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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
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Vereadores de Paulínia autorizam contrato entre 
Prefeitura e Sabesp 
Por Redação 

25 de março de 2020 

 

 
Eles ainda aprovaram alteração na alíquota de contribuição previdenciária, que antes 

era de 11% dos vencimentos dos servidores e agora passa a ser de 14% e legalização 

de construções clandestinas; governo retira projeto que concederia aumento ao 

funcionalismo 

Sem a presença do público, tendo em vista a disseminação da COVID-19, doença causada 

pelo novo coronavírus, os vereadores de vereadores de Paulínia se reuniram nesta terça-

feira (24/3), em duas sessões: a 5ª ordinária e a 1ª extraordinária de 2020. 

A doença foi um dos principais temas em debate: a maioria dos parlamentares falou sobre 

os cuidados necessários e as medidas de prevenção na cidade, orientando que a população 

fique em casa. 
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Entre os principais itens na pauta, a Câmara aprovou proposta que autoriza a Prefeitura a 

firmar contratos e convênios com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado), 

o governo de São Paulo e a Arsesp (agência reguladora). 

O objetivo é regularizar o serviço de abastecimento de água e esgoto, há 10 anos 

sem regulamentação em Paulínia. O contrato tem a duração de 30 (trinta) anos e prevê a 

aplicação de R$ 100 milhões em obras nos sistemas de água e esgoto. 

De acordo com o vereador Fábio Valadão (PRTB), líder da base do governo, a medida é 

urgente e qualquer acordo só será assinado depois de audiência pública, com divulgação de 

todos os termos negociados. 

Os vereadores autorizaram a alteração na alíquota de contribuição previdenciária, que 

antes era de 11% dos vencimentos dos servidores e agora passa a ser de 14%. 

A Prefeitura alegou que a mudança foi imposta por emenda na Constituição; se 

descumprisse os prazos estabelecidos, deixaria de receber verbas do governo federal. 

Já o projeto que reajustaria vencimentos dos funcionários públicos foi retirado da pauta. O 

prefeito Du Cazelatto (PSDB) declarou, em nota enviada ao Legislativo, que a decisão foi 

necessária diante do atual cenário gerado pelo COVID-19. 

“O prefeito, em conjunto com os vereadores desta Câmara, entendem que todos os 

recursos públicos devem ser direcionados à contenção da pandemia”, diz trecho do texto. 

Construções clandestinas – Ainda foi aprovada uma proposta de regularizar 

construções clandestinas e irregulares, desde que cumpram uma série de regras. A 

ideia é fixar o prazo de seis meses para os interessados em resolver imóveis informais: os 

proprietários poderiam ampliar acesso a financiamentos e linhas de créditos e, em troca, a 

Prefeitura teria melhor controle urbano e arrecadaria mais impostos. 

Todos esses projetos vão agora para análise do prefeito. Se sancionados, viram leis 

municipais. Os vereadores apresentaram também 52 Indicações (sugestões à Prefeitura), 

votaram 36 Requerimentos (cobrança de medidas e informações) e elegeram Fábio 

Valadão como novo vice-presidente da Casa. 
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DATA:  
27/03/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
5ª SESSÃO ORDINÁRIA/  
SABESP  
PÁGINA: 5 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 5ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SABESP  
PÁGINA: 14 
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DATA: 24/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 5ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/24/prefeito-e-vereadores-retiram-da-camara-
projeto-que-elevava-gastos-com-folha-de-pagamento/ 
 

Prefeito e vereadores retiram da Câmara projeto que 
elevava gastos com folha de pagamento 
Incorporação de abono ao salário do servidor aumentaria em R$ 16,3 milhões as 
despesas da Prefeitura com pessoal em meio à pandemia de coronavírus 

24 mar 2020 – 23h26 

 

Sessão ocorreu às portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus (Foto: Divulgação) 

O projeto de lei que incorporava o abono de R$ 1 mil ao salário base de cerca de cinco mil 
servidores municipais e aumentava os gastos da Prefeitura com a folha de pagamento em R$ 16,3 
milhões foi retirado da Câmara de Paulínia, durante a 5ª sessão ordinária do Legislativo, na noite 
desta terça-feira (23). 

A decisão de não votar o projeto de lei por tempo indeterminado foi tomada após acordo entre o 
prefeito Du Cazellato (PSDB) e vereadores em função do risco de a pandemia do novo 
coronavírus comprometer severamente as receitas do Município e exigir investimentos ainda maiores 
no combate à disseminação da doença. 

Com a retirada do projeto, o abono de R$ 1 mil continuará a ser pago aos cerca de 5 mil servidores 
públicos, mas a categoria seguirá pelo segundo ano consecutivo sem reajuste salarial anual.  
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Os vereadores prometeram retomar o tema da incorporação do abono ao salário base dos 
servidores assim que passem os efeitos da pandemia da Covid-19. Uma nota foi lida durante a sessão 
para justificar a decisão (veja abaixo). 

A economia de R$ 16,3 milhões com a não incorporação do abono seria bem-vinda ao combate à 
pandemia, explicou o líder do governo Du Cazellato na Câmara Municipal, o vereador Fábio 
Valadão (PRTB), que foi eleito vice-presidente do Legislativo na sessão desta terça. 

Valadão foi escolhido por unanimidade pelos vereadores para assumir à Vice-Presidência da 
Câmara de Paulínia, após a renúncia do vereador Zé Coco (PV) ao cargo, na sessão anterior, no dia 2 
de março. Ele alegou motivos pessoais para deixar a função. 

Sem público 

A 5ª sessão ordinária do ano ocorreu com às portas fechadas, para evitar a propagação do 
coronavírus. A população pôde acompanhar as discussões pela internet, em casa, já que a cidade deu 
início nesta terça a uma quarentena de 15 dias. Dentre os 20 itens na pauta, a Câmara aprovou 
proposta que autoriza a Prefeitura a firmar contratos e convênios com a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado (Sabesp), o governo de São Paulo e a Arsesp (agência reguladora). 

O objetivo é regularizar o serviço de abastecimento de água e esgoto, há 10 anos sem 
regulamentação em Paulínia. De acordo com Valadão, a medida é urgente e qualquer acordo só será 
assinado depois de audiência pública, com divulgação de todos os termos negociados. 

Contribuição 

Seguindo a reforma da Previdência, também foi aprovado aumento na contribuição previdenciária 
dos servidores municipais: o desconto, hoje em 11% da folha de pagamento, passará para 14%. A 
Prefeitura alegou que a mudança foi imposta por emenda na Constituição; se descumprisse os prazos 
estabelecidos, deixaria de receber verbas do governo federal. 

Ainda foi aprovada uma proposta de regularizar construções clandestinas e irregulares, desde que 
cumpram uma série de regras. A ideia é fixar o prazo de seis meses para os interessados em resolver 
imóveis informais: os proprietários poderiam ampliar acesso a financiamentos e linhas de créditos e, 
em troca, a Prefeitura teria melhor controle urbano e arrecadaria mais impostos. 

Cães-guias 

Também passaram nas sessões projetos para disciplinar a presença de cães-guias em locais de uso 
coletivo; fixar crédito adicional no Orçamento 2020, no valor de R$ 282 mil, para a área de 
segurança; autorizar contrato entre a Prefeitura e a Estre Ambiental, com o objetivo de revitalizar o 
Parque Ecológico Armando Muller, e obrigar que o comércio fixe placas com data de validade de 
produtos perto do vencimento. 

Todos esses projetos vão agora para análise do prefeito. Se sancionados, viram leis municipais. Os 
vereadores apresentaram também 52 Indicações (sugestões à Prefeitura) e votaram 36 Requerimentos 
(cobrança de medidas e informações). 
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DATA: 25/03/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 5ª SESSÃO ORDINÁRIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2505 
 

 

Vereador sugere corte de 20% no próprio salário durante a 
pandemia 
 
Da Redação 
25/03/2020 18:03:15 
 
 

 
 

"Eu já dou tudo o que ganho", diz João Mota (DC) 

Ideia de Edilsinho (PSDB) ganhou o apoio de Soares e Fiorella: atualmente, o salário bruto 

dos vereadores de Paulínia é de R$ 6.147,00 
 
Nesta terça-feira (24), durante a quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Paulínia, foi 
sugerido um projeto de lei para reduzir em 20% os salários dos vereadores da cidade, durante a 
pandemia do coronavírus. Segundo o autor da proposta, vereador Edilson Rodrigues Junior, 
o Edilsinho Rodrigues (PSDB), o dinheiro economizado seria investido pela Prefeitura em 
ações contra a propagação da doença no município.  
 
Apenas os vereadores Marcos Roberto Bolonhezi, o Marquinho Fiorella (PSB), e José 
Soares (Republicanos) pediram a palavra para declarar apoio ao corte provisório nos próprios 
salários.  “Pode contar comigo”, afirmou Soares.  
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“Sou favorável à redução do salário, mas eu queria consultar o diretor da Casa, porque eu 
acredito que nós não podemos devolver esse dinheiro (para a Prefeitura) agora, mas só no final do 
ano quando fechar as contas. Então, talvez, pro momento, que é muito urgente, não daria pra 
fazer esse desconto de salário agora, e ser aproveitado nesse momento”, ponderou Fiorella, e 
depois sugeriu: “Se fosse o caso, vereador Edilsinho, ao invés de diminuir o nosso salário, que a 
gente fizesse uma doação de parte desse salário em mãos, quando a gente receber, nessa 
porcentagem aqui, para a secretaria de saúde, ou até mesmo em equipamentos. Ir lá comprar 
máscaras, comprar o que for necessário (e entregar à secretaria de saúde)”. 
 
O Correio apurou que a Procuradoria da Câmara Municipal está analisando a viabilidade jurídica 
da proposta de redução temporária nos salários dos vereadores, além de como seria a devolução do 
dinheiro para a Prefeitura.  
 
Já o posicionamento do vereador João Mota (DC), contrário à redução, arrancou risadas no 
Plenário. “O meu salário, eu já dou tudo o que ganho. Se eu for doar mais, eu não consigo doar 
mais nada. Tudo o que eu pego de salário eu já dou pros outros. Não dou mais porque eu não 
tenho. Então, da minha parte, eu não dou mais nada”, disse ele.  
 
Por outro lado, Mota sugeriu uma compra emergencial (sem licitação) de leite para famílias carentes 
do município. Segundo o parlamentar, ele tem sido procurado por muitas mães sem condições de 
comprar leite para seus filhos. “Nós, vereadores, devemos falar com o prefeito para fazer um 
emergencial e comprar leite para doar às famílias que não têm condições de comprar”, disse ele.  
 
Foto: Divulgação/CMP 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ VICE-PRESIDÊNCIA  
PÁGINA: 12 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ VICE-PRESIDÊNCIA  
PÁGINA: A6 
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DATA:  
27/03/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA  
MUNICIPAL/  
LEIS/ SAÚDE  
PÁGINA: 8 
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DATA: 26/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/24/prefeito-e-vereadores-retiram-da-camara-
projeto-que-elevava-gastos-com-folha-de-pagamento/ 
 

Saúde investiga a primeira morte suspeita pelo novo 
coronavírus em Paulínia 
Paciente de 73 anos, aposentado, deu entrada no hospital municipal da cidade, teve 
seu quadro evoluído para parada cardiorrespiratória e morreu 

26 mar 2020 – 14h09 

 

Entorno do hospital municipal de Paulínia será higienizado com hipoclorito de sódio (Foto: Divulgação) 

APrefeitura de Paulínia informou na manhã desta quinta-feira (26) que a Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou a morte de um paciente considerado caso suspeito da Covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus. A cidade tinha dois casos confirmados da doença e 25 em investigação até as 
18h desta quarta-feira (25). 

O paciente, de 73 anos, aposentado, deu entrada no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador 
Antônio Orlando Navarro” às 20h15 desta quarta-feira (25). A família acionou o Atendimento Pré 
Hospitalar (APH). Durante o trajeto, o paciente entrou em parada cardiorrespiratória, evoluindo para 
óbito às 20h40. 

Conforme a Prefeitura, a equipe médica e de enfermagem realizou os procedimentos técnicos 
necessários de reanimação e intubação oro-traqueal, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital municipal. 
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O paciente era hipertenso, diabético e ex-fumante. Antes de acionar o APH do hospital de 
Paulínia, apresentou sintomas de dor no corpo, febre e diarreia, e procurou um hospital privado em 
Campinas no último dia 18. O hospital classificou como caso suspeito Covid-19, com imagem de 
tomografia computadorizada sugestiva. O homem foi orientado a isolamento domiciliar e 
quarentena. 

A mulher do paciente é psicóloga, manteve contato com o marido, que havia viajado aos Emirados 
Árabes, e está em isolamento domiciliar. Ela apresentou sintomas de diarreia e náuseas, evoluindo 
com dor no corpo, febre e sintomas respiratórios leves. Conforme a Prefeitura, o filho é médico, 
trabalha na Capital e não apresentou sinais da doença até o momento. 

O hospital municipal solicitou exame de swab para investigação do diagnóstico para Covid-19 do 
paciente morto, seguindo as indicações do Ministério da Saúde. “A Administração lamenta e se 
solidariza com a família e informa que a Prefeitura Municipal de Paulínia, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, está em permanente comunicação com os familiares”. 

A Prefeitura destacou que é de “extrema importância que a população siga todos as orientações do 
Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus para que se possa ter eficácia” no combate da 
pandemia. “Reforçando os cuidados, às 15h desta quinta-feira (26), todo o entorno do hospital 
municipal de Paulínia será higienizado com hipoclorito de sódio, visando a desinfecção da região”, 
informou. 

RMC 

Até a tarde desta quarta-feira, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) não tinha nenhuma 
morte confirmada em decorrência da Covid-19. Mas agora, além de Paulínia, outras quatro cidades 
investigam suspeitas de óbitos relacionados ao novo coronavírus: Indaiatuba (dois casos), Nova 
Odessa, Pedreira e o Hospital de Clínicas (HC), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
que apura uma ocorrência que envolve uma moradora de Águas de Lindoia. As amostras estão no 
Instituto Adolfo Lutz. 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: A4 
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DATA:  
27/03/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA  
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 4, 
COM CHAMA- 
DA NA CAPA 
(MANCHETE)



   RESUMO DA SEMANA  |  18 

 

  

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia registra primeira morte suspeita por coronavírus 
DATA: 26/3/2020 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/1391/paulinia-registra-primeira-morte-suspeita-por-coronavirus 

 

Paulínia apura morte de idoso por suspeita de novo coronavírus 
DATA: 26/3/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/26/paulinia-apura-morte-de-idoso-por-suspeita-de-novo-
coronavirus.ghtml 

 

Paulínia investiga morte suspeita de idoso por covid-19 
DATA: 26/3/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1494798,paulina+investiga+morte+suspeita+ 
de+idoso+de+73+anos+por+covid+19.aspx 

 

Covid-19: Paulínia tem morte suspeita pelo vírus  
DATA: 26/3/2020 | VEÍCULO: CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://portalcbncampinas.com.br/2020/03/covid-19-paulinia-tem-morte-suspeita-pelo-virus/ 
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DATA: 25/03/2020  
VEÍCULO:  G1 
ASSUNTO: SAÚDE/CORONAVÍRUS  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/25/paulinia-registra-2o-caso-
positivo-do-novo-coronavirus-e-investiga-outros-25.ghtml 
 

Paulínia registra 2º caso positivo do novo 
coronavírus e investiga outros 25 
 
Paciente é um médico de 36 anos, que não atua na cidade. Com o registro, 
região contabiliza 18 casos da Covid-19 até esta quarta-feira (25). 
 

Por G1 Campinas e região 

25/03/2020 21h52  Atualizado há 12 horas 
 

 
Prédio da Prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 
 
Paulínia (SP) confirmou na noite desta quarta-feira (25) que registrou o segundo caso 
positivo para o novo coronavírus na cidade. Além disso, o município investiga outros 25 
pacientes com suspeita da Covid-19. 
De acordo com a prefeitura, o paciente é um médico de 36 anos, que não atua na cidade e 
que buscou atendimento médico em um hospital privado de Campinas (SP). 
 
"O quadro clínico é estável e ele se encontra em isolamento domiciliar, com demais 
membros de sua família que não apresentam sintomas", diz, em nota. 
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O primeiro caso da cidade também é de um homem de 36 anos, e foi confirmado no 
dia 19 de março. 
 
Com o novo caso de Paulínia, a região conta agora com 18 casos positivos para a doença. 
 
Campinas: 10 
Valinhos: 3 
Paulínia: 2 
Holambra: 1 
Hortolândia: 1 
Jaguariúna: 1 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3 
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DATA: 27/03/2020 | VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  |  PÁGINA: 4 
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DATA: 23/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/23/paulinia-entra-em-quarentena-por-15-dias-
a-partir-desta-terca-ate-dia-7-de-abril/ 
 

Paulínia entra em quarentena por 15 dias a partir 
desta terça até dia 7 de abril 
Pacientes em investigação por contaminação pelo novo coronavírus chegam a 24 no 
município, segundo dados do mais recente boletim epidemiológico 

23 mar 2020 – 21h37 

 

Casos suspeitos e um confirmado em Paulínia estão em isolamento domiciliar (Foto: Divulgação) 

Paulínia entra em quarentena por 15 dias a partir desta terça-feira (24). A Prefeitura confirmou 
nesta segunda-feira (23) a existência de mais três casos suspeitos da Covid-19, doença provocada 
pelo novo coronavírus. O número de pacientes monitorados na cidade pelo Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao Coronavírus chegou a 24 até as 18h. No domingo (22), eram 21. 

A Prefeitura desmentiu nesta noite o segundo caso confirmado do novo coronavírus em Paulínia. 
A cidade, segundo o comitê, tem desde o último dia 19 um paciente que testou positivo para Covid-
19: um homem de 36 anos, que mora na cidade, mas possui sua atividade profissional em Campinas. 
Ele está isolado em sua casa no município e passa bem, assim como as outras 24 suspeitas. 

O decreto do prefeito Du Cazellato (PSDB) de quarentena na cidade foi publicado na edição extra 
desta segunda-feira (23) e atende à determinação do último dia 22 do governador João Dória 
(PSDB). Ele impôs o isolamento social de 15 dias em todo o estado de São Paulo para conter a 
disseminação da pandemia do novo coronavírus. 
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A quarentena começa nesta terça-feira (24) e prossegue até o próximo dia 7 de abril. Neste período 
ocorre: 

 suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 
não essenciais, ressalvadas as atividades internas; 

 suspensão do consumo local em restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega 
(delivery) ou “drive thru”; e 

 recomendação da redução de horário de funcionamento de instituições bancárias, postos de atendimento 
bancários e casas lotéricas, com a finalidade de evitar a aglomeração de pessoas. 

Ficam fora da quarentena as atividades em seis áreas consideradas essenciais: 

 Saúde: hospitais, clínicas médicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 
 Alimentação: supermercados e congêneres, estabelecimentos de alimentação de animais, bem como os 

serviços de entrega (delivery) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias; 
 Abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns e oficinas de veículos 

automotores; 
 Segurança: serviços de segurança privada; 
 Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
 Demais atividades relacionadas no §1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. 

O decreto recomenda que a circulação de pessoas em Paulínia deve se limitar às necessidades 
imediatas de alimentação, aos cuidados de saúde e ao exercício de atividades essenciais. Ainda ficam 
suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos nos processos administrativos em tramitação no âmbito do 
Poder Executivo Municipal. 

O prefeito determina que a Guarda Municipal de Paulínia fiscalizará as obrigações do decreto. O 
descumprimento das condições estabelecidas implicará na notificação imediata do estabelecimento 
comercial, mas sem a adoção de medidas drásticas como suspensão do alvará de funcionamento, 
lacração, aplicação de multa. Essas ações punitivas “devem ser avaliadas de forma proporcional pela 
autoridade”. 

A Prefeitura de Paulínia mantém o número de WhatsApp (19) 99620-0202 para tirar dúvidas da 
população sobre o novo coronavírus. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos sábados e 
domingos. A Guarda Municipal também recebe denúncias de festas e aglomerações de pessoas pelos 
telefones 153 e (19) 3874-3646. O comitê reavaliará periodicamente as medidas técnicas e de saúde 
para fins de contenção da pandemia da Covid-19. 

Bolsa 

A Secretaria Municipal de Educação informou nesta segunda-feira que suspendeu 
temporariamente “as ações de entrega de documentos faltantes para o processo da Bolsa Educação 
2020 e a ciência em protocolos para bolsistas convocados”. Dúvidas podem ser tiradas pelos telefone 
(19) 3874-5750, das 12h às 17h, e pelo e-mail bolsaeducação@paulinia.sp.gov.br. 

A Prefeitura de Paulínia garantiu que não haverá prejuízos a nenhum candidato à Bolsa Educação 
2020 pela não entrega dos documentos que era para ocorrer a partir do último dia 20. “Assim que o 
atendimento voltar ao normal, a divulgação sairá no Semanário Oficial”. 
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PAS 

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania divulgou também nesta segunda o calendário dos 
pagamentos do Programa de Ação Social (PAS): Renda Alimentação, terça-feira (24); Renda da 
Família e Bolsa Amamentação, quarta-feira (25). “O prazo legal para pagamento é até dia 30”, 
destacou comunicado da pasta. 

A Prefeitura adiantou que que o recadastramento do PAS está suspenso, sem prejuízo às famílias 
que já estão cadastradas no Programa de Ação Social. 

Campinas 

Pelo segundo dia consecutivo, Campinas não confirmou aumento no número de casos de 
infectados pelo novo coronavírus. A cidade mantém nove casos de contaminação, 39 descartados e 
253 em investigação. Nesta segunda (23), teve início a quarentena de 20 dias no município. Os 
comércios não essenciais fecharam e o total de ônibus urbano foi reduzido, gerando reclamações da 
população. 

A paciente de 48 anos, que viajou por diversos países da Europa, voltou dia 8 a Campinas e, desde 
o último dia 16, estava em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Celso 
Pierro, da PUC-Campinas, deixou o hospital na tarde desta segunda-feira e se recupera da doença em 
casa. 

Gel 

Após a Guarda Civil Municipal de Sumaré apreender neste domingo (22) 54 frascos de álcool em 
gel adulterado em um supermercado do bairro Matão, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de 
Campinas fechou nesta segunda-feira (23) uma fábrica clandestina do produto que funcionava no 
bairro São Judas Tadeu, no distrito de Nova Veneza, também em Sumaré. 

Policiais civis informaram que acharam no local cerca de mil litros de álcool em gel, além de 250 
frascos sem rótulos prontos para a comercialização. Conforme a DIG, o dono do galpão, que é 
químico e não tinha autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou da 
Vigilância Sanitária para fabricar o produto, foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. 
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DATA: 26/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TRIBUTOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/26/prefeitura-adia-pagamento-do-iptu-2020-e-
de-taxas-para-dezembro-deste-ano/ 
 

Prefeitura adia pagamento do IPTU 2020 e de taxas 
para dezembro deste ano 
Medida foi tomada por meio de decreto do prefeito de Paulínia por causa da 
pandemia do novo coronavírus que vem se  disseminando pelo mundo 

26 mar 2020 – 22h06 

Vista da sede do 
Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: Divulgação) 

Opagamento do Imposto Predial e Territorial de Paulínia (IPTU) 2020 e de outras taxas foi adiado 
para dezembro em Paulínia em razão da pandemia do novo coronavírus. O decreto do prefeito Du 
Cazellato (PSDB) interrompendo o vencimento dessas contas dos contribuintes foi divulgado na 
noite desta quinta-feira (27). 

Confira abaixo o que muda em relação aos prazos de quais tributo e taxas: 

 Fica prorrogado o prazo para o pagamento do IPTU do exercício de 2020 em cota única, cujo vencimento 
original se daria no próximo dia 30 para 7 de dezembro deste ano. 

 Nos casos de pagamento parcelado do IPTU do exercício de 2020, ficam prorrogados os vencimentos da 
primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcelas, que se dariam nos dias 30 deste mês, de abril, maio, 
junho e julho para 7 de dezembro de 2020. 

 A sexta, sétima, oitava, nona e décima parcelas manterão seus vencimentos originais já detalhados nos carnês 
de IPTU 2020, respectivamente. 

 Fica prorrogado o prazo de pagamento do ISS-Fixo, da Taxa de Licença, Localização e Funcionamento (TLLF) e 
da Taxa de Horário Extraordinário (T.H.E), bem como da Taxa para o exercício da atividade de ambulante, cujo 
com vencimento original se daria no próximo dia 29 de maio para 7 de dezembro de 2020. 
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 Ficam prorrogados os prazos para o pagamento das parcelas de março/2020, abril/2020, maio/2020, 
junho/2020 e julho/2020, de parcelamentos ativos que tenham sido realizados com fundamento no art. 75, do 
Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 16/1999), bem como na Lei Complementar 
Municipal nº 71/2019 (Parcelamento Amigo), na Lei Municipal nº 3552/2017 (Recred-2017) e na Lei Municipal 
nº 3403/2014 (PECT 100), cujo novo vencimento ocorrerá no dia 7 de dezembro de 2020. 

 Fica suspenso, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação deste decreto, o cancelamento 
de parcelamentos de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, que tenham sido realizados 
com fundamento no art. 75, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 16/1999), bem 
como na Lei Complementar Municipal nº 71/2019 (Parcelamento Amigo), na Lei Municipal nº 3552/2017 
(Recred-2017) e na Lei Municipal nº 3403/2014 (PECT 100). 

A medida de adiamento de pagamento de tributo e taxas entra em vigor já a partir desta sexta-feira 
(27). “Estamos trabalhando para que a população sofra o menos possível os impactos dessa 
pandemia. Acredito que essa medida será importante para muitas famílias da nossa cidade”, disse o 
secretário de Negócios da Receita, José Luis Braga. 

“Lançamos medidas que protegem e buscam evitar a propagação do vírus na cidade”, afirmou o 
prefeito Du Cazellato (PSDB). “Agora queremos com este decreto atender os comerciantes, 
empresários e munícipes que teriam que pagar este mês o IPTU ou demais taxas.” 
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DATA: 26/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TRIBUTOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-pagamento-de-diversos-impostos-e-
taxas-no-municipio/ 

 

Paulínia prorroga pagamento de diversos impostos e taxas 
no Município 
Por Redação 

26 de março de 2020 

 

Decreto foi assinado pelo prefeito Du Cazellato (PSDB) nesta quinta-feira, 26; 

entre eles IPTU 2020 e ISS-Fixo, entre outros 
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A Prefeitura de Paulínia, em razão da pandemia do Coronavírus, lançou nesta quinta-feira, 

26, o Decreto 7.775/2020, que adia o pagamento do IPTU () 2020, do ISS-Fixo, da Taxa de 

Licença, Localização e Funcionamento (TLLF), da Taxa de Horário Extraordinário (THE), 

bem como da Taxa para o exercício da atividade de ambulante. 

“Lançamos medidas que protegem e buscam evitar a propagação do vírus na cidade. Agora 

queremos com este Decreto atender os comerciantes, empresários e munícipes que teriam 

que pagar este mês o IPTU ou demais tributos”, comentou o prefeito Du Cazellato (PSDB).  

A medida entra em vigor já a partir desta sexta-feira, 27. “Estamos trabalhando para que a 

população sofra o menos possível os impactos dessa pandemia. Acredito que essa medida 

será importante para muitas famílias da nossa cidade”, disse o secretário de Negócios da 

Receita, José Luís Braga. 

Confira abaixo o que muda em relação aos prazos e quais tributos: 

– Fica prorrogado o prazo para o pagamento do IPTU do exercício de 2020 em cota única, 

cujo vencimento original se daria em 30/03/2020, para o dia 07/12/2020. 
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– Nos casos de pagamento parcelado do IPTU do exercício de 2020, ficam prorrogados os 

prazos de vencimento da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta parcelas, 

cujo vencimento original se daria nos dias 30/03/2020, 30/04/2020, 1°/06/2020, 

30/06/2020 e 30/07/2020, para o dia 07/12/2020. 

– Parágrafo único. A sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima parcelas manterão seus 

vencimentos originais já detalhados nos carnês de IPTU, respectivamente. 

3) – Fica prorrogado o prazo de pagamento do ISS-Fixo, da Taxa de Licença, Localização e 

Funcionamento (TLLF) e da Taxa de Horário Extraordinário (T.H.E), bem como da Taxa 

para o exercício da atividade de ambulante, cujo com vencimento original se daria em 

29/05/2020, para o dia 07/12/2020. 

4)  – Ficam prorrogados os prazos para o pagamento das parcelas de março/2020, 

abril/2020, maio/2020, junho/2020 e julho/2020, de parcelamentos ativos que tenham 

sido realizados com fundamento no art. 75, do Código Tributário Municipal (Lei 

Complementar Municipal nº 16/1999), bem como na Lei Complementar Municipal nº 

71/2019 (Parcelamento Amigo), na Lei Municipal nº 3552/2017 (Recred-2017) e na Lei 

Municipal nº 3.403/2014 (PECT 100), cujo novo vencimento ocorrerá no dia 07/12/2020. 

5)  Fica suspenso, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação deste 

Decreto, o cancelamento de parcelamentos de débitos tributários e não tributários inscritos 

em dívida ativa, que tenham sido realizados com fundamento no art. 75, do Código 

Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 16/1999), bem como na Lei 

Complementar Municipal nº 71/2019 (Parcelamento Amigo), na Lei Municipal nº 

3.552/2017 (Recred-2017) e na Lei Municipal nº 3.403/2014 (PECT 100). 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TRIBUTOS  
PÁGINA: 3 
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DATA: 27/03/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  |  PÁGINA: 3 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TRIBUTOS  
PÁGINA: 10 
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DATA: 27/03/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A17 
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DATA: 24/03/2020  
VEÍCULO:  NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ELEITORAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/justica-eleitoral-determina-suspensao-de-expediente-
presencial/ 
 

Justiça Eleitoral determina suspensão de expediente 
presencial 
Por Redação 

24 de março de 2020 

 

 

Trabalho passa a ser 100% à distância; Cartório Eleitoral de Paulínia e Posto de 

biometria do Paulínia Shopping estão fechados 

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) determinou a suspensão do expediente presencial 

em todas as suas unidades a partir de 25 de março até 30 de abril de 2020. A decisão 

consta da Portaria 79/2020, assinada nesta segunda-feira (23), considerando a publicação 

do Decreto n. 64.879/20, do Governo do Estado de São Paulo, que reconhece o estado de 

calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19. 

Os servidores da Secretaria e dos Cartórios Eleitorais trabalharão remotamente. A portaria 

mantém as disposições já determinadas nas portarias n. 69, 70, 73 e 76, naquilo que não 

forem incompatíveis com a atual publicação. 
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Dessa forma, o atendimento ao público fica suspenso até 30 de abril nas zonas eleitorais, 

nos postos de atendimento, inclusive naqueles instalados nas unidades do Poupatempo, e 

na Secretaria do Tribunal. 

O atendimento presencial, referente a processos em andamento no Tribunal, a advogados, 

partes, advogados e interessados também está suspenso e será feito remotamente, por 

meio do e-mail juizesatende@tre-sp.jus.br. Para atendimento, deve-se informar o número 

do processo, o juiz para o qual se pretende direcionar a mensagem e o número de telefone 

para contato. 

As próximas sessões de julgamento, previstas no calendário das sessões, serão 

realizadas por videoconferência. A sessão desta terça-feira (24) já será realizada pelo novo 

formato, a partir das 15 horas, tendo em vista a excepcionalidade do momento. 

Para o eleitor, é possível o acesso a alguns serviços da Justiça Eleitoral no site do 

TRE-SP. Confira: 

– Certidões: emissão de certidões de quitação eleitoral, filiação partidária, composição 

partidária, crimes eleitorais e negativa de alistamento 

– Situação eleitoral: consulta para verificar a existência de pendências no cadastro 

– Título e local de votação: consulta sobre os dados do título de eleitor e local de votação 

Para segunda via, é possível o uso do aplicativo gratuito E-título, disponível no Google Play 

e App Store. 

 

 

Mais informações podem ser obtidas por meio dos seguintes e-mails: 
Presidência: presidencia@tre-sp.jus.br 
Diretoria Geral: dg@tre-sp.jus.br 
Imprensa: jornalismo@tre-sp.jus.br 
Secretaria Judiciária: sjatende@tre-sp.jus.br 
Secretaria de Controle Interno: sci@tre-sp.jus.br 
Secretaria de Gestão de Pessoas: sgp@tre-sp.jus.br 
Advogados, partes e interessados em processos: juizesatende@tre-
sp.jus.br ou sjatende@tre-sp.jus.br 
Atendimento ao eleitor: atendimento.eleitor@tre-sp.jus.br 
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DATA: 26/03/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 9 
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DATA: 26/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/municipios-em-calamidade-publica-devem-enviar-decretos-
a-assembleia-alerta-presidente-da-alesp/ 
 

Municípios em calamidade pública devem enviar decretos à 
Assembleia, alerta presidente da Alesp 
Por Redação 

26 de março de 2020 

 

Cauê Macris: Com as sessões presenciais suspensas por tempo indeterminado, todas 

as decisões tomadas pelos parlamentares ocorrerão por meio do plenário virtual 
 
 
 
 
 
 

Os municípios que decretaram calamidade pública em razão da pandemia causada pelo 

novo coronavírus devem encaminhar toda a documentação referente ao ato para a 

Assembleia Legislativa de São Paulo. O alerta é do presidente do Parlamento paulista, 

deputado Cauê Macris (PSDB). 

A medida é necessária para que os remanejamentos orçamentários feitos pelas prefeituras 

em razão da crise de saúde pública não sejam questionados pelo TCE-SP (Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo), quando da avaliação das contas anuais dos municípios. 

Cauê Macris explicou que a Assembleia Legislativa deve votar na próxima semana um 

projeto de decreto legislativo que homologa, de forma geral, todos os decretos de 

calamidade pública adotados pelos municípios, desde que eles encaminhem toda a 

documentação referente ao ato. 
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A homologação dos decretos pelos deputados é uma exigência da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Com esse procedimento, o TCE estará ciente de que eventual descumprimento das 

metas fiscais e gastos além dos previstos no orçamento se devem à situação de calamidade 

pública. 

Todo o arranjo foi orientado, discutido e acordado com o Tribunal de Contas no começo 

desta semana. No último sábado (21), Cauê esteve reunido com representantes dos 

poderes Executivo e Judiciário, e de instituições paulistas, como o TCE e o Ministério 

Público. 

“Esse é um momento crítico em que precisamos amparar a população com a infraestrutura 

necessária na área da saúde. A validação dos decretos permitirá que os municípios tenham 

maior flexibilidade orçamentária para investir em ações de combate ao novo coronavírus”, 

disse o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. 

CANAL 

Para receber a documentação de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Assembleia 

disponibilizou um canal eletrônico exclusivo para atendimento. A iniciativa, além de dar 

agilidade ao processo, também é uma forma de diminuir o uso de papel no Palácio Nove de 

Julho. 

Os gestores dos 645 municípios do Estado (exceto a Capital) deverão encaminhar os 

decretos que reconhecem a situação de calamidade pública na cidade por meio do e-mail 

institucional da Prefeitura para o endereço eletrônico sgp@al.sp.gov.br. 

Na manhã desta terça-feira (24), a Assembleia recebeu o decreto da capital paulista que 

reconhece o estado de calamidade pública. O documento, que se junta agora ao decreto do 

governador publicado no sábado, foi entregue por secretários municipais ao presidente 

Cauê Macris. 

Na ocasião, Mauro Ricardo Machado, secretário de Governo da gestão Bruno Covas, 

explicou que, com o reconhecimento da situação de anormalidade em São Paulo pelos 

deputados, “será possível remanejar o orçamento da cidade, priorizando ações na área de 

saúde para proteger a população da pandemia da Covid-19”. 

Durante a entrega, ele esteve acompanhado dos secretários de Justiça, Rubens Rizek, e de 

Relações Metropolitanas, Ricardo Trípoli. 
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VOTAÇÃO 

Na próxima semana, a Assembleia Legislativa deve votar, além da homologação geral aos 

municípios, a homologação dos decretos de calamidade pública do governo do Estado e da 

Prefeitura de São Paulo. 

Com as sessões presenciais suspensas por tempo indeterminado, todas as decisões 

tomadas pelos parlamentares ocorrerão por meio do plenário virtual. Essa é a primeira vez 

em 185 anos de existência da Assembleia que o recurso será utilizado pelo Legislativo 

paulista. 
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DATA: 25/03/2020  
VEÍCULO:  NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/VACINAÇÃO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-vacinacao-por-drive-thru-para-idosos/ 
 

Paulínia adota vacinação por ‘drive thru’ para idosos 
Por Redação 

25 de março de 2020 
 

 

 

Paulínia está disponibilizando equipes para vacinar a população mais velha contra a gripe 

sem necessidade de que a pessoa saia do carro, o sistema “drive thru”. 

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 5 pontos de vacinação. O horário de 

atendimento é das 9h às 15h30. A idade mínima para ser atendido é de 75 anos ou mais. 

A Prefeitura Municipal ressaltou que a campanha de vacinação contra a Influenza 

NÃO previne o coronavírus, e a medida tomada é preservar o isolamento dos idosos, que 

compõem grupo de risco diante do Covid-19. 

Segundo a prefeitura, a vacina foi disponibilizada em 5 pontos de vacinação, em locais de 

fácil acesso e ventilados, sem causar aglomeração de pessoas. A campanha contra a gripe 

foi antecipada e estará disponível até 22 de maio. 
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IDOSOS 

Local: EM Odete Emídio de Souza 

Rua Geraldo Pereira Nascimento, 273 – bairro São José II 

Local: EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom 

Horário: das 9h às 15h 

Endereço: Rua Aldo Moretti, 181 – bairro Ouro Negro 

Local: EMEI Carolina 

Horário: das 9h às 15h 

Endereço: Rua Ferraz Av. Dr. Alexandre Martins Laroca, 500 – bairro Santa Terezinha 

Local: EMEF Yolanda Tiziani Pazetti 

Horário: das 9h às 15h 

Endereço: Rua José Antônio Vedovello, s/nº – bairro Jardim Flamboyant 

Local: Paulínia Shopping 

Horário: das 9h às 15h 

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.515 – bairro Nossa Senhora Aparecida 
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DATA: 24/03/2020  
VEÍCULO:  PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/VACINAÇÃO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/24/campanha-de-vacinacao-e-interrompida-
por-falta-de-vacinas-nos-cinco-postos/ 
 

Campanha de vacinação é interrompida por 
falta de vacinas nos cinco postos 
Prefeitura aguarda o governo de SP enviar mais doses para retomar a 
imunização também no sistema ‘drive thru’ e com mais um posto no shopping 

24 mar 2020 – 13h20 

 
Fila para vacinação contra a gripe na Escola Municipal Carolina Rother Ferraz (Foto: Divulgação) 

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe, que teve início nesta terça-feira (24), em Paulínia, foi 
interrompida no meio da manhã nos cinco postos de imunização por falta de doses. “Neste primeiro 
momento, o governo de São Paulo enviou 2.830 doses, sendo que o município, para atender idosos e 
os profissionais da Saúde (público-alvo dessa primeira fase), necessita de 9.463 vacinas”, esclareceu 
a Prefeitura. “O mesmo problema ocorreu nas cidades vizinhas.” 

O governo municipal solicitou o envio de mais doses e aguarda o reabastecimento do estoque, para 
que a campanha municipal seja retomada em Paulínia. As doses terminaram nos cincos postos 
(quatro para idosos e um exclusivo para profissionais da Saúde) entre as 10h e 12h, segundo a 
Prefeitura. “Por fim, a Administração, via Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que todos idosos e 
grupos de risco serão atendidos pela campanha de vacinação”, garantiu em nota. 



   RESUMO DA SEMANA  |  44 

 

  

Neste primeiro dia, a população reclamou de filas e da exposição dos idosos ao risco de 
contaminação pelo novo coronavírus. Para resolver esse problema, a partir desta quarta-feira (25), a 
Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os idosos com deficiência, comorbidades ou 
mobilidade reduzida também serão atendidos no sistema “drive thru” nos postos de vacinação 
montados nas escolas municipais, não necessitando mais descerem de seus veículos para a 
imunização contra a gripe. 

Também para facilitar o acesso e evitar aglomerações de pessoas um quinto ponto para a 
vacinação de idosos será montado no estacionamento do Paulínia Shopping, que está fechado ao 
público. “Ambas as medidas dependem que o Estado garanta o envio das vacinas para Paulínia”, 
ressaltou a Prefeitura. “O governo de São Paulo é o responsável pela distribuição das doses da vacina 
da gripe (Influenza).” 

A Secretaria de Estado da Saúde informou por meio de nota que recebeu 4,8 milhões de vacinas do 
governo federal e que realiza uma força-tarefa para entregar as vacinas recebidas no final de semana. 
Essas doses deverão ser distribuídas aos municípios ainda até esta terça-feira (24). A vacina da gripe 
não protege contra o novo coronavírus. 

Pontos de vacinação 

Idosos 

– Das 9h às 15h, nos seguintes locais: 

 EM Odete Emidio de Souza, Rua Geraldo Pereira Nascimento, 273 – São José 2; 
 EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom, Rua Aldo Moretti, 181 – Ouro Negro; 
 EMEI Carolina Rother Ferraz, Avenida Dr. Alexandre Martins Laroca, 500 – Santa 

Terezinha; 
 EMEF Yolanda Tiziani Pazetti, Rua José Antônio Vedovello, s/nº – Jardim Flamboyant; e 
 Estacionamento do Paulínia Shopping, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.515 – Nossa 

Senhora Aparecida. 

Profissionais de Saúde 

– Das 9h às 15h, exclusivamente no: 

 Centro de Especialidades, Rua Dom João Nery, 176, Nova Paulínia. 
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DATA: 25/03/2020  
VEÍCULO:  G1/ EPTV 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ABASTECIMENTO  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/25/motoristas-reclamam-de-filas-
em-distribuidoras-de-gas-de-cozinha-em-paulinia.ghtml 
 
 

Motoristas reclamam de filas em 
distribuidoras de gás de cozinha em Paulínia 
 

 
Os caminhoneiros alegam ainda que está ocorrendo fracionamento da carga. 
Petrobras informa que entrega segue o que foi planejado. 
 

Por EPTV 2 

25/03/2020 21h30   
 

Motoristas que fazem o transporte de gás de cozinha (GLP) reclamam das filas e do fracionamento 
da carga nas distribuidoras de Paulínia (SP), abastecidas pela Replan, maior refinaria da Petrobras. 
Há casos de caminhoneiros que não sabem quando terão acesso aos botijões. 
 
"Eles falam que tá pouco gás, que reduziu. A gente não tem a explicação exata do que tá 
acontecendo, e a gente tá tudo exposto. Não tem apoio de ninguém", diz um distribuidor de Mogi 
Guaçu. 
 
O motorista Marcelo Ramos, de Sumaré (SP), diz que dorme na porta da distribuidora desde 
segunda à noite. A expectativa dele era carregar 500 botijões, mas conta que terá acesso à 
metade. 
 
Apesar das reclamações, a Petrobras informa que a entrega de gás às distribuidoras está seguindo 
o que foi planejado e contratado pelas empresas. 
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DATA: 24/03/2020  
VEÍCULO:  PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: SANEAMENTO 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/03/prefeitura-inicia-obras-de-ligacao-da.html 
 

Prefeitura inicia obras de ligação da rede de 
esgoto no Parque da Represa 

 
Nesta segunda-feira, 23, tiveram início as obras de ligação da rede de esgoto que irá atender sete bairros. 
 
 
O prefeito Du Cazellato esteve no bairro Balneário Tropical para acompanhar a primeira ligação da rede, feita na 
Rua Nelson Perine. 
 

Jardim Harmonia, Recanto Feliz, Serra Azul, Belvedere do Lago, Nova Veneza, Balneário Tropical e Parque da 
Represa são os bairros beneficiados com as obras. No total, serão aproximadamente 5,5 mil pessoas beneficiadas, 
com 1,1 mil ligações de esgoto. 
 
“Essa é uma obra que vai trazer qualidade de vida. Também avançamos na saúde e tornamos realidade um sonho 
dos que moram nesta região”, comentou Cazellato. 
 
A Prefeitura de Paulínia estão trabalhando em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), na construção de três Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). 
 
A Administração cedeu à Sabesp às áreas onde as EEE’s foram construídas e coube a empresa executar as obras. 
 
A expectativa é de que até o final dos trabalhos, a Sabesp trate 100% do esgoto da cidade. 
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DATA: 19/03/2020  
VEÍCULO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-prefeituras-tem-ate-31-marco-para-enviarem-prestacao-
contas 

Prefeituras têm até 31 de março para enviar 
prestação de contas 

 

19/03/2020 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) encerra no 

próximo dia 31 o recebimento das prestações de contas das Prefeituras paulistas referentes ao ano fiscal 

de 2019. A data final para remessa anual do balanço está prevista na Lei Complementar nº 709, de 14 

de janeiro de 1993 e também está disposta no Calendário de Obrigações do TCE para o exercício de 

2020 (clique para acessar). 

Anualmente, Prefeitos de 644 municípios do Estado devem encaminhar as informações ao TCESP 

para que o órgão aprecie e emita parecer prévio sobre elas. Apenas a cidade de São Paulo não faz parte 

dessa lista, uma vez que seus dados são analisados pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). As 

informações relativas ao uso do dinheiro público no exercício de 2019 são prestadas por meio da 

Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo (Audesp). 

A não apresentação das contas anuais configura ato de improbidade administrativa, ficando o 

responsável sujeito a diversas penas, que vão desde a perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos até o pagamento de multas e a proibição de contratar com o poder público ou receber 

benefícios e incentivos fiscais. 

Além de apresentar informações para análise do TCE, o Prefeito também deve prestar contas na 

Câmara de Vereadores, dado que a Constituição Federal, art. 31, § 3º, em combinação com a Lei de 
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Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 49, impõe que o balanço apresentado pelo Executivo ficará 

disponível, durante todo o exercício, no Poder Legislativo para consulta e apreciação pelos cidadãos e 

pelas instituições da sociedade. 

. Tramitação 

Os processos dos municípios são instruídos conforme a documentação de prestação de contas. As 

informações encaminhadas pelas Prefeituras são conferidas e validadas pelos Agentes da Fiscalização 

do Tribunal na Capital e nas 20 Unidades Regionais do TCE durante as fiscalizações ordinárias. 

Elaborado o relatório de fiscalização, os processos são encaminhados aos Conselheiros-Relatores, que 

concedem prazo aos interessados para conhecimento e apresentação de defesa prévia.  

Em seguida, os documentos são analisados pelos órgãos técnicos do Tribunal e pelo Ministério Público 

de Contas junto ao TCE (MPC), que emitem manifestações que darão subsídio à elaboração do voto 

por parte do relator do processo.  

O parecer prévio do TCESP sobre as contas municipais deverá ser emitido até o último dia do ano 

seguinte ao do recebimento da documentação. A análise deve conter a exposição dos fatos e o 

fundamento da decisão. 

. Apreciação 

Se os Conselheiros considerarem o balanço em ordem, é emitido parecer prévio favorável ou favorável 

com ressalvas à aprovação das contas. Caso a contabilidade apresente irregularidades, a manifestação 

será desfavorável. Quando o responsável, o interessado ou o MPC não estiverem de acordo com o 

parecer emitido, é possível solicitar, uma única vez, o reexame. O pedido será, então, analisado pelos 

Conselheiros do Tribunal Pleno. 

O parecer prévio emitido pelo TCE é encaminhado à Câmara Municipal a quem cabe, dentro de suas 

prerrogativas e competências, julgar as contas do Executivo. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 20 a 26/03/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Lei garante atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia na cidade 
26 de março de 202  

Todos os órgãos públicos e empresas concessionárias de serviços públicos, localizados em Paulínia, 
agora são obrigados a oferecer atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. A regra está 
em nova lei municipal (Lei 3.750/2020), em vigor desde 19 de março. A síndrome gera dor 
generalizada em articulações, entre outros problemas clínicos. […] 

 

 

Zé Coco pede a implantação de um Centro de Hemodiálise em Paulínia 
26 de março de 2020  

Querendo garantir mais conforto aos moradores da cidade que precisam passar por tratamento de 
hemodiálise, o vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV) através da Indicação 276/2020 
pede que a Administração Municipal realize estudos para implantação de um Centro de Hemodiálise. 
De acordo com o documento há munícipes que necessitam […] 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  50 

 

  

 

Marquinho Fiorella pede melhor estrutura e implantação de terminais para 
o Transporte   26 de março de 2020  

A Indicação 216/2020 de autoria do vereador Marquinhos Fiorella (PSB) solicita que o Executivo 
realize estudos visando a construção de um terminal central de ônibus coletivo na região do João 
Aranha. A solicitação é feita considerando o crescimento populacional dos bairros dessa área […] 

 

Câmara aprova convênio com Sabesp e maior desconto previdenciário de 
servidores    25 de março de 2020  

Os vereadores de Paulínia se reuniram nesta terça-feira (24/3), em duas sessões sem público, para 
evitar a propagação do coronavírus. A doença foi um dos principais temas em debate: a maioria dos 
parlamentares falou sobre os cuidados necessários e as medidas de prevenção na cidade […] 

 

Vacinação antirrábica deve ter apoio de estudantes bolsistas, defende 
Daniel Muller   25 de março de 2020  

O vereador Daniel Muller (PL) sugere que a Prefeitura estude convidar bolsistas de Medicina 
Veterinária, moradores de Paulínia, para atuar em campanhas de vacinação antirrábica. Profissional 
da área, ele considera importante o apoio de alunos de graduação no pré-atendimento. […] 
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Fábio Valadão é eleito novo vice-presidente da Câmara de Paulínia 
24 de março de 2020  

O vereador Fábio Valadão (PRTB) foi escolhido nesta terça-feira (24/3) para assumir a Vice-
Presidência da Câmara Municipal. Ele foi eleito por unanimidade, durante a 5ª Sessão Ordinária de 
2020. A nova eleição ocorreu após renúncia do vice-presidente anterior, vereador Zé Coco (PV) […] 

 

Vereadores debatem reajuste a servidores e aumento no desconto 
previdenciário   24 de março de 2020  

A 5ª Sessão Ordinária de 2020, nesta terça-feira (24/3), acontece sem público para evitar a 
propagação do coronavírus. A população poderá acompanhar todas as discussões pela internet, a 
partir das 18h30, no site da Câmara, na página do Facebook e no YouTube. A pauta tem 20 itens […] 

 

Marcelo D2 propõe mudança do Setor Municipal de Fisioterapia para um 
prédio maior   23 de março de 2020  

Segundo o vereador Marcelo D2 (PROS), para propor, por meio da Indicação 205/2020, um prédio 
público maior para abrigar o Setor Municipal de Fisioterapia, ele levou em consideração 
“reclamações de usuários” apontando que o espaço atual “não tem estrutura física para atender a 
quantidade de pacientes” […] 
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Câmara reúne informações sobre coronavírus e dá dicas para quem ficar em casa 
23 de março de 2020  

A Câmara de Paulínia criou uma página na internet para reunir informações sobre o COVID-19. O 
site apresenta boletins da Prefeitura, do Governo de São Paulo e do Ministério da Saúde, com o 
objetivo de estimular os cidadãos a procurarem apenas dados oficiais. Também há resumo das 
principais mudanças geradas pelo decreto de situação de emergência […] 

 

Prefeitura decreta situação de emergência por 180 dias em Paulínia 
20 de março de 2020  

A confirmação do primeiro caso de coronavírus na cidade, nesta quinta-feira (19/3), fez a Prefeitura 
decretar situação de emergência por até 180 dias. Segundo o governo municipal, todos os atos visam 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas, evitando que o vírus circule pela cidade. A Guarda 
Municipal está autorizada a dispersar qualquer aglomeração […] 

 


