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

Câmara altera regra que impedia vereadores de abordar o mesmo tema em 
propostas 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 17/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ESTÁGIOS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-aprovam-estagiarios-mas-pagamento-de-
bolsa-auxilio-fica-so-pra-2022/ 

Vereadores aprovam estagiários, mas pagamento de 
bolsa auxílio fica só pra 2022 
Por Redação 

17 de fevereiro de 2021 

 

A Câmara de Paulínia concluiu, na sessão ordinária desta terça-feira, 16, a votação 

do Projeto de Lei 1/2021 que permite que estagiários atuem na Câmara Municipal sem 

remuneração. O PL 1/2021 altera a Lei 3.371/2014, que trata da criação de vagas para 

estagiários. 

O projeto prevê que o estagiário poderá perceber, a partir de 1° de janeiro de 2022, uma 

bolsa auxílio no valor mensal de 2 salários mínimos, quando estudante de curso superior e 

1,5 salários mínimos nos demais níveis de escolaridade, ambos fazendo jus ao auxílio 

transporte, desde que devidamente comprovada a sua necessidade, bem como seguro 

contra acidentes pessoais. 

O presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL) explicou que a iniciativa é necessária, pois há 

dúvidas jurídicas se é possível dar bolsa neste ano, após uma lei federal congelar gastos no 

serviço público durante a pandemia da Covid-19. O estágio será de um ano, podendo ser 

http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-aprovam-estagiarios-mas-pagamento-de-bolsa-auxilio-fica-so-pra-2022/
http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-aprovam-estagiarios-mas-pagamento-de-bolsa-auxilio-fica-so-pra-2022/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/90668
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/2%C2%AA-Sess%C3%A3o-Ordin%C3%A1ria-de-2021-1.jpg
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prorrogado, uma única vez, por igual período. O PL vai agora para sanção ou veto do 

prefeito. 

Outra proposta aprovada foi Projeto de Resolução 2/2021, que institui o fim de uma regra 

que os impedia de abordar o mesmo assunto em propostas legislativas. O PR apresentado 

pela Mesa Diretora, também define o número total de Indicações, Requerimentos e Moções 

por vereador nas sessões: 5 cada. 

As normas em vigor são de 1994 e, segundo a Diretoria Legislativa da Casa, já não existem 

mais na região. Assim que for publicada a extinção dessa regra, os vereadores poderão 

tratar de assuntos livremente. O chamado protocolo preliminar permitia a “reserva” de 

temas pelo menos 6 meses de prazo para apresentar projetos de lei ou outras propostas, 

enquanto os demais colegas ficavam impedidos de tratar disso. 

O documento, aprovado em redação final, será encaminhado para a presidência da Casa, a 

fim de ser promulgado e publicado no Diário Oficial do Município. “É uma pequena 

mudança, que será uma revolução para um Legislativo mais ágil e engajado”, disse o 

presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL). 

 

A 2ª Sessão Ordinária contou com 74 Indicações (sugestão de melhorias), 44 

Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e 4 Moções: o vereador Fábio da 

Van (Cidadania) homenageou a Escola de Samba Havaí 71 pelos 50 anos de história, 

enquanto Alex Eduardo (Solidariedade) congratulou a presidente do Fundo de 

Solidariedade, Fernanda Cazellato, pelo encontro com a ministra Damares Alves, para 

discutir como fortalecer a rede protetora da criança e do adolescente. 

Acesso limitado – Esta terça (16), as sessões passaram a ser abertas para 40% do 

público, pois Paulínia se encontra na fase amarela do Plano São Paulo de combate à Covid-

19. A Mesa Diretora libertou 95 dos assentos do Plenário, definindo protocolos, como 

limitação de pessoas, distanciamento e medição de temperatura na entrada, 

conforme norma interna. 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/90892
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Pesquisa?Pesquisa=Avancada&id=78&pagina=1&Modulo=8&Documento=135&Numeracao=Documento&NumeroInicial=&AnoInicial=&DataInicial=01%2F02%2F2021&NumeroFinal=&AnoFinal=&DataFinal=12%2F02%2F2021&SubTipoId=0&Situacao=0&Classificacao=0&TipoAutor=Todos&AutoriaId=0&NoTexto=false&Assunto=&Observacoes=
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Pesquisa?Pesquisa=Avancada&id=78&Pagina=1&Modulo=8&Documento=134&Numeracao=Documento&NumeroInicial=&AnoInicial=&DataInicial=01%2f02%2f2021&NumeroFinal=&AnoFinal=&DataFinal=12%2f02%2f2021&SubTipoId=0&Situacao=0&Classificacao=0&TipoAutor=Todos&AutoriaId=0&NoTexto=false&Assunto=&Observacoes=
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Pesquisa?Pesquisa=Avancada&id=78&Pagina=1&Modulo=8&Documento=134&Numeracao=Documento&NumeroInicial=&AnoInicial=&DataInicial=01%2f02%2f2021&NumeroFinal=&AnoFinal=&DataFinal=12%2f02%2f2021&SubTipoId=0&Situacao=0&Classificacao=0&TipoAutor=Todos&AutoriaId=0&NoTexto=false&Assunto=&Observacoes=
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Pesquisa?Pesquisa=Avancada&id=78&pagina=1&Modulo=8&Documento=136&Numeracao=Documento&NumeroInicial=5&AnoInicial=2021&DataInicial=&NumeroFinal=8&AnoFinal=2021&DataFinal=&SubTipoId=0&Situacao=0&Classificacao=0&TipoAutor=Todos&AutoriaId=0&NoTexto=false&Assunto=&Observacoes=
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/91197
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/2%C2%AA-Sess%C3%A3o-Ordin%C3%A1ria-de-2021-2.jpg
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 17/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ESTÁGIOS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/17/vereadores-alteram-lei-para-permitir-
estagiario-sem-remuneracao-na-camara/ 
 

Vereadores alteram lei para permitir estagiário sem 
remuneração na Câmara 
 
Medida valeria somente para este ano por causa de lei federal que congela gastos no 
serviço público durante a pandemia do novo corona vírus 

17 fev 2021 – 11h56 

 
Liberação de público presencial marcou a segunda sessão ordinária da Câmara de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram na sessão ordinária desta terça-feira (16) permissão para que 

estagiários atuem sem remuneração neste ano na Câmara Municipal. A medida seria necessária, pois, 

segundo o Legislativo, há dúvidas jurídicas se é possível dar bolsa em 2021, após uma lei federal 

congelar gastos no serviço público durante a pandemia da Covid-19. 

O Projeto de Lei 1/2021 foi aprovado em segunda discussão e precisa ainda da sanção do prefeito 

para entrar em vigor. Ele alterou o artigo 7º da lei de 2014 que criou programa de Bolsa de Estágio 

para estudantes do ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 

e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, 

no âmbito da Câmara Municipal. 

Pela nova redação, o estagiário poderá perceber, a partir de 1º de janeiro de 2022, uma bolsa 

auxílio no valor mensal de dois salários mínimos, quando estudante de curso superior e um e meio 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/17/vereadores-alteram-lei-para-permitir-estagiario-sem-remuneracao-na-camara/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/17/vereadores-alteram-lei-para-permitir-estagiario-sem-remuneracao-na-camara/
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salário mínimo nos demais níveis de escolaridade, “ambos fazendo jus ao auxílio transporte, desde 

que devidamente comprovada a sua necessidade, bem como seguro contra acidentes pessoais.” 

Para a Câmara de Paulínia, o estágio é uma oportunidade para o Legislativo orientar estudantes e 

ainda agilizar atividades administrativas da Casa. Atualmente, não há nenhum estagiário atuando no 

Legislativo paulinense. A ideia é contratar neste ano 10 estagiários – a quantidade máxima que a lei 

permite. As funções e o tempo de duração estão em estudos. 

Na sessão de terça, os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, o fim de uma regra 

que, na prática, bloqueava a abordagem de um mesmo assunto em propostas legislativas. O chamado 

protocolo preliminar permitia a “reserva” de temas: se um membro da Câmara registrasse interesse 

em falar sobre a ponte do Rio Atibaia, por exemplo, ganhava pelo menos seis meses de prazo para 

apresentar projetos de lei ou outras propostas, enquanto os demais colegas ficavam impedidos de 

tratar disso. 

As normas em vigor são de 1994 e, segundo a Diretoria Legislativa da Casa, já não existem mais 

na região. Assim que for publicada a extinção dessa regra, os vereadores poderão tratar de assuntos 

livremente. O Projeto de Resolução 2/2021 foi apresentado pela Mesa Diretora e também define o 

número total de Indicações, Requerimentos e Moções por vereador nas sessões: cinco cada. 

Foram votadas ainda, em primeira discussão, iniciativas de implantar na cidade a Escola de 

Governo e Gestão, com a ideia de capacitar servidores da Prefeitura e da Câmara; criar um selo para 

reconhecer pessoas e entidades que apoiam causas de assistência social em Paulínia e instituir a 

Semana Municipal do Primeiro Emprego (vereador Paulo Bernarde – Cidadania), sempre em abril, 

com cursos, testes vocacionais e oportunidades a jovens. 

A segunda sessão ordinária do ano contou com 74 Indicações (sugestão de melhorias), 44 

Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e 4 Moções: o vereador Fábio da Van 

(Cidadania) homenageou a escola de samba Havai 71 pelos 50 anos de história, enquanto Alex 

Eduardo (Solidariedade) congratulou a presidente do Fundo de Solidariedade, Fernanda Cazellato, 

pelo encontro com a ministra Damares Alves, para discutir como fortalecer a rede protetora da 

criança e do adolescente. 

O presidente da Câmara, o vereador Fábio Valadão (PL), aplaudiu o Tribunal de Contas do Estado 

pela posse da conselheira Cristiana de Castro Moraes, primeira mulher presidente do órgão; e 

desejou boas-vindas ao 1º tenente André Luiz Barbosa Menezes, que assumiu o comando do Corpo 

de Bombeiros da cidade. Muitos vereadores aproveitaram o tempo de fala para homenagear 

jornalistas presentes pelo Dia do Repórter, comemorado em 16 de fevereiro. 

A partir desta terça, as sessões passaram a ser abertas para 40% do público. A Mesa Diretora 

libertou 95 dos assentos do Plenário, definindo protocolos de combate à Covid-19, como limitação 

de pessoas, distanciamento e medição de temperatura na entrada, conforme norma interna. 

Sem ponto facultativo de Carnaval, a Câmara está aberta ao público, porém é preciso agendar 

atendimento antecipadamente com setor administrativo ou gabinete do vereador, porque a 

capacidade de público também está reduzida a 40%. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017  
PÁGINA: 14, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 18/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2639 
 

Contas da gestão Dixon Carvalho chegam à Câmara 
para julgamento 
 

Da Redação 

18/02/2021 15:02:35 

 

 

Ex-prefeito tem direito à defesa na Câmara 

TCE afirma ter verificado uma “extensa lista de irregularidades”, sobretudo, “nos eixos da 

saúde e da educação”, e enviou ao Legislativo parecer pela desaprovação  
 

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) decidiu, por unanimidade, no dia 

19 de novembro de 2019, emitir parecer contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP), referentes ao exercício de 2017, quando a cidade era administrada por Dixon Carvalho. 

O ex-prefeito tentou reverter a decisão colegiada, mas teve o recurso negado pelo TCE-SP, em outubro 

do ano passado.  

 

De acordo com o TCE-SP, as primeiras contas do mandato de Dixon apresentaram uma “extensa lista de 

irregularidades”, principalmente, “nos eixos da Educação e da Saúde”. Entre vários pontos que, 

segundo o órgão fiscalizatório, contribuíram para o parecer desfavorável, destacamos os 

seguintes: contratação irregular de cargos comissionados como, por exemplo, o de assistente de 

gabinete; pagamento de gratificação por assiduidade à guarda municipal pelo desempenho puro e 

simples de seus já obrigatórios deveres funcionais; complementação de aposentadoria e pensões sem 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2639
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contribuição de custeio pelos beneficiários; problemas na execução do contrato da merenda escolar; 

e, pagamento de subsídios a prefeito, vice-prefeito e secretários acima dos valores fixados por leis 

municipais, como mostrou o Correio em junho de 2017 (LEIA). 

 

O processo chegou à Câmara Municipal de Paulínia (CMP) no último dia 2, mas começou a tramitar na 

quarta-feira passada (10), quando a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo 

vereador Edilson Rodrigues Junior, o Edilsinho Rodrigues (Solidariedade), protocolou o Projeto de 

Decreto Legislativo que será julgado pelo Plenário da Casa, em data ainda não definida. Por decisão 

do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de 2016, a competência para julgar as contas de gestão dos 

prefeitos passou a ser exclusiva das Câmaras Municipais. 

 

Caso a Comissão de Finanças e Orçamento emita parecer pela rejeição das contas municipais de 2017, 

conforme recomendação do TCE-SP, e o parecer seja aprovado por 2/3 dos quinze vereadores da 

cidade, Dixon Carvalho poderá ficar inelegível durante oito anos, a contar da data do 

julgamento. Procurado pelo Correio, o ex-prefeito disse que, por enquanto, ainda não foi informado do 

processo na Câmara. Ele deverá ser notificado pelo Legislativo, para se defender por escrito.  

 

Contas já rejeitadas 

Entre 2017 e 2019, a CMP rejeitou as contas dos ex-prefeitos Edson Moura Junior e José Pavan Junior, 

referentes aos exercícios de 2012 (Pavan), 2013 (Pavan/Moura Junior), 2014 (Moura Junior) 

e 2015 (Moura Junior/Pavan).  

 

Foto: Reprodução 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=1876
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 17/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: hhttp://noticiasdepaulinia.com.br/covid-19-paulinia-suspende-campanha-de-vacinacao-
por-falta-de-doses/ 
 

Covid-19: Paulínia suspende campanha de vacinação 
por falta de doses 
Por  Redação 

17 de fevereiro de 2021 

 

Paulínia vai suspender provisoriamente a campanha de imunização a partir de quarta-feira 

(17) por falta de vacinas, porém, a aplicação da segunda dose está garantida, já tendo 

início pelos profissionais de saúde da área pública e idosos institucionalizados, assim como 

ocorreu no início da campanha. Em seguida os demais grupos serão contemplados. 

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o envio de mais doses para atender outros 

grupos, conforme determina o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Assim 

que isso ocorrer, a Prefeitura de Paulínia divulgará mais informações sobe a retomada da 

campanha na cidade. 

Paulínia iniciou a campanha de imunização contra a covid-19 em 21 de janeiro com 1.120 

doses da vacina da farmacêutica Sinovac que foram importadas da China. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-mais-duas-mortes-por-covid-19-e-71-casos-confirmados-em-24-horas-nesta-quarta-13/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-mais-duas-mortes-por-covid-19-e-71-casos-confirmados-em-24-horas-nesta-quarta-13/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Vacina%C3%A7%C3%A3o-idoso-covid-19.jpg
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Com as doses disponíveis, Paulínia vacinou até o dia 12 de fevereiro 2.861 pessoas, 

levando-se em consideração que são duas doses por pessoa, o equivalente a 2.55% da sua 

população paulinense. Estima-se que Paulínia tenha 112.003 mil habitantes, conforme o 

IBGE. 

Todas as doses disponíveis foram distribuídas e o município aguarda agora novas entregas 

do Instituto Butantan (SP) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – RJ, que são 

responsáveis pela etapa final de fabricação das vacinas importadas dos laboratórios 

Sinovac e AstraZeneca. 

Meta de vacinação ameaçada 

A distribuição desses medicamentos só está prevista para o final de fevereiro, portanto, 

mas grande parte dos municípios do país terá de suspender as suas campanhas de 

imunização enquanto aguardam a chegada de mais vacinas. 

Apesar de o Ministério da Saúde garantir que já assegurou a compra de 350 milhões de 
vacinas e que terá imunizado toda a população brasileira até ao final de 2021, o atraso dos 
laboratórios na entrega dos imunizantes ameaçam o cumprimento dessa meta.
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VEÍCULO: THATHI RECORD TV 
DATA: 17/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/134854578498386 

Paulínia está sem estoque de vacina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/134854578498386
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VEÍCULO: EPTV  
DATA: 17/02/2021  |  ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://globoplay.globo.com/v/9275802/ 
 

 
 

VEÍCULO: BAND MAIS 
DATA: 17/02/2021  |  ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/234246838394500 
 

 
 
 
 
 
 
 

 spendem campanha de vacinação

https://globoplay.globo.com/v/9275802/
https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/234246838394500
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Sumaré e Paulínia suspendem campanha de vacinação 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 16/02/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1582255,sumare+e+paulinia+suspendem+camp

anha+de+vacinacao.aspx 

 

Prefeitura interrompe vacinação contra a Covid-19 em Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 16/02/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/prefeitura-interrompe-vacinacao-contra-a-covid-19-em-paulinia/ 

 

Vacina acaba e interrompe imunização em cidades da região 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 18/02/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1064321-vacina-acaba-e-interrompe-imunizacao-em-

cidades-da-regiao.html 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/prefeitura-interrompe-vacinacao-contra-a-covid-19-em-paulinia/

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1582255,sumare+e+paulinia+suspendem+campanha+de+vacinacao.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1582255,sumare+e+paulinia+suspendem+campanha+de+vacinacao.aspx
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/prefeitura-interrompe-vacinacao-contra-a-covid-19-em-paulinia/
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1064321-vacina-acaba-e-interrompe-imunizacao-em-cidades-da-regiao.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1064321-vacina-acaba-e-interrompe-imunizacao-em-cidades-da-regiao.html
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/prefeitura-interrompe-vacinacao-contra-a-covid-19-em-paulinia/
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 14/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ LEGISLAÇÃO  
PÁGINA: 8 
 

Nova lei estadual define multa para fula-fila da vacina 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 17/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-22-dias-internada-no-hospital-municipal-mulher-
morre-da-covid-19-em-paulinia/ 
 

Após 22 dias internada no hospital municipal, mulher 
morre da Covid-19, em Paulínia 
Por Redação 

17 de fevereiro de 2021 

 

Após 22 dias internada no hospital municipal de Paulínia, mulher de 76 anos morreu da 

Covid-19, em Paulínia. A informação foi divulgada pelo Comitê de Prevenção e 

Enfrentamento ao Coronavírus nesta quarta-feira, 17. Agora Paulínia atingiu o 105° óbito 

pelo boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Em 24 horas, a cidade registrou 65 novos 

casos da doença. 

A paciente do sexo feminino, com antecedente de doença cardiovascular, iniciou os 

sintomas respiratórios no dia 21 de janeiro, sendo internada no Hospital Municipal de 

Paulínia no último dia 27. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame 

de PCR, com resultado positivo. Faleceu na sexta-feira, 12. Ela é a 105º vítima fatal da 

doença no município. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-22-dias-internada-no-hospital-municipal-mulher-morre-da-covid-19-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-22-dias-internada-no-hospital-municipal-mulher-morre-da-covid-19-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Ala-Covid-19-HMPaul%C3%ADnia-2Fev.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. 

Nesta quarta, 28 pessoas com Covid-19 estão internadas no Hospital Municipal de Paulínia 

(HMP), sendo 17 pacientes estão em leito clínico (enfermaria) e 11 na unidade de terapia 

intensiva (UTI), com ocupação de 78,57% da UTI. 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: A12, COM CHAMADA NA CAPA 

Brasil chega a 10 milhões de casos de Covid-19 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA:  
19/02/2021 
ASSUNTO:  
CORONA- 
VÍRUS/ 
REGIÃO 
PÁGINA:  
7 

 
 

Artur Nogueira inicia plantio de mudas em memória das vítimas de Covid-
19 no município
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 08/02/2021 
ASSUNTO: CONTAS PÚBLICAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-municipios-paulistas-deixaram-arrecadar-mais-r-3-
bilhoes-2020 
 

Municípios paulistas deixaram de arrecadar mais de  
R$ 3 bilhões em 2020 

 

08/02/2021 – SÃO PAULO – Mais de R$ 3,6 bilhões deixaram de entrar nos cofres dos 

municípios paulistas localizados no interior, no litoral e na Região Metropolitana de São 

Paulo no exercício de 2020. Em razão da pandemia da COVID-19, 95,34% das 

Administrações editaram decreto de calamidade pública ou de estado de emergência.   

De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP), entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, as arrecadações dos municípios paulistas 

(exceto a Capital), atingiram, juntas, o montante de R$ 122.243.799.879,13. O número está 

aquém dos R$ 125.844.324.994,97 estimados inicialmente para os 12 meses do ano.  

Mesmo com a situação de queda de arrecadação, estado de calamidade pública e reflexos 

econômicos causados pela pandemia, a maior parte dos municípios (78,57%) não elaborou 

plano de contingência orçamentária.  Apesar de 61,65% das Prefeituras terem declarado 

que não realizaram medidas de contingenciamento de gastos em face da queda na 

arrecadação, 96,74% das Administrações afirmaram ter reservas de contingência (ou seja, 

para eventos incertos que possam ocorrer no futuro) no orçamento de 2020, somando um 

total de mais de R$ 711 milhões. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-municipios-paulistas-deixaram-arrecadar-mais-r-3-bilhoes-2020
https://www.tce.sp.gov.br/6524-municipios-paulistas-deixaram-arrecadar-mais-r-3-bilhoes-2020
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Reservas 

Ao todo, 42,38% dos municípios fiscalizados pela Corte de Contas paulista também 

afirmaram que fizeram uso da reserva de contingência prevista para 2020, num total de R$ 

258.387.566,00. Deste montante, R$ 55.610.220,95 foram destinados ao enfrentamento da 

pandemia da COVID-19.  

Das 644 Prefeituras paulistas fiscalizadas pelo TCESP, 41,30% informaram que abriram 

créditos extraordinários em 2020, totalizando mais de R$ 2,38 bilhões. Do montante, cerca 

de R$ 2 bilhões foram abertos exclusivamente para o enfrentamento da pandemia. Um total 

de 73,31% dos municípios declarou que não realizou estimativa de impacto sobre o equilíbrio 

orçamentário e financeiro para a abertura dos créditos adicionais destinados às despesas 

urgentes e imprevisíveis.  

Repasses 

Em 2020, os municípios paulistas (exceto a Capital) empregaram R$ 4,9 bilhões, em valores 

advindos por meio de repasses dos Governos Estadual e Federal, no enfrentamento da 

COVID-19.  

Entre os meses de janeiro e dezembro, as Administrações municipais receberam o montante 

de R$ 4,8 bilhões, dos quais R$ 4,34 bilhões foram oriundos de repasses da União. O 

restante, R$ 542 milhões, foi destinado pelo Tesouro Estadual.   

Relatório 

Os dados constam no Relatório Gestão de Enfrentamento da COVID-19, com base em 

dados apurados junto às Administrações municipais até 31 de dezembro. A íntegra do 

documento pode ser acessada por meio do link https://bit.ly/3p23dyH.  

Lançado em junho de 2020, com o objetivo de promover a transparência e incentivar o 

controle social, o ‘Painel COVID-19’ é atualizado mensalmente a partir de questionários 

respondidos pelas Administrações e encaminhados à Corte após o encerramento do 

exercício mensal. A ferramenta pode ser acessada pelo endereço 

eletrônico www.tce.sp.gov.br/covid19. 

 
 
 

https://bit.ly/3p23dyH
https://www.tce.sp.gov.br/covid19
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/18/ibge-tem-99-vagas-em-paulinia-de-
recenseador-e-agente-para-o-censo-2021/ 
 

[Concurso] 

IBGE tem 99 vagas em Paulínia de recenseador e 
agente para o Censo 2021 
No total, são 204 mil vagas temporárias no Brasil inteiro e inscrições começam a 
partir desta sexta-feira; salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil 

18 fev 2021 – 14h48 

 
Previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas presencialmente em 18 e 25 de abril (Foto: Agência Brasil) 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira (18) o edital 

para o concurso do Censo Demográfico 2021. No total, serão oferecidas, 204.307 vagas temporárias, 

das quais 181.898 para a função de recenseador, 16.959 para a atividade de agente censitário 

supervisor e 5.450 para o cargo de agente censitário municipal. 

Em Paulínia, são 99 oportunidades ao todo – 90 destinadas para recenseador, sete para agente 

censitário supervisor e duas para agente censitário municipal. 

Para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições 

começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as 

inscrições podem ser feitas pelo site da banca de avaliação Cebraspe 

(https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/18/ibge-tem-99-vagas-em-paulinia-de-recenseador-e-agente-para-o-censo-2021/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/18/ibge-tem-99-vagas-em-paulinia-de-recenseador-e-agente-para-o-censo-2021/
https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente
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Já para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de 

março. A taxa de inscrição é R$ 25,77 e a inscrição também pode ser feita pelo site do Cebraspe 

(https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_%20recenseador). 

O salário previsto para agente censitário municipal é R$ 2.100; para agente supervisor é R$ 1.700. 

Já a remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa 

fixada, unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou 

amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. O candidato poderá simular 

valores de remuneração por meio deste link 

(https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_recenseador). 

A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas presencialmente em 18 de abril para o 

cargo de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Já para a função de recenseador, 

as provas presenciais devem ocorrer no dia 25 de abril, “seguindo os protocolos sanitários de 

prevenção da Covid-19”. 

De acordo com o edital, caberá ao recenseador realizar a coleta, presencialmente e/ou por telefone, 

das informações do Censo Demográfico 2021 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi 

atribuído no âmbito da sua área de trabalho. 

Para concorrer à função de recenseador é preciso ter Ensino Fundamental completo. A jornada de 

trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais e a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, 

podendo ser prorrogado mediante necessidade de conclusão das atividades do Censo e de 

disponibilidade orçamentária. 

Já para as funções de agente censitário municipal e agente censitário, é exigido o Ensino Médio 

completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em 8 horas diárias. A previsão de 

duração do contrato para as duas funções é de cinco meses, podendo ser prorrogado mediante a 

necessidade do Censo. 

De acordo com o edital, caberá ao agente censitário municipal acompanhar as atividades da coleta 

de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade 

das informações coletadas na cidade de trabalho. A função será ocupada pelos melhores colocados 

em cada município. Já aos agentes censitários caberá a supervisão, acompanhando as equipes de 

recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas. 

https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_%20recenseador
https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_recenseador
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-2/2021processo-seletivo-simplificado-para-a-contratacao-temporaria-de-pessoal-na-funcao-de-recenseador-304003035
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1/2021processo-seletivo-simplificado-para-a-contratacao-temporaria-de-pessoal-na-funcao-de-agente-censitario-municipal-acm-e-na-funcao-de-agente-censitario-supervisor-acs-303979136
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VEÍCULO: G1 
DATA: 12/02/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/02/12/construtora-
oferece-142-vagas-de-emprego-em-paulinia-veja-lista.ghtml 
 

Construtora oferece 142 vagas de emprego em 
Paulínia; veja lista 
 

Interessados devem entregar os currículos diretamente no local das obras; 

empreendimento fica na Rua dos Estados, 800, no bairro Vila Bressani. 
 

Por G1 Campinas e Região 

12/02/2021 16h25  Atualizado há 2 dias 

 

 
Construtora MRV abre 142 vagas de trabalho em Paulínia (SP) — Foto: MRV/Divulgação 

 
A construtora MRV Engenharia oferece 142 vagas de emprego em Paulínia (SP) nesta 
sexta-feira (12). Segundo a empresa, as oportunidades são direcionadas às obras do 
empreendimento Parque Ponte Romana.  
 
Veja, abaixo, a lista de vagas disponíveis. 

 
A construtora ressalta que, para se candidatar, os interessados devem entregar os 
currículos diretamente no local das obras. O empreendimento está localizado na Rua dos 
Estados, 800, no bairro Vila Bressani. 
 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/02/12/construtora-oferece-142-vagas-de-emprego-em-paulinia-veja-lista.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/02/12/construtora-oferece-142-vagas-de-emprego-em-paulinia-veja-lista.ghtml
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Vagas disponíveis 
 

 Pedreiro (a) - 25 vagas; 

 Carpinteiro (a) - 25 vagas; 

 Eletricista - 10 vagas; 

 Encanadores (as) - 10 vagas; 

 Serventes - 15 vagas; 

 Montador (a) de forma - 50 vagas; 

 Encarregado (a) - 5 vagas; 

 Encarregado (a) de elétrica/hidráulica - 2 vagas. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021  |  ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 6 

Grupo CCR abre inscrições para programa de apoio à empregabilidade de 
jovens da região 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 10 

Rede estadual de ensino terá psicólogos para atender escolas 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
16/02/2021    
ASSUNTO:  
JUSTIÇA/  
EDUCAÇÃO 
PÁGINA:  
8, COM  
CHAMADA  
NA CAPA  
(MANCHETE) 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Diretor de escola de Paulínia que recusou aluno com deficiência é 

condenado 
DATA: 15/02/2021 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1582005,Diretor+de+escola+de+Paulinia

+que+recusou+aluno+com+deficiencia+e+condenado.aspx 
 

Diretor de escola que recusou aluno com deficiência é condenado 

DATA: 16/02/2021 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/diretor-de-escola-que-recusou-aluno-com-deficiencia-e-
condenado/ 
 

Justiça condena diretor de escola que recusou aluno com deficiência em 
Paulínia 

DATA: 15/02/2021 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/15/justica-condena-diretor-de-escola-que-
recusou-aluno-com-deficiencia-em-paulinia.ghtml 

 

Matrícula negada gera condenação em Paulínia 

DATA: 18/02/2021 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1064235-matricula-negada-gera-
condenacao-em-paulinia.html 

 

 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1582005,Diretor+de+escola+de+Paulinia+que+recusou+aluno+com+deficiencia+e+condenado.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1582005,Diretor+de+escola+de+Paulinia+que+recusou+aluno+com+deficiencia+e+condenado.aspx
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/diretor-de-escola-que-recusou-aluno-com-deficiencia-e-condenado/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/16/diretor-de-escola-que-recusou-aluno-com-deficiencia-e-condenado/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/15/justica-condena-diretor-de-escola-que-recusou-aluno-com-deficiencia-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/15/justica-condena-diretor-de-escola-que-recusou-aluno-com-deficiencia-em-paulinia.ghtml
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1064235-matricula-negada-gera-condenacao-em-paulinia.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1064235-matricula-negada-gera-condenacao-em-paulinia.html
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: ESPORTES  
PÁGINA: 6 

Secretaria de Esportes inicia rematrícula para seis escolinhas
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: CULTURA  
PÁGINA: 9 

Leitores paulinenses podem voltar a retirar livros na Biblioteca Municipal
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 19 

UBS do São José não funcionará sábado devido a manutenção 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PÁGINA: 5 

Assistência Social promove integração entre funcionários 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 16/02/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES/ SINDICATO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/segunda-eleicao-para-o-sindicato-dos-servidores-
acontece-nos-dias-1o-2-e-3-de-marco/ 

 

Segunda eleição para o Sindicato dos Servidores 
acontece nos dias 1º, 2 e 3 de março 
Por Redação 

16 de fevereiro de 2021 

Durante reunião realizada nesta segunda-feira (15), entre a Comissão Eleitoral e 

representante das duas chapas – “A Força do Servidor” e “Transparência e Luta”, ficou 

decidida que a nova eleição do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de 

Paulínia (STSPMP) vai acontecer nos dias 1°, 2 e 3 de março (segunda, terça e quarta) das 

6h às 18h. Agora são 3 dias. A primeira votação foi realizada em 2 dias. 

Agora, serão 5 urnas itinerantes e 4 urnas fixas. A Comissão Eleitoral decidiu aumentar 

uma urna itinerante e reduzir duas fixas. As urnas fixas ficarão no Hospital Municipal de 

Paulínia, Paço Municipal, Sede da Guarda Municipal e Sede do Sindicato. 

De acordo com a Assessoria de Imprensa do Sindicato, houve redução de urnas em locais 

que praticamente funcionários não votaram e aumento nos dias e em locais com um fluxo 

maior de trabalhadores para bater o quórum. Por isso, novo pleito ocorrerá em mais dias a 

fim de ampliar a possibilidade de votação. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/segunda-eleicao-para-o-sindicato-dos-servidores-acontece-nos-dias-1o-2-e-3-de-marco/
http://noticiasdepaulinia.com.br/segunda-eleicao-para-o-sindicato-dos-servidores-acontece-nos-dias-1o-2-e-3-de-marco/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Elei%C3%A7oes-Sindicato-800x445-1.png
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A votação para a eleição do Sindicato dos Servidores de Paulínia, realizada dia 9/2, não 

alcançou o quórum necessário para validação do processo. Atualmente são 2 mil servidores 

sindicalizados que estão aptos a votar – um dos requisitos é estar filiado há, no mínimo, 

seis meses. 

Para ser validado, o processo precisava do comparecimento de 2/3 (dois terço) dos 

sindicalizados aptos ao voto, o que totalizaria 1.334 pessoas. Ao final do período, apenas 

936 sindicalizados registraram participação, ou seja, abaixo do quórum necessário. 

Como o primeiro turno não atingiu o quórum, impedindo a contagem dos votos, as cédulas 

foram incineradas na presença de representantes das duas chapas para garantir a lisura e 

transparência do pleito, bem como o sigilo dos votos, conforme determina o estatuto da 

entidade.  

Com este resultado, segundo o regimento do Sindicato, uma nova convocação para a 

eleição foi marcada, a qual deve alcançar quórum mínimo de 50% mais um, ou seja, 1.001 

pessoas. Caso não seja atingido o quórum estatutário será realizado o Terceiro escrutínio 

nos dias 8, 9 e 10 de março. 

A Chapa 2 “Transparência e Luta” apresentou uma manifestação de protesto contra a 

mudança. Ela sugeriu manter 6 urnas fixas e 4 urnas itinerantes. Na primeira votação, 

mudaram o itinerário pré-estabelecido. 

Houve o registro em ata destas decisões tomadas, com a participação de representantes 

das chapas. 

https://stspmp.com/wp-content/uploads/2021/02/ataassinadasegundoturno.pdf
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS  
PÁGINA: 6 

Novo presidente do Consórcio PCJ prevê crise hídrica 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/netflix-vai-filmar-serie-em-paulinia/ 
 

Netflix vai filmar série em Paulínia 
Por Redação 

19 de fevereiro de 2021 

Complexo Cinematográfico de Paulínia | Foto: Noticias de Paulínia 

A Netflix, a gigante do streaming, vai filmar em Paulínia. Dois estúdios do Complexo 

Cinematográfico do Paulínia Shopping serão utilizados pela Floresta Realizações 

Audiovisuais Ltda. para filmagens de uma série na cidade. 

O estúdio 1, de 865m² e o estúdio 3, de 564m² serão usados por mais 30 dias, a título 

precário e oneroso. As filmagens começam dia 27 de fevereiro e o término previsto para o 

dia 1° de abril. O prazo também pode ser prorrogado. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/netflix-vai-filmar-serie-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Est%C3%BAdios-do-Complexo-Cinematogr%C3%A1fico-de-Paul%C3%ADnia.jpg
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http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Est%C3%BAdios-do-Complexo-Cinematogr%C3%A1fico-de-Paul%C3%ADnia_Decreto.jpg
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 12 a 18/02/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Vereador Gibi pede manutenção no Estádio Municipal de Paulínia 
18 de fevereiro de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) pede à Prefeitura de Paulínia que retome a energia elétrica e reforce 

a iluminação no Estádio Municipal da cidade. O Complexo Esportivo Luís Perissinotto é muito 

utilizado por escolinhas de atletismo, com a participação de crianças, jovens, adultos, idosos e 

pessoas com deficiência, mas em visita ao local […] 

 

 

Criação de “Ganha Tempo” e Delegacia da Mulher são pedidos de Cícero 
18 de fevereiro de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) cobra informações da Prefeitura sobre o início do modelo “Ganha 

Tempo”, existente em várias cidades, que reúne num mesmo local serviços como emissão de RG, 

certidões, carteira de trabalho e documentos de veículos. Segundo ele, o Estado já aprovou a 

instalação no posto do Detran de Paulínia […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-gibi-pede-manutencao-no-estadio-municipal-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-ganha-tempo-e-delegacia-mulher/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-gibi-pede-manutencao-no-estadio-municipal-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-ganha-tempo-e-delegacia-mulher/
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Câmara altera regra que impedia vereadores de abordar o mesmo tema em 

propostas       17 de fevereiro de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (16/2), em segunda discussão, o fim de uma 

regra que, na prática, bloqueava a abordagem de um mesmo assunto em propostas legislativas. O 

chamado protocolo preliminar permitia a “reserva” de temas […] 

 

Xavier solicita nova via para acessar João Aranha e melhorias no Centro 

Industrial       16 de fevereiro de 2021  

O grande trânsito para atravessar a ponte do Rio Atibaia em horários de pico fez o vereador Flávio 

Xavier (Podemos) solicitar via paralela à marginal da rodovia Prof. Zeverino Vaz, com o objetivo de 

ampliar acesso a moradores dos bairros Cascata, João Aranha e adjacências. […] 

 

Pedro Bernarde pede campo de futebol no Bom Retiro e cobertura na 

quadra de Basquete do Primavera  16 de fevereiro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita que a Prefeitura de Paulínia avalie a construção de 

um campo oficial de futebol na rua Alberto Luís Rosário, no encontro com a rua Benedito José 

Leone, no bairro Bom Retiro. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-2-fim-regra-mesmo-tema/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-2-fim-regra-mesmo-tema/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-via-acessar-joao-aranha-melhorias-centro-industrial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-via-acessar-joao-aranha-melhorias-centro-industrial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-pede-campo-de-futebol-no-bom-retiro-e-cobertura-na-quadra-de-basquete-do-primavera/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-pede-campo-de-futebol-no-bom-retiro-e-cobertura-na-quadra-de-basquete-do-primavera/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-2-fim-regra-mesmo-tema/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-via-acessar-joao-aranha-melhorias-centro-industrial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-pede-campo-de-futebol-no-bom-retiro-e-cobertura-na-quadra-de-basquete-do-primavera/
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Câmara de Paulínia libera público de até 95 pessoas durante as sessões, a 

partir desta terça (26/2)   15 de fevereiro de 2021  

Sem ponto facultativo de Carnaval, a Câmara promove na próxima terça-feira (16/2) 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 (11/2). […] 

 

Tiguila defende programa digital e simplificado para abertura de empresas 
15 de fevereiro de 2021  

Imagine que qualquer cidadão pudesse abrir uma empresa usando telefone celular ou computador, de 

maneira simplificada. A iniciativa já virou realidade em São Paulo e pode chegar a Paulínia se o 

município aderir ao programa federal Balcão Único, como ressalta o vereador Tiguila Paes […] 

 

Farmácia 24 horas no HMP e construção de passarela são indicações de 

Fábio da Van     15 de fevereiro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) pede ao Prefeito, através da indicação 32/2021, a implantação 

de uma Farmácia 24 horas no Hospital Municipal de Paulínia, tendo em vista que se trata de uma 

solicitação antigas dos moradores. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-libera-publico-95-pessoas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-libera-publico-95-pessoas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-programa-digital-simples-abrir-empresas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/farmacia-24-horas-no-hmp-e-construcao-de-passarela-sao-indicacoes-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/farmacia-24-horas-no-hmp-e-construcao-de-passarela-sao-indicacoes-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-libera-publico-95-pessoas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-programa-digital-simples-abrir-empresas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/farmacia-24-horas-no-hmp-e-construcao-de-passarela-sao-indicacoes-de-fabio-da-van/
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Para Zé Coco, cidade precisa de UTI Neonatal e serviço para animais 

abandonados     
12 de fevereiro de 2021 

A rede municipal de Saúde apresenta carência no atendimento a recém-nascidos que apresentam 

patologias específicas. É o que afirma o vereador Zé Coco (PSB) ao solicitar a implantação de UTI 

Neonatal no Hospital Municipal de Paulínia. […] 

 

Gibi solicita posto da guarda, campo de futebol e espaço para recreação na 

região do Cooperlotes 
12 de fevereiro de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) solicita ao prefeito de Paulínia a construção de um campo de 

futebol para a prática de esportes no bairro Cooperlotes. A fim de aumentar as condições de lazer e 

entretenimento aos moradores, a Indicação 11/2021 pede a construção de uma praça pública com 

quadra de areia […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-uti-neonatal-servico-para-animais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-uti-neonatal-servico-para-animais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-solicita-posto-da-guarda-campo-de-futebol-e-espaco-para-recreacao-na-regiao-do-cooperlotes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-solicita-posto-da-guarda-campo-de-futebol-e-espaco-para-recreacao-na-regiao-do-cooperlotes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-uti-neonatal-servico-para-animais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-solicita-posto-da-guarda-campo-de-futebol-e-espaco-para-recreacao-na-regiao-do-cooperlotes/

