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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA:  
05/03/2021 
ASSUNTO:  
CÂMARA  
MUNICIPAL/  
3ª SESSÃO  
ORDINÁRIA  
PÁGINA: 6, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 

Câmara aprova repasse de verbas para associações de escolas municipais 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIP 
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Câmara de Paulínia realiza terceira sessão sem presença de público 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 02/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-realiza-terceira-sessao-sem-presenca-de-publico/ 

 

Na fase laranja, sessão da Câmara volta a ser sem público nesta terça 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 02/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/02/na-fase-laranja-sessao-da-camara-volta-a-ser-sem-publico-

nesta-terca/ 

 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-realiza-terceira-sessao-sem-presenca-de-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/02/na-fase-laranja-sessao-da-camara-volta-a-ser-sem-publico-nesta-terca/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/02/na-fase-laranja-sessao-da-camara-volta-a-ser-sem-publico-nesta-terca/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIP 
PÁGINA: 3 

Reunião debate melhorias para o Centro Industrial de 
Paulínia 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ DIA DA MULHER 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4574120319281627&set=a.456671664359867 

Câmara grava com servidoras sobre o 8 de Março 

 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4574120319281627&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura inicia 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 04/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-sabatinam-secretario-da-saude-sobre-covid-
19-nesta-sexta-5/ 
 

Vereadores sabatinam secretário da Saúde sobre 
Covid-19 nesta sexta, 5 
 

Por Redação 

 4 de março de 2021 

 

 O médico e secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Luiz Alves será sabatinado pelos 

vereadores nesta sexta-feira (5/3), a partir das 10h, sobre as medidas de enfrentamento à 

Covid-19 na cidade. O secretário comparecerá após convite da Câmara Municipal. 

O secretário deve abordar o colapso na Rede Municipal de Saúde, a ampliação de 14 para 

20 a capacidade de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI/Covid) do Hospital 

Municipal, o remanejamento de funcionários da saúde para atender pacientes com Covid-

19, a busca do município junto ao Governo do Estado de São Paulo para a ampliação de 

leitos e o cancelamento das cirurgias eletivas. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-sabatinam-secretario-da-saude-sobre-covid-19-nesta-sexta-5/
http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-sabatinam-secretario-da-saude-sobre-covid-19-nesta-sexta-5/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/F%C3%A1vio-alves_secret%C3%A1rio-de-Sa%C3%BAde-de-Paul%C3%ADnia1.jpg
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 Também na pauta cronograma de vacinação, estimativa do número de vacinas, taxa de 

ocupação das UTIs adultas, situação epidemiológica da cidade, casos confirmados, casos 

recuperados, óbitos, entre outros assuntos. 

Paulínia entrou nesta quinta-feira (4/3) na fase vermelha do Plano São Paulo, dois dias 

antes de as regras mais restritivas valerem para todo o Estado. Só é autorizado o 

funcionamento de estabelecimentos considerados essenciais. 

Haverá transmissão no site institucional, no perfil do Facebook e também no canal 

no YouTube. 

 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1597.pdf
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
https://www.facebook.com/camarapaulinia/
https://www.youtube.com/c/C%C3%A2maraPaul%C3%ADnia
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 04/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-de-paulinia-esta-entrando-em-
colapso-por-covid-19/ 

 

Hospital Municipal de Paulínia está entrando em 
colapso por Covid-19 
 

Por Redação 

4 de março de 2021 

 

Com o Hospital Municipal de Paulínia lotado e o número de vacinas insuficiente para 

imunizar a população mais vulnerável na pandemia provocada pela Covid-19, a saúde do 

município está entrando em colapso. Paulínia ficou 10 dias consecutivos com 100% dos 

leitos para Covid ocupados. 

Isso acontece desde a primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, em 

março de 2020, a ocupação de leitos, principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI) do Sistema Único de Saúde do HMP, está próxima da lotação máxima.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-de-paulinia-esta-entrando-em-colapso-por-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/hospital-municipal-de-paulinia-esta-entrando-em-colapso-por-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Enfermaria-Respirat%C3%B3ria-I-do-HMP2-scaled.jpg
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Em áudio, o prefeito Du Cazellato (PL), afirma que a saúde de Paulínia está no limite e que 

a pediatria está quase saturado. “Com óbitos em dias consecutivos, 

atendimento/procedimento de rotina suspensos, respiradores todos em uso e o setor de 

pediatria praticamente saturado, resolvi antecipar a fase vermelha do Plano São Paulo na 

cidade”, revela Du. 

Para conter o avanço da pandemia, que já vitimou 112 pessoas no Município, o prefeito Du 

Cazellato determinou medidas mais restritivas a partir desta quinta-feira (4) até o dia 19 

de março. Paulínia retornou a fase vermelha do Plano São Paulo, dois dias antes do que 

havia decretado o Governo do Estado. 

A mensagem do prefeito alerta para a necessidade do isolamento social. 

Já solicitado, o site Notícias de Paulínia aguarda um posicionamento ou nota da 

Prefeitura de Paulínia. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Desabafo de prefeito causa comoção em Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Prefeito de Paulínia chora ao falar de colapso de leitos de covid-19 na 

cidade 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 04/03/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-de-paulinia-chora-ao-falar-de-colapso-de-leitos-de-covid-19-

na-cidade/ 

 

Cazellato diz que hospital municipal viveu colapso devido a Covid-19 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 04/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/04/cazellato-diz-que-hospital-municipal-viveu-colapso-devido-

a-covid-19/ 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-de-paulinia-chora-ao-falar-de-colapso-de-leitos-de-covid-19-na-cidade/
https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-de-paulinia-chora-ao-falar-de-colapso-de-leitos-de-covid-19-na-cidade/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/04/cazellato-diz-que-hospital-municipal-viveu-colapso-devido-a-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/04/cazellato-diz-que-hospital-municipal-viveu-colapso-devido-a-covid-19/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 03/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-se-antecipa-ao-estado-e-entra-na-
fase-vermelha-nesta-5a-feira/ 
 

Paulínia se antecipa ao estado e entra na fase 
vermelha nesta 5ª-feira 
 

Medida foi anunciada no início da noite desta quarta-feira; hospital municipal está 
perto de sua capacidade máxima de atendimento a pacientes Covid-19 

3 mar 2021 – 18h50 

 
Vista parcial da cidade de Paulínia: agora, somente serviços essenciais estão liberados (Foto: RT Imagens) 

Paulínia entra na fase vermelha do Plano São Paulo a partir desta quinta-feira (4), se antecipando 

dois dias à determinação do governo do estado. No início desta tarde, o governador João Doria 

(PSDB) já havia decidido regredir os 645 municípios paulistas à etapa mais dura da quarentena 

depois do estado registrar nos últimos dias aumento de casos, mortes e ocupação hospitalar em 

decorrência da doença. Mas a alteração valeria só a partir do sábado que vem (6) e pelos próximos 14 

dias. 

“A medida (de adoção da fase vermelha e antecipação em relação as demais cidades do estado) 

foi adotada por conta do crescente número de casos de Covid-19 e pela elevada ocupação de leitos de 

UTI em todo o estado”, informou a Prefeitura em nota oficial. “Nesta fase, apenas os serviços 

essenciais podem funcionar no município, conforme determina o Decreto Municipal 7990 de 3 de 

março de 2021, publicado no Diário Oficial 1597.” O documento na integra pode ser lido 

aqui: http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1597.pdf. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-se-antecipa-ao-estado-e-entra-na-fase-vermelha-nesta-5a-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-se-antecipa-ao-estado-e-entra-na-fase-vermelha-nesta-5a-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/paulinia-volta-a-fase-vermelha-a-mais-restritiva-do-plano-sao-paulo/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1597.pdf
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Até as 9h30 desta quarta-feira, a capacidade de atendimento a pacientes Covid-19 no Hospital 

Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” chegou próximo de seu limite – dos 14 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a internados em decorrência do coronavírus, 

13 estavam ocupados; e dos 26 leitos clínicos, 100% estavam com doentes da pandemia (17 positivos 

e nove suspeitos). 

Nesta quarta-feira também, o Ministério da Saúde divulgou a 117ª morte de morador de 

Paulínia pela Covid-19. Desde o início da pandemia, são 8.618 contaminados pela doença na cidade, 

de acordo com o governo federal, responsável pelos números oficiais da doença no Brasil. Para a 

Prefeitura, são 112 óbitos, 7.586 infectados e 7.105 recuperados da doença. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia fecha igrejas e adianta fase vermelha do Plano SP 
VEÍCULO: EPTV   |     DATA: 04/03/2021     |    PÁGINA:  

https://globoplay.globo.com/v/9319925/ 

 

Paulínia volta para fase vermelha a partir desta quinta-feira (4); somente 

serviços essenciais devem abrir 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 03/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-volta-para-fase-vermelha-a-partir-desta-quinta-feira-4-somente-

servicos-essenciais-devem-abrir/ 

 

Paulínia começa fase vermelha hoje, com toque de restrição às 20h 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 04/03/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1589103,Paulinia-comeca-fase-

vermelha-hoje-com-toque-de-restricao-as-20h.aspx 

 

Paulínia e Valinhos antecipam retorno à fase vermelha para conter 

avanço da Covid-19; veja restrição de circulação 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 04/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/04/paulinia-e-valinhos-antecipam-retorno-a-

fase-vermelha-para-conter-avanco-da-covid-19.ghtml 

 

Paulínia entra na fase vermelha hoje e proíbe circulação de pessoas 

entre 20h e 5h 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 04/03/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-entra-na-fase-vermelha-hoje-e-proibe-circulacao-de-pessoas-

entre-20h-e-5h/ 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/ministerio-da-saude-divulga-a-117a-morte-de-morador-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/ministerio-da-saude-divulga-a-117a-morte-de-morador-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/03/ministerio-da-saude-divulga-a-117a-morte-de-morador-de-paulinia/
https://globoplay.globo.com/v/9319925/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-volta-para-fase-vermelha-a-partir-desta-quinta-feira-4-somente-servicos-essenciais-devem-abrir/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-volta-para-fase-vermelha-a-partir-desta-quinta-feira-4-somente-servicos-essenciais-devem-abrir/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1589103,Paulinia-comeca-fase-vermelha-hoje-com-toque-de-restricao-as-20h.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1589103,Paulinia-comeca-fase-vermelha-hoje-com-toque-de-restricao-as-20h.aspx
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/04/paulinia-e-valinhos-antecipam-retorno-a-fase-vermelha-para-conter-avanco-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/04/paulinia-e-valinhos-antecipam-retorno-a-fase-vermelha-para-conter-avanco-da-covid-19.ghtml
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-entra-na-fase-vermelha-hoje-e-proibe-circulacao-de-pessoas-entre-20h-e-5h/
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-entra-na-fase-vermelha-hoje-e-proibe-circulacao-de-pessoas-entre-20h-e-5h/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 02/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/02/paulinia-formaliza-intencao-de-integrar-
consorcio-para-compra-de-vacina/ 
 

Paulínia formaliza intenção de integrar consórcio para 
compra de vacina 
 

Órgão dará suporte aos municípios caso o Plano Nacional de Imunização (PNI, do 
governo federal, não consiga suprir a demanda nacional 

2 mar 2021 – 22h28 

 
Reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com cerca de 300 chefes de Executivo (Foto: Divulgação) 

 

    O prefeito Du Cazellato (PL) formalizou nesta terça-feira (2) a intenção de Paulínia integrar o 

consórcio público, idealizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para a compra de vacinas 

contra a Covid-19. 

O primeiro passo para instalação do consórcio ocorreu na segunda-feira (1º), durante reunião 

virtual com a presença de mais 300 prefeitos, entre eles o chefe do Executivo paulinense. “Estamos 

empenhados em buscar todas as alternativas cabíveis para que toda a população de Paulínia seja 

vacinada o mais rápido possível”, disse Cazellato. 

Ainda durante a tarde de segunda-feira, Cazellato também esteve reunido com os prefeitos que 

integram o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, discutindo 

medidas de combate à propagação do novo coronavírus. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/02/paulinia-formaliza-intencao-de-integrar-consorcio-para-compra-de-vacina/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/02/paulinia-formaliza-intencao-de-integrar-consorcio-para-compra-de-vacina/
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Na segunda-feira, a FNP definiu os trâmites para que o consórcio seja constituído e instalado até o 

dia 22 de março. O consórcio dará suporte aos municípios caso o Plano Nacional de Imunização 

(PNI), do governo federal, não consiga suprir a demanda nacional. 

Para participar, o município deve aderir à iniciativa, sem custo nenhum, até sexta-feira (5) em 

formulário específico, disponível no site da FNP. A entidade reúne as 412 cidades com mais de 80 

mil habitantes, mas os municípios que estão fora desse escopo também poderão participar. Até o 

momento, mais de 100 municípios já indicaram intenção de participar. 

A ideia de constituir um consórcio público para aquisição de vacinas, medicamentos, insumos e 

equipamentos está fundamentada na Lei nº. 11.107/2005. De acordo com o PNI, a obrigação de 

adquirir imunizantes para a população é do governo federal. No entanto, diante da situação de 

extrema urgência em vacinar brasileiros e brasileiras para a retomada segura das atividades e da 

economia, o consórcio público, amparado na segurança jurídica oferecida pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), torna-se uma possibilidade de acelerar esse processo. 

Os recursos para compra de vacinas poderão ser disponibilizados de três formas: por meio dos 

municípios consorciados, de aporte de recursos federais e de eventuais doações nacionais e 

internacionais. 

“O consórcio não é para comprar imediatamente, mas para termos segurança jurídica no caso de o 

PNI não dar conta de suprir toda a população. Nesse caso, os prefeitos já teriam alternativa para 

isso”, esclareceu o presidente da FNP, Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas. Ele reforçou 

também que a primeira tentativa será para que os municípios não precisem desembolsar nada para 

aquisição das vacinas. 

“Caso isso ocorra, a ideia é reembolsá-los. Não seria adequado os municípios terem esse gasto 

diante do PNI, pois já estão afogados em dívidas por conta do momento”, disse o presidente da 

entidade. 

O secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, esclareceu que a intenção não é competir com o 

Ministério da Saúde na compra de vacinas, mas de somar esforços. “Os desafios são grandes, mas a 

proposta não é contrapor o governo em relação às vacinas que já estão em contratação, é somar 

esforços com as que têm potencial. Essa pandemia pode se transformar em endemia e os municípios 

precisam estar preparados para alcançar resultados positivos com a vacinação”, disse. Até o 

momento, dez vacinas estão aprovadas e disponibilizadas e cerca de 240 estão em teste. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou uma ação para permitir que estados, Distrito 

Federal e municípios pudessem comprar e fornecer vacinas contra a Covid-19 à população. No dia 

23 de fevereiro, o STF proferiu sentença favorável ao pedido. A autorização para a aquisição de 

imunizantes e insumos foi admitida nos casos de descumprimento do PNI ou de insuficiência de 

doses previstas para imunizar a população. A liberação cabe nos casos em que a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) não conceda autorização em até 72 horas para o uso de imunizantes 

aprovados por agências reguladoras de outros países. 

Senado 

Nesta terça-feira, o Senado aprovou a Medida Provisória (MP) 1.026/21, a MP das Vacinas. A 

medida facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19, 

com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contratos. O texto foi aprovado na Câmara na 

última terça-feira (23). Agora, segue para sanção presidencial. 
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Segundo o texto aprovado, estados e municípios poderão comprar, sem licitação, vacinas e seus 

insumos necessários, contratar os serviços necessários, inclusive de vacinas ainda não registradas na 

Anvisa. 

A medida também fixa o prazo de sete dias para a Anvisa decidir sobre a aprovação temporária de 

vacinas, mas o prazo pode chegar a 30 dias se não houver relatório técnico de avaliação de agência 

internacional aceita no Brasil. 

O texto também aumenta o número dessas autoridades sanitárias estrangeiras que servem como 

base para autorização temporária de vacinas no país. Além das agências dos Estados Unidos, da 

União Europeia, do Japão, da China, do Reino Unido, do Canadá, da Coreia do Sul, da Rússia e da 

Argentina, o texto inclui as agências da Austrália e da Índia e demais autoridades sanitárias 

estrangeiras reconhecidas e certificadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A MP vai ao encontro do entendimento do STF. A corte permitiu aos entes da Federação a compra 

e distribuição de vacinas, caso o governo federal não cumpra o plano de imunização. 

Câmara 

Câmara dos Deputados também aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza os estados, 

os municípios e o setor privado a comprar vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização 

temporária de uso no Brasil. No caso do setor privado, as doses devem ser integralmente doadas ao 

Sistema Público de Saúde (SUS) enquanto o público prioritário não tiver sido todo vacinado. A 

matéria segue para sanção presidencial.  

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia pode integrar consórcio para compra de vacinas 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 02/03/2021     |    PÁGINA: 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2642 

 

Nove cidades da RMC aderiram ao consórcio de prefeituras para compra 

independente de vacinas 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA   |     DATA: 05/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/nove-cidades-da-rmc-aderiram-ao-cons%C3%B3rcio-de-

prefeituras-para-compra-independente-de-vacinas 

 

 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2642
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/nove-cidades-da-rmc-aderiram-ao-cons%C3%B3rcio-de-prefeituras-para-compra-independente-de-vacinas
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/nove-cidades-da-rmc-aderiram-ao-cons%C3%B3rcio-de-prefeituras-para-compra-independente-de-vacinas
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 4 

Paulínia suspende imunização de idosos por falta de vacina 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 05/03/2021  |  ASSUNTO: CORONAVÍRUS  |  PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Municípios se preparam para alta no índice de atendimentos e internações 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 28/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/28/guarda-municipal-dispersa-
festa-clandestina-com-cerca-de-500-pessoas-em-paulinia.ghtml 
 
 

Guarda Municipal e Polícia Militar dispersam festa 
clandestina com cerca de 500 pessoas em Paulínia 
 

Expectativa dos organizadores era receber três mil pessoas em chácara no bairro Betel. 

Não houve confronto e ninguém foi preso. 
 

Por G1 Campinas e Região 

28/02/2021 10h52  
 

00:00/00:41 

Agentes da Guarda Municipal (GM) de Paulínia (SP) e da Polícia Militar (PM) dispersaram, 
na noite de sábado (27), uma festa clandestina com cerca de 500 pessoas em uma 
chácara no bairro Betel. Não houve confronto e ninguém foi detido. 
 
De acordo com a Guarda, a expectativa dos organizadores do evento era receber cerca de 
três mil pessoas. A denúncia, porém, chegou à instituição logo no início da festa. No local, 
os agentes abordaram os frequentadores e responsáveis e fizeram a orientação quanto à 
proibição. 
 
Das 18h de sábado às 6h deste domingo (28), a Guarda Municipal de Paulínia informou ter 
atendido 53 denúncias de aglomerações e perturbação do sossego, sendo que várias 
ligações referiam-se à mesma festa. Além disso, foram registrados 20 talões de ocorrência. 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/28/guarda-municipal-dispersa-festa-clandestina-com-cerca-de-500-pessoas-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/28/guarda-municipal-dispersa-festa-clandestina-com-cerca-de-500-pessoas-em-paulinia.ghtml
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Expectativa dos organizadores era receber aproximadamente 3 mil pessoas, diz GM — Foto: Guarda 

Municipal de Paulínia/Divulgação 

 
De acordo com a Polícia Militar, foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o 
caso. Houve, ainda, outras três ocorrências de aglomeração de pessoas, entre elas, um 
show de música ao vivo. Os quatro casos foram registrados na delegacia como 
descumprimento de medidas sanitárias. 
 

 
Festa em Paulínia com cerca de 500 pessoas foi cancelada após atuação da Polícia Militar e Guarda 

Municipal — Foto: Polícia Militar/Divulgação 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

GM impede festa com 500 pessoas em Betel; Paulínia tem mais duas 

mortes 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 28/02/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/28/gm-impede-festa-com-500-pessoas-em-betel-paulinia-tem-

mais-duas-mortes/ 

 

GM de Paulínia dispersa festa clandestina com 500 pessoas em Betel 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 28/02/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1588061,GM+de+Paulinia+dispersa+fest

a+clandestina+com+500+pessoas+em+Betel.aspx 

 

Guarda Municipal encerra festa clandestina com 500 pessoas em Paulínia 
VEÍCULO: UOL   |     DATA: 28/02/2021     |    PÁGINA:  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/02/28/guarda-municipal-encerra-festa-

clandestina-com-500-pessoas-em-paulinia-sp.htm 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1588061,GM+de+Paulinia+dispersa+fest

a+clandestina+com+500+pessoas+em+Betel.aspx

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/28/gm-impede-festa-com-500-pessoas-em-betel-paulinia-tem-mais-duas-mortes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/28/gm-impede-festa-com-500-pessoas-em-betel-paulinia-tem-mais-duas-mortes/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1588061,GM+de+Paulinia+dispersa+festa+clandestina+com+500+pessoas+em+Betel.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1588061,GM+de+Paulinia+dispersa+festa+clandestina+com+500+pessoas+em+Betel.aspx
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/02/28/guarda-municipal-encerra-festa-clandestina-com-500-pessoas-em-paulinia-sp.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/02/28/guarda-municipal-encerra-festa-clandestina-com-500-pessoas-em-paulinia-sp.htm
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1588061,GM+de+Paulinia+dispersa+festa+clandestina+com+500+pessoas+em+Betel.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1588061,GM+de+Paulinia+dispersa+festa+clandestina+com+500+pessoas+em+Betel.aspx
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 12 

Governo de SP mantém escolas abertas para estudantes que mais precisam 
mesmo na fase vermelha 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/03/2021 
ASSUNTO: TCE-SP/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2641 
 

Mais um ex-prefeito tem contas rejeitadas pelo TCE-SP 
 

Da Redação 

01/03/2021 14:03:49 

 

 

Julgamento na Câmara ainda não tem data 

A corte paulista desaprovou despesas executadas pela PMP em 2016, quando José Pavan Junior era o 

prefeito da cidade; palavra final é da Câmara 
 

No dia 22 passado, a Câmara Municipal de Paulínia (CMP) recebeu do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCE-SP) novas contas do Poder Executivo local, desta vez, referentes ao 

exercício financeiro de 2016, último ano da gestão José Pavan Junior (2015/2016). Em sessão no 

dia 4 de dezembro de 2018, a 2ª Câmara do TCE-SP seguiu o voto do conselheiro Dimas 

Ramalho, relator do processo no tribunal, desfavorável à aprovação das contas de Pavan. O ex-

prefeito recorreu da decisão, mas não teve sucesso. 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2641
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Segundo o TCE-SP, naquele ano, entre outras supostas irregularidades, a Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP) liquidou mais de R$ 21 milhões “decorrentes de contratações julgadas irregulares” 

pelo próprio tribunal; pagou “altas remunerações” a médicos plantonistas “sem o 

correspondente registro de frequência”; ultrapassou o limite legal de gasto com pessoal; firmou 

convênio irregular com pelo menos 14 creches e escolas particulares; abriu créditos 

suplementares no montante de quase R$ 450 milhões, revelando falhas no planejamento 

orçamentário da cidade; e, desapropriou oito áreas particulares, por meio de declarações de 

utilidade pública embasadas em justificativas “poucos claras e não transparentes”.  

 

Na CMP, o relator do processo é o vereador Helder Pereira (PL), vice-presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento, que já abriu prazo de quinze dias para consulta pública das contas. Na 

sequência, o ex-prefeito Pavan poderá se defender por escrito. Depois, a Comissão elabora 

seu parecer e encaminha para julgamento do Plenário. Contrário ou favorável à aprovação das 

contas, o parecer precisa ser aprovado por 2/3 dos quinze vereadores. O Correio não conseguiu 

contato com o ex-prefeito Pavan, que já teve três contas de gestão rejeitadas pelo Poder Legislativo 

(veja abaixo).  

 

As contas municipais executadas no primeiro ano (2017) da gestão do ex-prefeito Dixon 

Carvalho também receberam parecer desfavorável do TCE-SP, e estão tramitando no Legislativo 

desde o último dia 10. 

 

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: Arquivo 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 1º/03/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/01/alunos-da-etep-conquistam-medalhas-
de-ouro-em-olimpiada-nacional/ 
 

Alunos da Etep conquistam medalhas de ouro em 
olimpíada nacional 
 

Competição que teve início em agosto de 2020 e terminou somente no final do mês 
passado contou com mais de dois milhões de inscritos 

1º mar 2021 – 19h02 

 
Fachada do prédio da Escola Técnica de Paulínia (Etep), que fica localizado no bairro Betel (Foto: Divulgação) 

Alunos da Escola Técnica de Paulínia (Etep) conquistaram oito medalhas de ouro na Olimpíada 

Nacional de Ciência. A primeira fase, realizada nos dias 6 e 7 de agosto de 2020, contou com mais 

de dois milhões de inscritos, incluindo 83 estudantes da Etep – 54 deles passaram para a segunda 

fase, realizada no último dia 22. Em virtude da pandemia, as provas ocorreram de forma online. 

Além das oito medalhas de ouro, os alunos de Paulínia também conquistaram quatro medalhas de 

prata, sete de bronze e oito menções honrosas. Os professores Fabiane Ferreira Borges de Salles, 

Helena Onaga, Alexandra Maria Monteiro de Souza Matias, Benedito Roberto Accorsi e Geremias 

Silva Santana foram os responsáveis pelos estudantes da Etep. 

A Olimpíada Nacional de Ciência integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de 

cinco Sociedades Científicas: Sociedade Brasileira de Física (SBF), Associação Brasileira de 

Química (ABQ), Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira e a Unicamp. O objetivo é 

popularizar e divulgar o conhecimento científico. Participam do desafio estudantes do Ensino Médio 

e do 8ª e 9º ano do Ensino Fundamental. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/01/alunos-da-etep-conquistam-medalhas-de-ouro-em-olimpiada-nacional/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/01/alunos-da-etep-conquistam-medalhas-de-ouro-em-olimpiada-nacional/
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“Esses alunos são um orgulho muito grande para nossa cidade. Mesmo com todas as dificuldades 

causadas pela pandemia, eles conseguiram resultados fantásticos”, disse  o prefeito de Paulínia, Du 

Cazellato (PL). “Meus parabéns pelo desempenho de todos, inclusive dos professores, que tanto se 

empenharam para chegar até a essa conquista.” 

Os vencedores da Etep foram: 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO  
PÁGINA: 3 

Prefeitura inicia Mapeamento Social de Pessoas com Deficiência 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 04/03/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/chapa-1-vence-as-eleicoes-do-sindicato-dos-servidores-
publicos-de-paulinia/ 
 

Chapa 1 vence as eleições do Sindicato dos Servidores 
Públicos de Paulínia 
Por Redação 

4 de março de 2021 

Integrantes da Chapa 1, vencedora das eleições do Sindicato dos Servidores 

Públicos de Paulínia | Fotos: Lara Pertille 

 

A Chapa 1 vence a eleição com 602 votos contra 542 da Chapa 2 do Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Paulínia; 18 pessoas votaram em 

branco ou anularam o voto 

O psicólogo Rodrigo Jacquet Dias e a professora Cláudia Bearzotti Pompeu serão os novos 

presidente e vice-presidente, respectivamente, do Sindicato dos Servidores Públicos de 

Paulínia (STSPMP). Eles encabeçaram a Chapa 1 que venceu as eleições realizadas nesta 

quarta-feira (3/3). 

http://noticiasdepaulinia.com.br/chapa-1-vence-as-eleicoes-do-sindicato-dos-servidores-publicos-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/chapa-1-vence-as-eleicoes-do-sindicato-dos-servidores-publicos-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Apura%C3%A7%C3%A3o-Elei%C3%A7%C3%A3o-Sindicato-de-Paul%C3%ADnia-2021-6.jpeg
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Dos quase 2000 sócios aptos a votar, 1.162 compareceram à votação que tinha duas 

chapas concorrentes. A Chapa 1 foi a vencedora com 602 votos. A Chapa 2, composta pelo 

técnico de Análises Clínicas Idu Albino Ribeiro, e o motorista Milton Maito Junior recebeu 

542 votos. 

A atual presidente, Cláudia Pompeu, que está à frente do Sindicato, foi vice na chapa 1. 

Esse foi o segundo pleito eleitoral, o primeiro que aconteceu nos 7 e 8 de fevereiro não 

atingiu o quórum mínimo. Os gestores eleitos assumirão dia 15 de março de 2021 para um 

mandato de 5 anos. 

 

Fotos: Lara Pertille 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Apura%C3%A7%C3%A3o-Elei%C3%A7%C3%A3o-Sindicato-de-Paul%C3%ADnia-2021-8.jpeg
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http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Apura%C3%A7%C3%A3o-Elei%C3%A7%C3%A3o-Sindicato-de-Paul%C3%ADnia-2021-7.jpeg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Apura%C3%A7%C3%A3o-Elei%C3%A7%C3%A3o-Sindicato-de-Paul%C3%ADnia-2021-4.jpeg
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VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
DATA: 04/03/2021 
ASSUNTO: LUTO 
PÁGINA: https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/morre-caminhoneiro-atropelado-em-protesto-
em-paulinia/ 

 

Morre caminhoneiro atropelado em protesto em 
Paulínia 
 

Foto: Danilo Braga 

Morreu o caminhoneiro que foi atropelado nesta quarta-feira (3) na Rodovia Prof. Zeferino 

Vaz, em Paulínia, durante um protesto. Segundo testemunhas, ele havia entrado na frente 

de um caminhão para impedir a saída do veículo, mas não foi visto pelo condutor, e 

acabou sendo atropelado. 

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe da concessionária Rota das Bandeiras e 

levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, mas não resistiu. O protesto ocorreu no início 

da manhã desta quarta na rodovia, nas proximidades da Replan, e foi suspenso assim que 

ocorreu o atropelamento. 

A manifestação teve início com uma carreata pela rodovia, e era acompanhada pela 

Polícia Militar Rodoviária. Os caminhoneiros protestavam contra a nova alta no preço do 

Óleo Diesel e faziam reivindicações de melhorias para a categoria. 

https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/morre-caminhoneiro-atropelado-em-protesto-em-paulinia/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/morre-caminhoneiro-atropelado-em-protesto-em-paulinia/
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Motorista morre atropelado em protesto de caminhoneiros 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 03/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/motorista-morre-atropelado-em-protesto-de-caminhoneiros/ 

 

Motorista atropelado durante manifestação em Paulínia morre no HC 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 03/03/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1589009,Motorista-atropelado-durante-

manifestacao-em-Paulinia-morre-no-HC.aspx 

 

Caminhoneiro morre atropelado durante manifestação em rodovia de 

Paulínia, SP 
VEÍCULO: G1/ EPTV   |     DATA: 03/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/03/caminhoneiro-morre-atropelado-durante-

manifestacao-em-rodovia-de-paulinia-sp.ghtml 

 

“A informação que temos é que não foi proposital”, diz PM sobre 

atropelamento de “Mão Branca” 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE |     DATA: 03/03/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2643 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/motorista-morre-atropelado-em-protesto-de-caminhoneiros/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1589009,Motorista-atropelado-durante-manifestacao-em-Paulinia-morre-no-HC.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1589009,Motorista-atropelado-durante-manifestacao-em-Paulinia-morre-no-HC.aspx
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/03/caminhoneiro-morre-atropelado-durante-manifestacao-em-rodovia-de-paulinia-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/03/caminhoneiro-morre-atropelado-durante-manifestacao-em-rodovia-de-paulinia-sp.ghtml
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2643
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 28/02/2021   |   ASSUNTO: CORONAVÍRUS   |   PÁGINA: B11, COM CHAMADA NA CAPA 

Alvo de Bolsonaro, home office avança no serviço público 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/03/2021 
ASSUNTO: PALESTRA 
PÁGINA: 8 

Acip promove palestra em homenagem ao Dia Internacional da Mulher 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA:  
05/03/2021 
ASSUNTO:  
INOVAÇÃO 
PÁGINA: 5 
 

Boehringer inaugura Incubatório Escola para Aves em Paulínia 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 26/02 a 04/03/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara promove reunião virtual com secretário de Saúde sobre combate à 

Covid-19 
4 de março de 2021  

Vereadores de Paulínia vão se reunir em encontro virtual nesta sexta-feira (5/3), a partir das 10h, 

com o secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves. Eles vão debater medidas de enfrentamento 

à Covid-19 na cidade. Haverá transmissão no site institucional, no perfil do Facebook e também no 

canal no YouTube. […] 

 

 

Melhorias para o Centro Industrial de Paulínia são tema de debate na 

Câmara 
4 de março de 2021  

Vereadores, empresários e representantes da Sabesp se reuniram na Câmara Municipal, nesta quarta-

feira (3/3), para discutir obstáculos no bairro Cascata: entre os problemas relatados estão ruas 

esburacadas de terra, falta de saneamento básico, lixo, vias sem iluminação ou sinalização e pouca 

oferta de transporte público. A área sedia o Centro Industrial de Paulínia (CIP) […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reuniao-virtual-secretario-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reuniao-virtual-secretario-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reuniao-centro-industrial-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reuniao-centro-industrial-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reuniao-virtual-secretario-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reuniao-centro-industrial-cascata/
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Câmara aprova repasse de verbas para associações de escolas municipais 
3 de março de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (2/3), por unanimidade, proposta que autoriza 

a Prefeitura a destinar até R$ 25 mil para cada associação de pais e mestres (APMs) das escolas 

municipais. O Projeto de Lei 15/2021 estabelece regras para o repasse da verba. As APMs devem 

enviar plano anual de trabalho, definindo o destino […] 

 

Paulínia precisa de incentivos fiscais para atrair empresas, defende Flávio Xavier 
2 de março de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere ao governo municipal programas e incentivos fiscais 

para atrair novas empresas e indústrias à cidade, com o objetivo de gerar mais emprego e renda. Para 

ele, Paulínia precisa conceder isenção ou redução de tributos, facilitar compra de […] 

 

Projeto de Pedro Bernarde cria semana de orientação a quem busca primeiro 

emprego     2 de março de 2021  

Um projeto de lei do vereador Pedro Bernarde (Cidadania) tem o objetivo de instituir a “Semana 

Municipal do Primeiro Emprego” em Paulínia. A ideia é promover palestras, cursos e orientações a 

jovens, com noções de empreendedorismo, testes vocacionais, elaboração de currículo […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-verbas-associacoes-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-incentivos-fiscais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-de-pedro-bernarde-cria-semana-de-orientacao-a-quem-busca-primeiro-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-de-pedro-bernarde-cria-semana-de-orientacao-a-quem-busca-primeiro-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-verbas-associacoes-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-incentivos-fiscais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-de-pedro-bernarde-cria-semana-de-orientacao-a-quem-busca-primeiro-emprego/


   NOTÍCIAS DO  DIA | 24/02/2021  |  41 
 

  

 

Sessão da Câmara será sem público na próxima terça-feira (2/3) 
1 de março de 2021  

Em função do avanço da Covid-19 e de regras mais duras do governo estadual, a Câmara de Paulínia 

definiu que a 3ª Sessão Ordinária voltará a ser restrita para o público nesta terça-feira (2/3). Somente 

será permitida a entrada de 1 assessor por vereador, para acompanhamento dos trabalhos. […] 

 

Melhorias no Vida Nova e palestras sobre higiene são propostas de Tiguila 
1 de março de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita conjunto de ações para o residencial Vida Nova, com 

base em reclamações e questionamentos de moradores. Na Indicação 146/2021, ele aponta que o 

sistema de iluminação não comporta a demanda do local e que o bairro necessita de melhorias 

urgentes quanto à sinalização de trânsito, para garantir a segurança […] 

 

Messias Brito sugere que UBSs fiquem abertas até as 22 horas 
1 de março de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) solicita ao Prefeito de Paulínia que as UBSs dos bairros: São José, 

Monte Alegre e Parque Bom Retiro/Cooperlotes fiquem abertas até as 22h de segunda a sexta-feira e 

aos sábados, das 08 às 12h. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-sem-publico-nesta-terca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-paes-vida-nova-palestras-higiene/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-sugere-que-ubss-fiquem-abertas-ate-as-22horas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-sem-publico-nesta-terca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-paes-vida-nova-palestras-higiene/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-sugere-que-ubss-fiquem-abertas-ate-as-22horas/
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Zé Coco sugere Samu Animal e aplicativo para denunciar crimes 

ambientais 
26 de fevereiro de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) propõe atendimento de socorro a animais abandonados em situação de 

alto risco, como feridos por atropelamento, maus-tratos ou os que estão gravemente debilitados por 

doenças. O Samu Animal, já existente em cidades como Campinas, oferece resgate e transporte, com 

profissionais especializados. [...] 

 

Helder Pereira propõe melhorias na rua que abriga a Feira do São José 
26 de fevereiro de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) solicita à administração melhorias na pavimentação da rua onde 

acontece a tradicional feira do São José. Nas Indicações 116/2021 e 117/2021, ele indica o 

calçamento e o recapeamento por toda a extensão da rua Ana Maria Padovani. Também pede a poda 

das árvores, a fixação adequada do poste de luz […] 

 

 

 
 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-samu-animal-denunciar-crimes-ambientais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-samu-animal-denunciar-crimes-ambientais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-propoe-melhorias-na-rua-que-abriga-a-feira-do-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-samu-animal-denunciar-crimes-ambientais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-propoe-melhorias-na-rua-que-abriga-a-feira-do-sao-jose/

