras 

faciais em locais de acesso público e higiene frequente das mãos. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/feiras-livres-voltam-a-ser-liberadas-em-paulinia-mas-prefeitura-impoe-condicoes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/feiras-livres-voltam-a-ser-liberadas-em-paulinia-mas-prefeitura-impoe-condicoes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Feira-Livre-S%C3%A3o-Jos%C3%A9.jpg
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Paulínia se enquadra atualmente na fase 03 – amarela do Plano São Paulo, que permite 

40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, 

shoppings, concessionárias, escritórios e parques municipais, com expediente de até dez 

horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais, durante todos os dias da 

semana, inclusive aos finais de semana. O atendimento presencial deve ser encerrado às 

22h em todos os setores. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às 20h. Eventos que 

geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos. 

 

 

 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Feira-Livre-S%C3%A3o-Jos%C3%A9-2.jpg


   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  20 
 

  

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 11/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CARNAVAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-cancela-festas-e-eventos-comemorativos-de-
carnaval-2021/ 

Paulínia cancela festas e eventos comemorativos de Carnaval 2021 
Por Redação 

11 de fevereiro de 2021 

 

Prefeitura vai intensificar fiscalização nos dias em que aconteceria o Carnaval 

Paulínia cancelou as festas e eventos comemorativos de Carnaval 2021. O evento era para 

acontecer entre os dias 12 e 16 de fevereiro, mas o feriado de segunda a quarta-feira foi 

revogado pela prefeitura municipal, que suspendeu os dias de ponto facultativo da festa 

devido à pandemia do novo coronavírus. 

O objetivo é conscientizar a população para que não haja aglomeração no período em que 

seria celebrado o carnaval, cancelado neste ano por conta da Covid-19. Segundo a 

Secretaria Municipal de Saúde, Paulínia teve, desde o início da pandemia, 6.462 casos 

confirmados da Covid-19 e 102 mortes pela doença. 

A suspensão inclui prévias carnavalescas e similares, sejam elas promovidas por entes 

públicos ou pela iniciativa privada. Desfile de blocos carnavalescos, bandas, bailes, turmas, 

fanfarras, cordões e outras manifestações culturais estão proibidos. Aos amantes do 

reinado de Momo, caso a situação estiver mais segura, somente no ano que vem.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-cancela-festas-e-eventos-comemorativos-de-carnaval-2021/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-cancela-festas-e-eventos-comemorativos-de-carnaval-2021/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Carnaval-2020-Centro_Fev-20-40.jpg
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Nesse período em que aconteceria o Carnaval, órgãos municipais vão intensificar a 

fiscalização dos protocolos sanitários na cidade a partir desta sexta (12) até a próxima 

terça-feira (16). As ações serão realizadas com especial atenção na região central, Monte 

Alegre, Bom Retiro e São José, bairros com tradição da folia, no intuito de evitar 

aglomerações e, assim, a transmissão do novo coronavírus.  

Ponto Facultativo – Quinta-feira passada, dia 4, o Governo Municipal anunciou o 

cancelamento do ponto facultativo no Carnaval. Com a decisão, todos os órgãos da 

administração pública municipal direta e indireta terão expediente normal nos dias 15, 16 e 

17 de fevereiro. 

Câmara Municipal – O Poder Legislativo vai trabalhar todos os dias, inclusive terça-feira, 

dia 16, quando acontecerá a 2ª sessão ordinária de 2021, com a presença de até 95 

pessoas no plenário principal. 

Pauliprev – O Instituto Pauliprev também funcionará normalmente de segunda a sexta-

feira das 8h às 16h30, somente com agendamento prévio por telefone ou WhatsApp. 

 

Telefones úteis: 

Guarda Municipal – 153 ou (19) 3874-3646 

Defesa Civil – 199 ou (19) 3874-1516 

Polícia Militar – 190 

Pronto Socorro – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

CoronaSUSPaulínia – (19) 9 9620-0202 (Dúvidas e orientações sobre o Coronavírus) 

Todos eles funcionam 24 horas por dia. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/12/ViaturaGuardaMunicipal-1A.jpg
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 06/02/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/06/jacare-e-encontrado-morto-na-avenida-
ferdinando-viacava/ 
 

Jacaré é encontrado morto na Avenida Ferdinando Viacava 
 

Pessoas disseram ao Corpo de Bombeiros que o animal havia sido atropelado, mas 
a corporação informou que não pôde comprovar o acidente 

6 fev 2021 – 19h53 

 
Corpo de jacaré foi levado para Unidade de Vigilância em Zoonoses de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Um jacaré foi encontrado morto na tarde deste sábado (6) pelo Corpo de Bombeiros na Avenida 

Ferdinando Viacava, em frente ao Condomínio Residencial Aurora, na região do bairro João Aranha, 

em Paulínia. 

Pessoas que acompanharam a remoção do corpo do animal disseram aos bombeiros que o jacaré 

havia sido atropelado, mas a informação não pôde ser comprovada pela corporação. 

Quando o Corpo de Bombeiros chegou para atender a ocorrência de resgate do animal na 

Ferdinando Viacava, por volta das 15h30, o jacaré já estava morto na rua e não havia informação de 

quem teria atropelado o animal nem de como aconteceu o acidente. 

O Corpo de Bombeiros informou que recolheu o corpo do jacaré e o encaminhou para a Unidade 

de Vigilância em Zoonoses (UVZ) da Prefeitura de Paulínia. 

Esta não é a primeira vez que jacarés são vistos na Avenida Ferdinando Viacava. Na noite do 

último dia 24 de dezembro, por exemplo, o Corpo de Bombeiros resgatou um animal em frente do 

mesmo condomínio Aurora e o devolveu à lagoa do João Aranha. Era a terceira aparição dele 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/06/jacare-e-encontrado-morto-na-avenida-ferdinando-viacava/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/06/jacare-e-encontrado-morto-na-avenida-ferdinando-viacava/
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somente naquele mês. Do outro lado da rua há um brejo, que fica a 1,5km da lagoa do João Aranha, 

segundo informou à época o Corpo de Bombeiros. 

 
Comprimento do jacaré morto era maior que a largura da caminhonete que o transportou (Foto: Divulgação) 

 
Quando o Corpo de Bombeiros chegou para atender a ocorrência, jacaré já estava morto (Foto: Divulgação) 

O Corpo de Bombeiros disse que não há como afirmar que o jacaré morto neste sábado é o mesmo 

que apareceu na véspera de Natal do ano passado no condomínio Aurora. 

Em 2019, outro jacaré foi flagrado perto do Assaí Atacadista, no Jardim América. Eles também 

são vistos com frequência pelas ruas da Praça Waldemar Perissinotto, onde habitam a lagoa João 

Aranha. 

A Prefeitura foi procurada para informar o que pretende fazer para manter a segurança da 

população e dos próprios jacarés que saem da lagoa e andam pelas ruas da cidade, mas não 

respondeu à reportagem até a publicação deste texto. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/07/jacare-e-capturado-entre-atacadista-e-condominio-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/21/jacare-deixa-a-lagoa-para-dar-rolezinho-em-rua-do-joao-aranha/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/18/jacare-de-grande-porte-e-filmado-as-margens-da-lagoa-do-joao-aranha/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/18/jacare-de-grande-porte-e-filmado-as-margens-da-lagoa-do-joao-aranha/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ SERVIDORES 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ SERVIDORES 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/tj-sp-suspende-votacao-da-migracao-do-servidor-celetista-
de-paulinia-para-estatutario/ 
 

TJSP suspende votação da migração do servidor 
celetista de Paulínia para estatutário 
Por Redação 

11 de fevereiro de 2021 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) que julga o processo de migração, em 

2001, dos servidores celetistas de Paulínia para estatutários pelo Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi retirada da pauta nesta quarta-feira (10) pelo 

desembargador relator do processo, Ademir de Carvalho Benedito, que deve proferir seu 

voto na próxima semana. 

A ADIN nº 2240726-37.2019.8.26.0000 foi protocolada em 2019 pelo Ministério Público de São 

Paulo (MP-SP), para apurar possível inconstitucionalidade do procedimento de migração dos 

servidores celetistas para estatutários previsto no Estatuto dos Servidores Municipal. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/tj-sp-suspende-votacao-da-migracao-do-servidor-celetista-de-paulinia-para-estatutario/
http://noticiasdepaulinia.com.br/tj-sp-suspende-votacao-da-migracao-do-servidor-celetista-de-paulinia-para-estatutario/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Tribuna-de-Justi%C3%A7a-SP.jpg
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Os procuradores Guilherme Mello e Thaís Alencar fizeram as sustentações orais, que 

podem dar um desfecho positivo para confirmar a constitucionalidade desse 

processo de migração. Esse julgamento reforça a importância do diálogo entre a 

Administração e os servidores para a defesa da Pauliprev. 

O trabalho envolveu os procuradores municipais da Prefeitura e Câmara de Paulínia, do 

Instituto Pauliprev (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de 

Paulínia), da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do STSPM (Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Paulínia) e de um grupo de servidores municipais da ADESPP 

(Associação de Defesa do Servidor Público de Paulínia). 

Importante 

O Órgão Especial reúne 25 desembargadores: o presidente, 12 magistrados de acordo com 

a ordem de antiguidade na Corte e 12 eleitos. Tem competência para processar e julgar, 

entre outros temas, autoridades, incidentes de inconstitucionalidade e demais matérias 

atribuídas ao Tribunal de Justiça pelas Constituições Federal e do Estado de São Paulo e 

pela legislação. 

Em tempo: amicus curiae: descrição do verbete: “Amigo da Corte”. Intervenção assistencial em 

processos de controle de constitucionalidade por parte de entidades que tenham representatividade 

adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia 

constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como interessados na causa. Plural: 

Amici curiae (amigos da Corte). (Fonte: Glossário Jurídico do STF). 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES/ ELEIÇÃO SINDICAL 
PÁGINA: 16 

Diretoria do STSPMP será eleita nesta sexta, dia 12 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 09/02/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES/ ELEIÇÃO SINDICAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/por-falta-de-quorum-eleicao-do-sindicato-de-paulinia-
tem-votos-queimados-e-sera-remarcada/ 
 

Por falta de quórum, eleição do Sindicato de Paulínia 
tem votos queimados e será remarcada 
 

Por Redação 

9 de fevereiro de 2021 

1 de 7 

 

 

Faltando 398 votos para obter o quórum, 936 cédulas foram para a churrasqueira; 

Nova votação será remarcada; reunião acontecerá nesta sexta-feira, dia 12 

As eleições para composição da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Paulínia (STSPM) não obtiveram o número de eleitores suficientes e 936 cédulas foram 

queimadas antes de serem abertas, na noite desta terça-feira (09). Faltaram 398 votos 

para validação do processo. 

Segundo apuração da Comissão Eleitoral, a soma das cédulas não obteve o quórum 

necessário de (2/3), ou  seja, 1.334 votos. Representantes das duas chapas decidiram por 

http://noticiasdepaulinia.com.br/por-falta-de-quorum-eleicao-do-sindicato-de-paulinia-tem-votos-queimados-e-sera-remarcada/
http://noticiasdepaulinia.com.br/por-falta-de-quorum-eleicao-do-sindicato-de-paulinia-tem-votos-queimados-e-sera-remarcada/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Elei%C3%A7%C3%A3o-Sindicato-Paul%C3%ADnia-2021-12.jpg
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queimar os votos sem que fosse feita a apuração, de acordo com as normas do 

Regulamento Eleitoral. Membros das duas chapas se reúnem na próxima sexta-feira (12), 

às 16h, na Sede do Sindicato, para marcar uma nova data do segundo escrutínio. 

Duas chapas disputam a diretoria da entidade sindical – Chapa 1, “A Força do Servidor”, 

encabeçada pelo Rodrigo Jacquet Dias, e a Chapa 2, “Transparência e Luta”, encabeçada 

por Idu Albino Ribeiro, que vai atuar pelos próximos 5 anos. O STSPM representa mais de 5 

mil funcionários públicos, sendo que em torno de 2 mil estão aptos para votar. 

 

 
 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Total de votos não atinge quórum e sindicato dos servidores terá nova 

eleição 

DATA: 10/02/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/total-de-votos-nao-atinge-quorum-e-sindicato-dos-

servidores-tera-nova-eleicao/ 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/total-de-votos-nao-atinge-quorum-e-sindicato-dos-servidores-tera-nova-eleicao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/total-de-votos-nao-atinge-quorum-e-sindicato-dos-servidores-tera-nova-eleicao/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Elei%C3%A7%C3%B5es-Sindicais_Paul%C3%ADnia.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: HABITAÇÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Títulos de propriedade são liberados para 50 famílias do Jequitibá I 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Títulos de propriedade são liberados para 50 famílias do Jequitibá I 

 
 

DATA: 10/02/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/titulos-de-propriedade-sao-entregues-para-50-
familias-do-jequitiba-i/ 
 

Moradores do Parque Jequitibá 1 recebem títulos definitivos de 
propriedade de seus imóveis 
 

 
 

DATA: 10/02/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/moradores-do-parque-jequitiba-1-recebem-titulos-definitivos-de-
propriedade-de-seus-imoveis/ 
 

Moradores do Jequitibá I começam a receber escrituras de suas residências 
 

 

 

DATA: 12/02/2021 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/moradores-do-jequitib%C3%A1-i-
come%C3%A7am-a-receber-escrituras-de-suas-resid%C3%AAncias 
 

 

 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/titulos-de-propriedade-sao-entregues-para-50-familias-do-jequitiba-i/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/10/titulos-de-propriedade-sao-entregues-para-50-familias-do-jequitiba-i/
http://noticiasdepaulinia.com.br/moradores-do-parque-jequitiba-1-recebem-titulos-definitivos-de-propriedade-de-seus-imoveis/
http://noticiasdepaulinia.com.br/moradores-do-parque-jequitiba-1-recebem-titulos-definitivos-de-propriedade-de-seus-imoveis/
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/moradores-do-jequitib%C3%A1-i-come%C3%A7am-a-receber-escrituras-de-suas-resid%C3%AAncias
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/moradores-do-jequitib%C3%A1-i-come%C3%A7am-a-receber-escrituras-de-suas-resid%C3%AAncias
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: 5 

Assistência Social irá recadastrar beneficiários do PAS 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: REFORMA/ CONSELHOS MUNICIPAIS 
PÁGINA: 5 

Prefeitura realiza reforma na Casa dos Conselhos 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 10/02/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4513965298630463&set=a.456671664359867 
 

Prefeitura vai contratar empresa de limpeza escolar 

 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4513965298630463&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 09/02/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ RECEITA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-vai-orientar-contadores-sobre-mudanca-na-
declaracao-da-escrituracao-fiscal/ 
 

Paulínia vai orientar contadores sobre mudança na 
declaração da escrituração fiscal 
Por Redação 

9 de fevereiro de 2021 

 

Secretaria Municipal de Negócios da Receita de Paulínia fica na avenida Prefeito 

José Lozano Araújo, 1.551 – Parque Brasil 500 

Em razão do Projeto Eliminação da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a 

Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Negócios da Receita, realizará no dia 25 

de fevereiro, a palestra Valor Adicionado – Dipam/IPM/ICMS “Análise dos lançamentos e 

possíveis inconsistências no SPED – EFD/GIA, conforme Portaria CAT nº 66/2018”. 

O treinamento com duração de 3 horas será online para contadores, funcionários da área 

fiscal e programadores de sistema fiscais. As inscrições devem ser confirmadas até dia 

23/02, no e-mail: detf@paulinia.sp.gov.br. Outras informações pessoalmente no 

Departamento de Fiscalização ou pelo telefone (19) 3939-7017. 

O projeto, em fase de transição pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de 

São Paulo, visa eliminar a necessidade da entrega mensal de duas declarações similares: a 

GIA e o SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital). Ao final, somente o SPED 

permanecerá obrigatório no Estado de São Paulo. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-vai-orientar-contadores-sobre-mudanca-na-declaracao-da-escrituracao-fiscal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-vai-orientar-contadores-sobre-mudanca-na-declaracao-da-escrituracao-fiscal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
mailto:detf@paulinia.sp.gov.br
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Secretaria-da-Receita.jpg
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O encontro terá como palestrante o consultor tributário e contador Luís Narcizo Olivério, 

que atuou por 18 anos como Auditor Fiscal e diretor da Coordenadoria Tributária de 

Repasses Constitucionais da cidade de Araras (SP). De acordo Olivério, o projeto, em vigor 

desde 1993, vai mudar a forma de captação de valores adicionados do município, que é o 

que traz o retorno do ICMS. 

Com o treinamento, a Secretaria da Receita quer esclarecer, aos contribuintes, contadores 

e profissionais da área fiscal, quais são as possíveis divergências que prejudicam os 

cálculos do Valor Adicionado para que assim comecem a escriturar de forma correta. 

SERVIÇO

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Treinamento-Secretaria-da-Receita.jpeg
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 07/02/2021 
ASSUNTO: NEGÓCIOS  
PÁGINA: 5, COM 
CHAMADA NA CAPA 
 
 
 
 
 
 

Cai o número de empresas fechadas na região 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 06/02/2021   
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 6 
 
 
 
 
 

Emprego: região se destaca e garante equil´[ibrio na RMC 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 14 

Empresas têm vagas de motorista de caminhão em Paulínia 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 11/02/2021 
ASSUNTO: ATERRO SANITÁRIO  
PÁGINA: 3 

Vereadores de Sumaré cobram solução para mau cheiro em aterro de 
Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 06/02/2021   
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 10 

Pauliprev recupera R$ 433 mil do Fundo GGR Prime I FIDC 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 08 a 11/02/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Messias Brito pede mais iluminação e combate a alagamentos no São José 
11 de fevereiro de 2021  

Com base em reclamações de moradores, o vereador Messias Brito (PL) solicita estudo para 

aumentar o dimensionamento hidráulico no bairro São José I, evitando novas enchentes e 

alagamentos. Na Indicação 4/2021, ele relata que a falta de meios de escoamento faz com que águas 

pluviais invadam as casas e acabem com os móveis […] 

 

 

Emprego para pessoa com deficiência e brinquedos acessíveis são ideias  

de Edilsinho 
11 de fevereiro de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) questiona o governo municipal como está a oferta 

de emprego a pessoas com deficiência nas empresas da cidade. Ele solicita que a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico apresente estudo sobre a situação de paulinenses com esse perfil. 

“Tentando minimizar o problema [de desemprego] em nosso município, seria interessante que as 

empresas […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-iluminacao-alagamentos-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-emprego-pessoa-com-deficiencia-e-brinquedos-acessiveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-emprego-pessoa-com-deficiencia-e-brinquedos-acessiveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-iluminacao-alagamentos-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-emprego-pessoa-com-deficiencia-e-brinquedos-acessiveis/
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Grupo de empresários, Valadão e Flávio Xavier discutem melhorias ao 

bairro Cascata    10 de fevereiro de 2021  

Empresários e representantes de empresas localizadas no bairro Cascata se reuniram com o 

presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL), juntamente com o vereador Flávio Xavier (Podemos) 

para discutir melhorias para o Centro Industrial de Paulínia. O encontro foi realizado na manhã desta 

quarta-feira (10/2), em uma sala na empresa Steel Warehouse Cisa. […] 

 

Helder propõe mais escolas técnicas e iluminação pública perto da ponte da 

Rhodia     10 de fevereiro de 2021  

Com o mercado de trabalho mais exigente e a necessidade de oferecer capacitação aos jovens da 

cidade, o vereador Helder Pereira (PL) sugere ao prefeito que, junto ao governo estadual e federal, 

implemente mais escolas técnicas e tecnológicas (ETECs) no município de Paulínia. […] 

 

Alex Eduardo propõe Centro da Saúde da Mulher e desconto em imposto 

para clínicas veterinárias   10 de fevereiro de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) sugere a implantação de um Centro de Referência da 

Saúde da Mulher em Paulínia. O objetivo é reunir em um mesmo local serviços de maternidade, 

puericultura, oncologia, mamografia, ecografia e tomografia, entre outros exames […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grupo-de-empresarios-valadao-e-flavio-xavier-discutem-melhorias-ao-bairro-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grupo-de-empresarios-valadao-e-flavio-xavier-discutem-melhorias-ao-bairro-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-mais-escolas-tecnicas-e-iluminacao-publica-perto-da-ponte-da-rhodia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-mais-escolas-tecnicas-e-iluminacao-publica-perto-da-ponte-da-rhodia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-saude-mulher-e-desconto-imposto-veterinario/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-saude-mulher-e-desconto-imposto-veterinario/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grupo-de-empresarios-valadao-e-flavio-xavier-discutem-melhorias-ao-bairro-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-mais-escolas-tecnicas-e-iluminacao-publica-perto-da-ponte-da-rhodia/
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Grilo pede que Rio Atibaia seja limpo com urgência 
9 de fevereiro de 2021  

Visando recuperar o bioma e as atividades anteriormente praticadas no Mini Pantanal, o vereador 

Grilo (MDB) sugere com urgência a limpeza do Rio Atibaia. Para o vereador, o rio que corta a 

cidade e que recebe aproximadamente 257 espécies de animais terrestres, aquáticos e aves […] 

 

José Soares sugere apoio de psicólogos municipais para alunos na 

pandemia     9 de fevereiro de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) solicita que psicólogos ligados à Prefeitura auxiliem pais e 

alunos durante o isolamento social provocado pela Covid-19. Os profissionais, para ele, poderiam 

disponibilizar vídeos sobre a mente infantil, formas de programar a rotina em casa […] 

 

Podólogo em unidades de saúde é proposta do vereador João Mota 
8 de fevereiro de 2021  

O vice-presidente da Câmara, João Mota (DC), pede que a Prefeitura inicie atendimento de 

podologia nas unidades básicas de saúde (UBSs) e no Hospital Municipal. Ele afirma que o cuidado 

com os pés não se trata apenas de estética e embelezamento, pois envolve o tratamento de doenças de 

pele, ungueais (abaixo das unhas) e estruturais, […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grilo-limpeza-rio-atibaia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-psicologos-alunos-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-psicologos-alunos-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-podologo-unidades-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grilo-limpeza-rio-atibaia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-psicologos-alunos-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-podologo-unidades-saude/
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Carros da Câmara são entregues aos vereadores, com adesivos para 

fiscalização 
8 de fevereiro de 2021  

A partir desta segunda-feira (8/2), o controle dos carros do Legislativo passa a ser mais rigoroso. 

Identificados com o brasão da Câmara e numerados, os veículos podem ser fiscalizados também pela 

população. Essa era uma reinvindicação antiga de funcionários administrativos, que foi 

implementada pelo atual presidente, Fábio Valadão (PL). […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/carros-adesivos-fiscalizacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/carros-adesivos-fiscalizacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/carros-adesivos-fiscalizacao/

