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DATA: 03/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª E 3ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/03/camara-aprova-auxilio-a-pessoa-de-baixa-
renda-e-manutencao-de-contrato-de-terceirizado/ 
 

[Online] 
Câmara aprova auxílio a pessoa de baixa renda e 
manutenção de contrato de terceirizado 
Um dos projetos visa distribuição de alimentos básicos essenciais, produtos de higiene 
e material de limpeza e o outro tenta a manutenção de empregos na cidade 

3 abr 2020 – 20h11 

 
O presidente Loira comanda a primeira sessão virtual da história da Câmara de Paulínia (Foto: 
Divulgação) 

A Câmara de Paulínia realizou suas primeiras sessões virtuais da história nesta sexta-feira (3) e 
aprovou duas propostas da Prefeitura. Uma delas concede auxílio a famílias de baixa renda durante 
o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Já a outra iniciativa 
autoriza o governo municipal a manter também nesse período de crise sanitária e econômica 
contratos de empresas terceirizadas em uma tentativa de preservar empregos na cidade. 

O Projeto de Lei 28/2020 dos contratos de terceirizados deu entrada na Câmara horas antes das 
sessões e vale para serviços públicos contínuos, como os de merendeiras em escolas municipais. 
Assim, a Prefeitura de Paulínia  poderá continuar repassando verbas para algumas empresas durante 
a pandemia do novo coronavírus. Em troca, as terceirizadas ficam obrigadas a manter empregos de 
seus funcionários, além de cumprir outras condições e contrapartidas estipuladas pela proposta. 



   RESUMO DA SEMANA  |  3 

 

  

Segundo o texto, o governo municipal pode deduzir despesas diretas e indiretas que deixarem de 
ocorrer e só fará o repasse se tiver capacidade financeira. Os funcionários precisam ficar à disposição 
da Administração pública e devem estar preparados para retornar ao trabalho, quando necessário. 

“A situação exige a implementação de um regime excepcional, bem como a manutenção da renda 
dos trabalhadores e profissionais terceirizados que prestam serviços à Administração Pública de 
forma contínua”, justificou o projeto. 

A iniciativa foi elogiada por vários parlamentares. O vereador Tiguila Paes (Cidadania) declarou 
que a medida é importante para a empregabilidade dos cidadãos e segue exemplos de outros 
municípios, como na cidade de São Paulo, com parecer favorável do Tribunal de Contas. 

Auxílio 

A Câmara também permitiu que a Prefeitura forneça mensalmente alimentos básicos essenciais, 
produtos de higiene e material de limpeza durante o estado de calamidade pública. De acordo com a 
Câmera, “o auxílio calamidade já existia, mas as regras atuais (Lei 3.495/2015) tratavam apenas da 
cesta de alimentação”. Com o Projeto de Lei 27/2020, o governo municipal calcula auxiliar duas mil 
famílias em situação de vulnerabilidade. 

Terá direito ao benefício a pessoa ou família que comprovar renda mensal per capita igual ou 
inferior a meio salário mínimo (hoje, R$ 522,50), residente em Paulínia ou referenciada na rede de 
serviços socioassistenciais, de educação ou saúde. Mas o auxílio não valerá para quem já está no 
projeto Renda da Família, que integra o Programa de Ação Social (PAS). 

De acordo com o vereador Fábio Valadão (PRTB), líder do governo, os projetos precisaram 
caminhar sob regime de urgência por causa do rápido crescimento da doença na cidade e no mundo. 
Para se tornarem leis, as duas propostas ainda precisam ser sancionadas pelo prefeito. 

Sancionado 

Após ser aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, o prefeito Du Cazellato (PSDB) 
sancionou nesta noite mesmo o projeto do auxílio calamidade pública. A triagem será feita pela 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. As informações do que 
fazer para receber o auxílio, a partir de quando e onde serão divulgadas na próxima semana pela 
Prefeitura. 

O texto da Lei Municipal 3.765 de 3 de abril de 2020 foi publicado na edição extra do Semanário 
Oficial 1.482, junto com a sanção do texto do Projeto de Lei 28/2020 dos contratos de terceirizados, 
também já em vigor na cidade.   

Retorno 

As sessões também contaram com o retorno do vereador Danilo Barros (PL), que deixou o 
comando da Secretaria Municipal de Governo, a partir desta sexta-feira, para, se quiser, poder 
concorrer às eleições municipais de outubro deste ano. “O Daniel Muller mudou de partido (saiu do 
PL e foi para DEM) e, automaticamente, perdeu a suplência”, explicou Danilo Barros, que havia 
afirmado que não assumiria sua cadeira de imediato no Legislativo. 
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DATA: 06/04/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª E 3ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/camara-aprova-auxilio-a-pessoas-de-baixa-renda-e-mantem-
emprego-de-terceirizados/ 
 

Câmara aprova auxílio a pessoas de baixa renda e 
mantém emprego de terceirizados 
6 de abril de 2020 

 

 
 
A Câmara de Paulínia promoveu suas primeiras sessões virtuais, nesta sexta-feira, 3 de 
abril, e aprovou duas propostas da Prefeitura: uma delas concede auxílio a famílias de 
baixa renda durante o estado de calamidade pública, enquanto outra iniciativa autoriza o 
governo municipal a manter nesse período contratos de empresas terceirizadas. 
 
O Projeto de Lei 28/2020 vale para serviços públicos contínuos, como os das merendeiras 
em escolas municipais. Assim, a Prefeitura poderá continuar repassando verbas para 
algumas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Em troca, as terceirizadas 
ficam obrigadas a manter empregos, além de cumprir outras condições e contrapartidas 
estipuladas. 
 
Segundo o texto, o governo municipal pode deduzir despesas diretas e indiretas que 
deixarem de ocorrer e só fará o repasse se tiver capacidade financeira. Os funcionários 
precisam ficar à disposição da Administração Pública e devem estar preparados para 
retornar ao trabalho, quando necessário. 
 
“A situação exige a implementação de um regime excepcional, bem como a manutenção da 
renda dos trabalhadores e profissionais terceirizados que prestam serviços à Administração 
Pública de forma contínua”, diz a justificativa do projeto. 
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A iniciativa foi elogiada por vários parlamentares. O vereador Tiguila Paes (Cidadania) 
declarou que a medida é importante para a empregabilidade dos cidadãos e segue 
exemplos de outros municípios, como na cidade de São Paulo, com parecer favorável do 
Tribunal de Contas. 
 
Auxílio mensal 
 
A Câmara também permitiu que a Prefeitura forneça mensalmente alimentos básicos 
essenciais, produtos de higiene e material de limpeza durante o estado de calamidade 
pública. O auxílio calamidade já existia, mas as regras atuais (Lei 3.495/2015) tratavam 
apenas da cesta de alimentação. 
 
Com o Projeto de Lei 27/2020, o governo municipal calcula auxiliar duas mil famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
 
Terá direito ao benefício a pessoa ou família que comprovar renda mensal per capita igual 
ou inferior a meio salário mínimo (hoje, R$ 522,50), residente em Paulínia ou referenciada 
na rede de serviços socioassistenciais, de educação ou saúde. Mas o auxílio não valerá para 
quem já está no projeto Renda da Família, que integra o PAS (Programa de Ação Social). 
 
De acordo com o vereador Fábio Valadão (PRTB), líder do governo, os projetos precisaram 
caminhar sob regime de urgência por causa do rápido crescimento da doença na cidade e 
no mundo. Para se tornarem leis, as duas propostas ainda precisam ser sancionadas pelo 
prefeito. 
 
Retorno 
 
As sessões desta sexta-feira também contaram com o retorno do vereador Danilo Barros 
(PL), que estava na Secretaria de Governo. 
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DATA: 05/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª E 3ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-aprova-projeto-da-administracao-para-
preservar-empregos-terceirizados/ 
 

 

Câmara de Paulínia aprova projeto da Administração 
para preservar empregos terceirizados 
Por Redação 

5 de abril de 2020 

 

 
 
O vereador e presidente da Câmara de Paulínia, Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), conduziu 
sexta-feira (3/4), a primeira sessão virtual do legislativo paulinense 

Em face da situação de emergência e calamidade decorrida da pandemia do coronavírus 

(COVID-19), com aval dos vereadores de Paulínia, a Prefeitura poderá continuar 

repassando verbas para algumas empresas que prestam serviços públicos contínuos, 

principalmente as terceirizadas. O Projeto de Lei 28/2020 foi aprovado sexta-feira (3/4), 

em duas sessões extraordinárias em ambiente virtual. 

Com o projeto aprovado, o Governo municipal atua para a manutenção dos empregos, 

principalmente das merendeiras em escolas municipais. Com isso, a administração quer 

ouvir as demandas e estudar medidas conjuntas e não unilaterais, como a tomada pela 

empresa Soluções Terceirizadas.  
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Em troca, as terceirizadas ficam obrigadas a manter empregos, além de cumprir outras 

condições e contrapartidas estipuladas. Os funcionários precisam ficar à disposição da 

Administração Pública e devem estar preparados para retornar ao trabalho, quando 

necessário. 

Segundo o texto, o governo municipal pode deduzir despesas diretas e indiretas que 

deixarem de ocorrer e só fará o repasse se tiver capacidade financeira. “A situação exige a 

implementação de um regime excepcional, bem como a manutenção da renda dos 

trabalhadores e profissionais terceirizados que prestam serviços à Administração Pública de 

forma contínua”, diz a justificativa do projeto. 

A iniciativa foi elogiada por vários parlamentares. O vereador Tiguila Paes (Cidadania) 

declarou que a medida é importante para a empregabilidade dos cidadãos e segue 

exemplos de outros municípios, como na cidade de São Paulo, com parecer favorável do 

Tribunal de Contas. 

RETORNO – O vereador Danilo Barros (PL), que ficou à frente da Secretaria de Governo 

por 164 dias, retornou as sessões desta sexta-feira. Eu seu lugar estava o suplente, o 

veterinário Daniel Müller (PL). 
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DATA: 03/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: LEGISLAÇÃO/ CÂMARA MUNICIPAL 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/04/projeto-que-vai-auxiliar-cerca-de-2-mil.html 
 

Projeto que vai auxiliar cerca de 2 mil famílias é sancionado 
 

 
 
Após ser aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, o prefeito Du Cazellato sancionou o 
projeto que permitirá a Administração auxiliar aproximadamente 2 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social, em razão da pandemia do coronavírus. 
 
A triagem será feita pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. 
Cada beneficiado irá receber uma cesta básica com itens de higiene pessoal e materiais de limpeza. 
 
Quem já recebe o Renda da Família do Programação de Ação Social (PAS), não poderá ser 
beneficiado. Para ter acesso será necessário estar inscrito no Cadastro Único e comprovar renda 
mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. 
 
O texto da Lei Municipal 3765 de 3 de abril de 2020 foi publicado na edição extra do Semanário 
Oficial 1482. 
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DATA: 03/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª E 3ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2509 
 

PL aprovado pela Câmara abre caminho para Prefeitura 
negociar possível volta das merendeiras 
 
Da Redação 
03/04/2020 20:04:47 
 
 

 
 

Guilherme Graça, secretário de Negócios Jurídicos de Paulínia 

De inciativa do prefeito Du Cazellato (PL), projeto de lei garante ainda salários dos 

servidores municipais, contratos da saúde e da assistência social 
 
 
Na terceira e última sessão extraordinária, nesta sexta-feira (3), a Câmara Municipal de 
Paulínia (CMP) aprovou o projeto de lei (PL) 28/2020, que autoriza o governo Du 
Cazellato (PL) adotar novas medidas excepcionais por conta da pandemia do novo 
coronavírus. Para entender melhor como esse projeto vai funcionar na prática, o Correio ouviu há 
pouco o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Guilherme Graça. 
 
“O PL tem 3 pilares fundamentais: garantir o pagamento dos servidores públicos, garantir o 
pagamento dos contratos administrativos de saúde e assistência social, e trazer instrumentos 
jurídicos de negociação da Prefeitura com empresas terceirizadas", explicou Graça.  
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Segundo ele, enquanto o movimento no Congresso Nacional é para reduzir os salários dos 
servidores federais, Paulínia quer garantir que os funcionários públicos municipais não sofram 
nenhuma redução em seus vencimentos.  
 
Em relação aos atuais contratos administrativos do município, o secretário afirmou que os 
de saúde e assistência social são vitais para a população. “Ainda mais nesse período de pandemia 
que estamos vivendo”, ressaltou ele.  
 
Sobre as empresas que prestam serviços continuados à Prefeitura de Paulínia, Graça explicou 
que a aprovação do projeto abriu importantes caminhos para a administração municipal atuar, 
junto à elas, pela preservação de empregos e salários durante a crise pandêmica.  Ele citou, 
como exemplo, a Soluções Serviços Terceirizados, que fornece merenda escolar para o município.  
 
Quarta-feira (1º),  a secretária municipal de Educação, Meire Muller, disse ao Correio que com a 
suspensão das aulas por tempo indeterminado, a Prefeitura suspendeu o contrato com a Soluções até 
que a situação se normalize.  “Não encontramos meios legais para continuarmos pagando a 
empresa, já que ela não está fornecendo o que foi contratado”, explicou Muller.  Com isso, a 
empresa acabou demitindo as merendeiras, o que tem gerado muitos protestos nas redes sociais. 
 
De acordo com o secretário Jurídico, agora que o projeto para novas medidas excepcionais foi 
aprovado, a Prefeitura pode abrir negociações com as empresas terceirizadas, seja para impedir 
demissões ou até mesmo tentar reverter as que já foram executadas. “(Tudo) De acordo com 
critérios técnicos, de acordo com a lei e disponibilidade orçamentária. A ideia é preservar a 
empregabilidade, e evitar ainda mais flagelos sociais”, frisou Graça, e complementou: “O critério 
para conversar com as empresas terceirizadas é a avaliação da essencialidade da prestação do 
serviço público, a ser feita pelo gabinete do prefeito junto com as pastas”. 
 
Foto: Divulgação/PMP  
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DATA: 06/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: LEGISLAÇÃO/ CÂMARA MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/06/imoveis-clandestinos-podem-ser-
regularizados-ate-outubro-em-paulinia/ 
 

[Ocupação] 
Imóveis clandestinos podem ser regularizados 
até outubro em Paulínia 
Oportunidade abrange problemas já existentes como taxa de ocupação, 
rebaixamento de guias, recuos, altura e vagas de estacionamento 

6 abr 2020 – 15h05 

 
Vista aérea parcial da região da praça da Igreja Matriz, na área central de Paulínia (Foto: 
Divulgação) 

Quem possui imóveis clandestinos ou irregulares terá prazo de seis meses, até outubro deste ano, 
para corrigir a situação: a Lei Complementar 72/2020, publicada na última quinta-feira (2) 
no Semanário Oficial, vale para problemas como taxa de ocupação, rebaixamento de guias, recuos, 
altura e vagas de estacionamento. 

Segundo a nova norma, os interessados em se regularizar deverão procurar o órgão competente da 
Prefeitura, com os seguintes documentos: comprovação da existência da edificação; requerimento e 
declaração de anuência do proprietário ou possuidor (quando o requerente for outra pessoa). 
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A lei determina ainda que, depois do pagamento de uma taxa de análise, a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos será responsável por verificar o pedido e expedir alvará. O interessado fica 
obrigado a requerer o Habite-se, se o imóvel tiver condições de moradia. Haverá isenção da taxa para 
locais com finalidade assistencial e sem fins lucrativos. 

Não serão regularizadas construções em áreas de risco ou de preservação ambiental; sobre 
logradouros ou terrenos públicos; e localizadas em áreas não edificáveis, ao longo de faixas de 
drenagem de águas pluviais, galerias, canalizações, linhas de transmissão de alta-tensão, rodovias, 
ferrovias e dutovias. 

A proposta foi aprovada na Câmara em março. De acordo com a Prefeitura, autora do projeto, a 
medida permitirá que inúmeras atividades econômicas deixem a condição de informalidade e ainda 
vai ampliar acesso de proprietários a financiamentos e linhas de créditos. Em troca, o governo 
municipal terá melhor controle urbano e arrecadará mais impostos. 

Outra justificativa é que demolir imóveis irregulares e clandestinos “não é razoável, pois implica o 
desalojamento de famílias de baixa renda e cessação de atividades pouco resilientes”, de acordo com 
o projeto de lei apresentado à época na Câmara de Vereadores. 
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DATA: 06/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ELEIÇÕES 2020  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/de-olho-nas-eleicoes-60-dos-vereadores-de-paulinia-
trocam-de-partidos-politicos/ 
 

De olho nas eleições, 60% dos vereadores de 
Paulínia trocam de partidos políticos 
Por Redação 

6 de abril de 2020 

 

 
Parlamentares buscam novas legendas para montar chapas e ganhar 

musculatura para disputa 

Nove dos 15 vereadores de Paulínia –60% do total da Câmara— trocaram de partido 

durante o período da janela partidária, encerrada na última sexta (3) para ocupantes de 

cargos públicos. A nova configuração no Legislativo demonstra que os parlamentares 

buscaram legendas menores em busca de estruturar as chapas e ganhar musculatura para 

as eleições municipais, previstas para outubro. 

Os vereadores Fábia Ramalho, Flávio Xavier e Xandynho Ferrari deixaram seus partidos, 

respectivamente PMN, DC e PSD, e migraram para o Podemos. Edilsinho Rodrigues (ex-

PSDB) e Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) foram para o Solidariedade, enquanto que Marcelo 
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Souza (ex-PRTB) e Zé Coco (ex-PV) foram para o PSB. Já Fábio Valadão foi para o PL 

(deixou PRTB) e Marcelo D2 foi para o DC (deixou o Pros). 

 

O prefeito Du Cazellato também deixou o PSDB e agora se filiou ao PL. Dessa forma, 

segundo apurou a reportagem, o chefe do Executivo ganhará apoio de cinco partidos, 

enquanto o pré-candidato Tuta Bosco (Cidadania) tem apenas um, enquanto Nani Moura 

(MDB) ganhou o Republicanos. Para marinheiros de primeira viagem, a filiação partidária 

foi feita até no último sábado (5). 

Disputados 

Os suplentes e candidatos bem votados em 2016 foram bastante assediados pelos 

partidos. Entre eles estão: Professor Gibi, Pepe Pantera, Nei da Van, Capitão Cambuí, Dr. 

João Mota, Daniel Muller, Angela do Calegaris. 

Mulheres – A maioria dos partidos sentiu a escassez de candidatas. Algumas chegaram 

a ser consultadas por cinco partidos de ideologias e grupos diferentes. Para chapa completa 

de 23 candidatos, 7 devem ser obrigatoriamente mulheres, ou seja, 30%. 

MIGRARAM 

Edilsinho Rodrigues – Solidariedade (deixou PSDB) 

Fábia Ramalho – Podemos (deixou PMN) 

Fábio Valadão – PL (deixou PRTB) 

Flávio Xavier – Podemos (deixou (DC) 

Manoel Filhos da Fruta – Solidariedade (deixou PCdoB) 
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Marcelo D2 – DC (deixou PROS) 

Marcelo Souza – PSB (deixou PRTB) 

Xandynho Ferrari – Podemos (deixou PSD) 

Zé Coco – PSB (deixou PV) 

PERMANECERAM 

Danilo Barros (PL) 

João Mota (DC) 

José Soares (Republicanos) 

Loira (DC) 

Marquinho Fiorella (PSB) 

Tiguila Paes (Cidadania) 
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DATA: 06/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ELEIÇÕES 2020  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/06/prefeito-vice-e-vereadores-mudam-de-
partido-de-olho-nas-eleicoes-deste-ano/ 
 

[Troca-troca] 
Prefeito, vice e vereadores mudam de partido 
de olho nas eleições deste ano 
Dança das legendas deixou sete partidos sem representantes eleitos na Câmara 
e presenteou outros dois com cinco cadeiras no mesmo Legislativo 

6 abr 2020 – 17h50 

 
Vereadores durante a 3ª sessão ordinária de 2020, realizada no último dia 2 de março (Foto: 
Divulgação) 

O prefeito Du Cazellato, o vice Sargento Camargo e nove dos 15 vereadores da Câmara de 
Paulínia aproveitaram o prazo para filiação e da janela partidária das eleições municipais deste ano 
para trocarem de partido político, conforme manda a legislação eleitoral. 

Com as mudanças, sete partidos ficaram sem representantes eleitos na Câmara de Paulínia e outros 
dois ganharam cinco cadeiras no Legislativo paulinense. Já o PSDB perdeu o prefeito, o vice e um 
vereador, Edilsinho Rodrigues. O número de legendas com vereadores em Paulínia caiu de 12 para 
sete. 
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Veja qual político eleito em 2016 trocou de partido entre o início do mês passado e o dia 4 deste 
mês: 

– Prefeito 

 Du Cazellato saiu do PSDB e foi para o PL. 

– Vice-prefeito 

 Sargento Camargo saiu do PSDB e foi para o PSL. 

– Vereadores 

 Edilsinho Rodrigues saiu do PSDB e foi para o Solidariedade; 
 Fábia Ramalho saiu do PMN e foi para o Podemos; 
 Fábio Valadão saiu do PRTB e foi para o PL; 
 Flávio Xavier saiu do DC e foi para o Podemos; 
 Manoel Filhos da Fruta saiu do PCdoB e foi para o Solidariedade; 
 Marcelo D2 saiu do PROS e foi para o DC; 
 Marcelo Souza saiu do PRTB e foi para o PSB; 
 Xandynho saiu do PSD e foi para o Podemos; e 
 Zé Coco saiu do PV e foi para o PSB. 

Confira a lista dos vereadores que continuaram nos partidos pelo quais foram eleitos nas eleições 
de 2016: 

– Vereadores 

 Danilo Barros – PL; 
 João Mota – DC; 
 José Soares – Republicanos; 
 Loira – DC; 
 Marquinho Fiorella – PSB; e 
 Tiguila Paes – Cidadania. 

A janela partidária vale somente para os vereadores interessados em disputar as eleições de 2020, 
para o mesmo cargo ou para prefeito, e mudar de partido sem sofrer punições, como a perda de 
mandato. 

O prazo da janela partidária começou no último dia 5 de março e terminou no dia 3 passado, seis 
meses antes das eleições municipais de 2020, previstas para ocorrer no próximo dia 4 de outubro. 

Já prefeitos, vices e demais candidatos precisavam estar com a filiação partidária regularizada no 
partido pelo qual desejam disputar as vagas até o último sábado, dia 4. Também seis meses antes do 
pleito de 2020. 

 

As alterações de legenda fizeram com que partidos que elegeram vereadores nas eleições 
municipais de 2016 perdessem representatividade na Câmara de Paulínia, como: 
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 PSDB; 
 PMN; 
 PRTB; 
 PCdoB; 
 PROS; 
 PSD; e 
 PV. 

Já os partidos que ganharam representatividade no Legislativo paulinense foram: 

 Solidariedade; e 
 Podemos. 

Agora, a distribuição das cadeiras na Câmara de Paulínia ficou da seguinte forma: 

 Podemos – 3; 
 DC – 3; 
 PSB – 3; 
 Solidariedade – 2; 
 PL -2; 
 Republicanos – 1; e 
 Cidadania – 1. 
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DATA:  
08/04/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CÂMARA/  
ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: 3,  
COM CHAMADA  
NA CAPA  
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DATA: 04/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: A6 
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DATA: 05/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2511 
 

Sete partidos perdem representação na Câmara de Paulínia 
 
Da Redação 
05/04/2020 17:04:53 
 

 

 
Nove dos atuais 15 vereadores trocaram de partidos 

Mudança nas bancadas foi provocada pela “janela partidária” encerrada sexta-feira (3): 

Podemos e Solidariedade filiaram um terço dos atuais vereadores 
 
 
De 5 de março a 3 de abril, vereadores de todo o país puderam trocar de partido sem  risco 
de perderem os mandatos. Chamada de “janela partidária”, a possibilidade excepcional e 
em período determinado foi aberta pela Emenda Constitucional 91/2016.  
 
Em Paulínia, a “janela” diminuiu de 12 para 7 o número de partidos com representação 
na Câmara de Vereadores. PSDB (Partido da Social Democracia 
Brasileira), PMN (Partido da Mobilização Nacional), PSD (Partido Social Democrático), PC 
do B (Partido Comunista do Brasil), PV (Partido Verde), PROS (Partido Republicano da 
Ordem Social) e PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) perderam, juntos, nove 
parlamentares que elegeram em 2016.  
 
Já o Podemos (antigo PTN) e o Solidariedade, que não tinham nenhum representante no 
Legislativo, filiaram três e dois vereadores, respectivamente – ou seja, um terço das 
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atuais 15 cadeiras da Câmara.  As bancadas do PSB (Partido Socialista Brasileiro) 
e PL (Partido Liberal), que tinham um vereador cada, cresceram para três e dois 
parlamentares, respectivamente. DC (Democracia Cristã) continua com 
três vereadores. Republicanos e Cidadania com um, cada. 
 
Executivo 
Mesmo podendo trocar de partido a qualquer momento, na sexta-feira (3) o prefeito Du 
Cazellato deixou o PSDB e assinou com o PL. O ex-vereador disputou e venceu a 
primeira eleição suplementar da cidade, dia 1º de setembro passado, depois de superar 
sérios problemas com seu antigo partido.  
 
Confira COMO FICARAM AS BANCADAS NA CÂMARA: 
 
DC – 3 vereadores 
LOIRA, JOÃO MOTA E MARCELO D2 
 
PSB – 3 vereadores 
MARQUINHO FIORELLA, MARCELO SOUZA E ZÉ COCO 
 
Podemos – 3 vereadores 
FÁBIA RAMALHO, XANDYNHO FERRARI E FLÁVIO XAVIER 
 
Solidariedade – 2 vereadores 
EDILSINHO RODRIGUES E MANOEL FILHOS DA FRUTA 
 
PL – 2  vereadores 
DANILO BARROS E FÁBIO VALADÃO 
 
Cidadania – 1 vereador 
TIGUILA PAES 
 
Republicanos – 1 vereador 
JOSÉ SOARES 
 
Foto: Divulgação/CMP 
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DATA: 07/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ QUARENTENA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/07/paulinia-segue-determinacao-do-governo-
estadual-e-prorroga-quarentena/ 
 

[Pandemia] 
Paulínia segue determinação do governo estadual e 
prorroga quarentena 
Período de distanciamento social que estaria previsto para terminar nesta terça-feira 
foi estendido por mais 15 dias, até o próximo dia 22 de abril 

7 abr 2020 – 20h54 

 
Vista aérea parcial da região do bairro Santa Cecília, no município de Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia prorrogou até o dia 22 de abril o período de quarentena no município. O 
Decreto Municipal 7.792 desta terça-feira (7), publicado na edição extra 1.483 do Semanário Oficial, 
estendeu por mais 15 dias o período de distanciamento social que estava previsto para terminar a 
zero desta quarta-feira (8). 

A Prefeitura informou que está seguindo as determinações do governador João Dória (PSDB). O 
governo de São Paulo também publicou nesta terça-feira (7) o ato que mantém o fechamento das 
atividades listadas como não essenciais no estado paulista e obrigando seus 645 municípios a 
fazerem o mesmo. 

Com a prorrogação da quarentena, apenas os serviços essenciais poderão funcionar. Segundo a 
Prefeitura, novas operações de fiscalização serão feitas e irão envolver os departamentos 
responsáveis, Guarda Municipal, Polícia Militar e Defesa Civil. A ideia é evitar aglomerações e que 
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comércios e serviços não essenciais abram na cidade. Denúncias devem ser feitas por meio do 
telefone 153. 

Conforme o decreto do prefeito Du Cazellato (PL): 

 Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos que tenham por objeto atividades 
essenciais, na seguinte conformidade: 

1. Saúde: hospitais, clínicas médicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 
2. Alimentação: supermercados e congêneres (açougues, peixarias), estabelecimentos de alimentação 

de animais, bem como os serviços de entrega (delivery) e “drive thru” de bares, restaurantes e 
padarias; 

3. Abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos 
automotores, lojas de material de construção e empresas de locação de veículos; 

4. Segurança: serviços de segurança pública e privada; 
5. Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas 

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

2020. 

 O funcionamento dos serviços essenciais acima relacionados fica condicionado à implementação de 
medidas de segurança sanitária, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, bem como a 
disponibilização de itens de higienização e de desinfecção, como álcool em gel, pias ou lavatórios e 
outras medidas similares. 

 Fica recomendada que a circulação de pessoas no âmbito do Município de Paulínia e no âmbito do 
Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 64.881/2020, se limite às necessidades 
imediatas de alimentação, aos cuidados de saúde e ao exercício de atividades essenciais. 

 A Guarda Municipal de Paulínia atentará, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto 
nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave. 

 O descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto importará na notificação imediata do 
estabelecimento comercial, sem prejuízo da adoção de medidas drásticas como suspensão do alvará 
de funcionamento, lacração, aplicação de multa, as quais devem ser avaliadas de forma proporcional 
pela autoridade. 

 Os prazos deste Decreto serão reavaliados diariamente pelo Comitê, de acordo com as medidas 
técnicas e de saúde para fins de contenção da pandemia. 

 Ficam prorrogados até a data de 22 de abril de 2020 os procedimentos estipulados no Decreto 
Municipal nº 7.776, de 27 de março de 2020. 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Quarentena é pauta entre a Administração e representantes dos 
comerciantes de Paulínia 
DATA: 08/04/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/quarentena-e-pauta-entre-a-administracao-e-representantes-dos-
comerciantes-de-paulinia/ 
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DATA: 
06/04/2020  
VEÍCULO: 
ESTADO DE  
S. PAULO 
ASSUNTO: 
PANDEMIA/ 
CORONAVÍRUS/
ESTADO 
ASSUNTO: A4 
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DATA: 07/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-a-quarta-morte-por-suspeita-de-covid-19/ 

 

Paulínia registra a QUARTA MORTE por suspeita de Covid-19 
Por Redação 

7 de abril de 2020 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia informa nesta terça-feira, 7, a quarta morte 

por suspeita de Covid-19. Trata-se de uma mulher de 25 anos, que estava sendo assistida 

no Hospital Municipal desde segunda-feira, 6. 

Os familiares não apresentam sintomas de Covid-19, seguem em isolamento domiciliar e 

permanecem sendo monitorados pelo Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao 

Coronavírus.  

Foi colhido exame de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e encaminhado para 

análise no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. 

Paulínia tem 5 casos confirmados do COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus. 

São 77 em quarentena em suas residências e infelizmente aguarda confirmação de 4 

óbitos. Os números coletados são até às 18h desta terça, dia 7. 

Os 5 casos confirmados são: uma mulher, de 53 anos e 4 homens, 2 de 36 anos, 1 de 49 e 

1 de 57 anos. Os casos positivos continuam em isolamento familiar, em situação estável, 

assim como seus familiares. Ela, o marido e o pai (em investigação) estão internados no 

Hospital da Unimed em Campinas. 
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A Prefeitura informa que é essencial que todos sigam as orientações do Comitê de 

Prevenção e Enfrentamento do coronavírus e reforça a necessidade do isolamento 

domiciliar, saindo somente para necessidades extremas. 

A orientação do Comitê é que as pessoas que estão com sintomas leves de infecções 

respiratórias evitem procurar por atendimento nas unidades de saúde e peçam informações 

pelo WhatsApp (19) 9 9620-0202, que funciona 24h por dia de domingo a sábados. 

A Administração se solidariza com os familiares e amigos. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia investiga 4ª morte suspeita pelo coronavírus; vítima é mulher  
de 25 anos 
DATA: 07/04/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/07/paulinia-investiga-4a-morte-suspeita-pelo-
coronavirus-vitima-e-mulher-de-25-anos.ghtml 

 

Paulínia confirma a quarta morte por suspeita de covid-19 
DATA: 08/04/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-confirma-a-quarta-morte-por-suspeita-de-covid-19/ 

 

Morte de jovem de 25 anos é a quarta suspeita da Covid-19 em Paulínia 
DATA: 07/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/07/morte-de-jovem-de-25-anos-e-a-quarta-suspeita-da-covid-
19-em-paulinia/ 

 

Paulínia registra a quarta morte supostamente causada pelo coronavírus 
DATA: 07/04/2020 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/1410/paulinia-registra-a-quarta-morte-supostamente-causada-pelo-
coronavirus 

 

13 cidades da RMC declaram calamidade pública por covid-19 
DATA: 08/04/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1503815,13+cidades+da+rmc+ 
declaram+calamidade+publica+por+covid+19.aspx 
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DATA:  
08/04/2020  
VEÍCULO:  
CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RCM 
PÁGINA: A4 
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DATA: 08/04/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO  |  PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 08/04/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ BRASIL 
PÁGINA: A9, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 05/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/05/sessenta-e-tres-pacientes-aguardam-
exames-do-novo-coronavirus-em-paulinia/ 
 

[Boletim] 
Sessenta e três pacientes aguardam exames 
do novo coronavírus em Paulínia 
Amostras foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo; três 
casos de mortes suspeitas também dependem de resultado de análise 

5 abr 2020 – 19h53 

 
 
Profissional da área da Saúde com amostras para análise de exame em laboratório do Estado (Foto: 
Divulgação) 

O boletim epidemiológico do avanço da pandemia do novo coronavírus em Paulínia trouxe mais 
um caso suspeito da Covid-19 na cidade, até as 18h deste domingo (5). Agora, 63 pacientes 
aguardam os resultados de seus exames que foram enviados para análise no laboratório do Instituto 
Adolfo Lutz, em São Paulo. 

Paulínia também segue à espera dos exames que deverão comprovar ou descartar três mortes 
suspeitas da Covid-19 na cidade. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus não 
divulgou o total de exames descartados no município nem o estado de saúde dos pacientes suspeitos 
de estarem infectados com a doença. A cidade segue de quarentena até a próxima terça-feira (7). 
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Na região, a Prefeitura de Valinhos registrou mais uma morte por suspeita de coronavírus de 
paciente que mora em Indaiatuba. O óbito ocorreu no Hospital Galileo neste sábado (4). O paciente 
de 69 anos possuía várias comorbidades e estava internado desde o dia 31. Por se tratar de morador 
de outra cidade, ele não está incluido na relação de pacientes de Valinhos. 

Valinhos tem seis mortes suspeitas por Covid-19 até este domingo (5). A cidade registra 139 casos 
suspeitos aguardando resultados, 26 casos negativos e três casos positivos, de pacientes que 
superaram a doença. Dezessete pessoas estavam internadas neste domingo, nove delas em UTI. 

RMC 
Até este domingo, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrava sete mortes decorrentes da 
Covid-19 em três cidades do bloco regional de 20 municípios: 

 Campinas – 4; 
 Americana – 2; e 
 Nova Odessa – 1. 

A RMC possui 90 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo. Confira a situação: 

 Paulínia – 4; 
 Campinas – 65; 
 Sumaré – 4; 
 Indaiatuba – 2; 
 Americana – 4; 
 Itatiba – 3; 
 Vinhedo – 5; 
 Valinhos – 3; 
 Hortolândia – 1; 
 Holambra – 1; e 
 Jaguariúna – 1. 

As notificações de mortes suspeitas na RMC já somavam 23 na tarde deste domingo: 

 Paulínia – 3; 
 Sumaré – 7; 
 Valinhos – 6; 
 Indaiatuba – 5; 
 Itatiba – 1; e 
 Nova Odessa – 1. 

Os casos de coronavírus avançam pelo estado de São Paulo, chegando a 99 municípios com pelo 
menos um caso confirmado. Neste domingo, SP também chegou a 275 mortes pelo novo 
coronavírus, um aumento de 180% em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 
vítimas fatais pela Covid-19. No mesmo período, os casos cresceram 318%, saltando de 1.451 para 
4.620, alcançando o dobro de municípios na última semana. 

Os óbitos concentram-se em 33 cidades, com maior número na Grande São Paulo. Apesar disso, 
crescem os números no Interior do Estado. Neste domingo, houve confirmação da primeira morte em 
Bauru. Também há pelo menos uma vítima fatal nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, 
Campinas, Baixada Santista, Presidente Prudente e Sorocaba. 
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Cidades 

Os municípios e respectivos números de mortes são São Paulo (220), Guarulhos (5), São Bernardo 
do Campo (5), Campinas (4), Santo André (3), Cotia (3), Osasco (3), Taboão das Serra (3). 
Americana, Mairiporã, Santos e Sorocaba têm duas mortes cada. Há ainda um óbito confirmado em 
cada cidade a seguir: Arujá, Barueri, Bauru, Caieiras, Carapicuíba, Cravinhos, Diadema, Dracena, 
Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jaboticabal, 
Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Penápolis, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Sebastião e 
Vargem Grande Paulista. 

As 275 vítimas somam 157 homens e 118 mulheres. Do total, 236 tinham idade igual ou superior 
60 anos. As demais incluem pessoas com menos de 60 com comorbidades que, assim como os 
idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da Covid-19. Neste domingo também 
eram 4.620 casos confirmados. 

Brasil 

O Ministério da Saúde divulgou, na tarde deste domingo, os números atualizados do novo 
coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento, é de 11.130. Isso 
representa um aumento de 852 casos em relação ao balanço divulgado sábado (4). O número de 
mortes é de 486. Foram 54 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 
4,2%. 

O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (4.620) e também o maior 
número de mortes (275). Todas as regiões, no entanto, apresentaram aumento no número de casos. 
Em relação às mortes, apenas o Centro-Oeste não teve aumento, permanecendo com 12 óbitos 
registrados. 

Regiões 

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro, com 1.394 casos e 64 mortes; e São Paulo, com 4.620 casos e 
275 mortes, se destacam. Na região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 
417, além de 14 mortes. 

Na região Nordeste, o Ceará se destaca, com 823 casos e 26 mortes. No Centro-Oeste, o Distrito 
Federal tem o maior número de casos, muito à frente dos demais, com 468 casos e sete mortes. Os 
estados do Sul do Brasil apresentam um número de casos mais parelho. O Paraná é o estado da 
região com mais casos, 438, e Santa Catarina é estado com menos casos, 357. 

Perfil 

Dentre os óbitos cuja investigação foi concluída, 228 são de homens e 160 de mulheres. O grupo 
de pessoas com 60 anos ou mais concentra a maior parte, com 312 (86%). As mortes de pessoas 
entre 40 e 59 anos somam 54. Além disso, 20 pacientes com idades entre 20 e 39 anos morreram. 

Entre os grupos de risco com mais mortes estão os que sofrem de cardiopatia e diabetes. O 
Ministério da Saúde também registra mortes em pacientes com quadros de pneumopatia, doença 
neurológica, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma, doença hematológica e doença 
hepática. 
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DATA: 08/04/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 10 
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DATA: 04/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/04/sindicato-denuncia-primeiro-caso-
confirmado-do-novo-coronavirus-na-replan/ 
 

[Pandemia] 
Petroleiro da Replan está entre os infectados 
do novo coronavírus em Paulínia 
Sindipetro informou que operador de 57 anos testou positivo para a Covid-19, 
após sentir sintomas dentro da maior refinaria da Petrobras no País 

4 abr 2020 – 12h34 

 
Unidades de Coque da refinaria da Petrobras em Paulínia (Foto: Divulgação) 

Um petroleiro da Refinaria de Paulínia (Replan) é um dos quatro pacientes confirmados com a 
Covid-19 na cidade. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informou que 
monitora o funcionário infectado da maior unidade da Petrobras no Brasil e a família dele, que 
passam bem e estão em isolamento domiciliar. 

De acordo com o Sindipetro, o operador de turno de 57 anos se enquadra no grupo de risco para a 
Covid-19. O petroleiro teria apresentado os primeiros sintomas do novo coronavírus ainda enquanto 
trabalhava na Replan, na última semana. O resultado do exame positivo para a doença saiu segunda-
feira (30). 
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“Apesar do quadro clínico do paciente estar estável, dirigentes do Sindicato Unificado dos 
Petroleiros do Estado de São Paulo questionam a falta de transparência por parte da Petrobras sobre 
as medidas que serão tomadas com os funcionários que estiveram em contato com o trabalhador 
contaminado”, destacou a entidade. 

De acordo com o Sindipreto, a Petrobras alega que as informações são sigilosas, e garante que está 
investigando como aconteceu o contato do petroleiro infectado pelo novo coronavírus com outros 
trabalhadores da Replan, entretanto não especificou se mais alguém já foi afastado do trabalho na 
Refinaria de Paulínia. 

“Para a gente isso é falta de transparência sobre as atitudes que a empresa pretende tomar, já que 
ela alega sigilo, apesar de que, no nosso entendimento, números genéricos poderiam ser fornecidos 
para nós”, afirmou o diretor do Sindipetro, Gustavo Marsaioli. 

O Sindicato informou que no terminal da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), em São Caetano 
do Sul, já foram confirmados seis casos da Covid-19 e outros quatro estão em investigação. Lá os 
trabalhadores fazem quarentena por grupo e os que estão sob suspeita foram afastados das atividades, 
destaca o sindicato. 

Tamanho 

A Replan é maior refinaria da Petrobras em capacidade de processamento de petróleo no Brasil: 
434 mil barris por dia. Sua produção corresponde a cerca de 20% de todo o refino no País, 
processando quase a sua totalidade de petróleo nacional, grande parte oriunda da Bacia de Santos 
(pré-sal). 

A Refinaria de Paulínia, entre outros produtos, produz diesel, gasolina, querosene de aviação e gás 
de cozinha (GLP). Atende os mercados do Interior de São Paulo; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia e Acre; Sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro; Goiás, Brasília e Tocantins. 

Petrobras 

A Petrobras, por meio de nota, reafirmou neste sábado (4) que “não vai informar quando algum 
colaborador tiver confirmação ou complicação decorrentes da Covid-19”. A empresa garantiu que 
toma todas as medidas, sem especificar quais, para evitar o contágio nesses casos. Leia abaixo a nota 
na íntegra. 

A Prefeitura de Paulínia informou que, no caso específico da Replan, somente o operador de turno 
e de sua família são monitorados. Não esclareceu se a equipe tem acesso a demais ocorrências 
suspeitas dentro da refinaria e se realiza ações de combate a disseminação da doença dentro da 
unidade da Petrobras. 

Comitê 

Até as 18h desta sexta-feira (3), Paulínia tinha quatro pacientes com exames positivos para a 
Covid-19 em monitoramento pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus. No último 
dia 1º, a Prefeitura divulgou o caso do operador de 57 anos, sem citar que ele trabalhava na Replan. 

Os outros três pacientes infectados com o novo coronavírus em Paulínia são um homem de 49 
anos, internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital particular de 
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Campinas; um médico de 36 anos; e um representante bancário de 36 anos. A cidade ainda apura três 
mortes em decorrência da Covid-19 e investiga se outros 61 pacientes estão com a doença. 

 

 

Nota da Petrobras 

“Reforçando nosso compromisso com o cuidado e proteção dos nossos colaboradores, incluindo 
seus familiares e pessoas próximas, a Petrobras não vai informar quando algum colaborador tiver 
confirmação ou complicações decorrentes da Covid-19. 

A companhia entende que, em linha com nosso valor de respeito às pessoas, a garantia da 
privacidade e do sigilo médico se sobrepõe nessas situações. 

A companhia monitora todos os casos suspeitos entre nossos colaboradores, dentro ou fora das 
nossas unidades, desde o primeiro reporte de sintomas. Tomamos todas as medidas preventivas para 
evitar o contágio nesses casos, além de orientar o colaborador e seus familiares por meio das 
nossas equipes de saúde, seguindo as definições das autoridades sanitárias. Informações individuais 
dos colaboradores devem ficar restritas aos profissionais de saúde, resguardando inclusive o sigilo 
médico.” 

 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Primeiro caso de coronavírus é confirmado na Replan 
DATA: 04/04/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/primeiro-caso-de-coronavirus-e-confirmado-na-replan/ 
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DATA: 05/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ GASTOS PÚBLICOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2510 
 

Paulínia investiu até agora R$ 3,2 milhões no combate ao 
novo coronavírus 
 
05/04/2020 15:04:04 

 
 

 
Foto: Ilustração 

Camas elétricas para o HMP estão entre os equipamentos comprados 

Dinheiro foi gasto em materiais, equipamentos e insumos para o hospital da cidade, 

além de testes rápidos para coronavírus, Influenza e tuberculose 
 
Desde que entrou em situação de emergência, no último dia 19, por conta da pandemia do 
novo coronavírus, Paulínia já investiu R$ 3.285.119,03 (três milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, cento e dezenove reais e três centavos) no combate à propagação da doença. O 
valor foi levantado pelo Correio nas edições do Semanário Oficial do Município (SOM) 
publicadas entre os dias 20 de março e 3 de abril. 
 
Com o dinheiro, a Prefeitura da cidade comprou 20 mil testes rápidos para coronavírus, 
e outros 13 mil testes rápidos para Influenza (9.000) e tuberculose (4.000), no total 
de R$ 1.950.600,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil e seiscentos reais), além de 
materiais, equipamentos e insumos hospitalares para atender pacientes e profissionais da 
saúde, tais como:  máscaras, luvas, aventais, óculos, lençóis descartáveis, álcool, 
revestimento vinílico em manta para UTI do HMP, colchões, tubos de coleta de 
sangue, oxímetros de pulso portáteis, camas elétricas, cardioversor e desfilibrador 
cardíaco, carro de emergência hospitalar, entre outros. 
 
Todas as compras estão sendo feitas na modalidade emergencial, ou seja, sem licitação, 
autorizada neste período de pandemia e que tem agilizado a implementação de medidas 
para conter o avanço da Covid-19 no município.  
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DATA: 05/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/05/saude-corre-para-comprar-respiradores-
ampliar-uti-e-contratar-profissionais/ 
 

[Paulínia] 
Saúde corre para comprar respiradores, 
ampliar UTI e contratar profissionais 
Hospital municipal tem atualmente 12 ventiladores mecânicos e sete leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento do novo coronavírus 

5 abr 2020 – 12h10 

 
O secretário de Saúde Fábio Luiz Alves fala enquanto é observado pelos conselheiros da Saúde 
(Foto: Reprodução) 

A Secretaria Municipal de Saúde corre contra o tempo para equipar Paulínia para o enfrentamento 
da fase mais aguda do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. A ideia é comprar 
respiradores, ampliar a capacidade de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de 
Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”, além de contratar emergencialmente médicos e 
enfermeiros, instalar hospital de campanha, bem como um posto de apoio com atendimento 24 horas 
na região do bairro São José. 

As metas foram tornadas públicas pelo secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, em vídeo 
gravado pelo Conselho Municipal da Saúde. Segundo o conselheiro Antonio Castro, o objetivo foi 
tirar dúvidas da população sobre as medidas que são tomadas pela Prefeitura na cidade para o 
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enfrentando da pandemia do novo coronavírus. Até este sábado (4), o município tinha quatro casos 
confirmados da Covid-19, 62 pacientes em investigação e três mortes suspeitas em decorrência da 
doença em apuração. 

O secretário de Saúde informou que o hospital de Paulínia conta com sete leitos de UTI e, até o 
final desta semana, essa capacidade será dobrada, para 14, com recursos próprios. A Prefeitura vai 
pedir mais 22 ao governo do Estado. No momento, de acordo com Alves, o município possui 12 
respiradores. A meta, conforme ele, é comprar mais 15 ou 25 desses ventiladores mecânicos. Para 
isso, tem entrado em contato com fornecedores nacionais e internacionais e estudado a melhor forma 
da cidade ser atendida. 

Alves informou que o plano da Prefeitura de enfrentamento da fase mais aguda do novo 
coronavírus prevê ainda a instalação de um hospital de campanha, anexo ao hospital municipal, com 
30 leitos de enfermaria para a Covid-19; um posto de apoio com atendimento 24 horas, na região do 
bairro São José; e a ampliação do total de leitos gerais no hospital municipal de 79 para 164. Para 
operacionalizar esses incrementos na Saúde, a Prefeitura prepara a contratação emergencial de 
médicos de UTI, clínicos e enfermeiros. 

Alves destacou que os 20 mil testes rápidos comprados pelo Município chegam entre esta terça (7) 
e sexta-feira (10). Porém o objetivo da Saúde também é equipar o laboratório municipal para a 
realização de teste de PCR, aquele feito pelo Instituto Adolfo Lutz, na Capital, e quem tem demorado 
de cinco a 10 dia para ficar pronto, disse o secretário da Saúde de Paulínia. Por fim, a Prefeitura 
estaria estudando uma forma de pagar insalubridade aos profissionais que estão na linha de frente do 
combate à Covid-19. 
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DATA: 08/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ GASTOS PÚBLICOS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/07/tribunal-de-contas-pede-cautela-a-
municipios-em-estado-de-calamidade-publica/ 

[Gastos] 
Tribunal de Contas pede cautela a municípios em estado de 
calamidade pública 
TCE-SP recomenda atenção de prefeitos à boa aplicação dos recursos e aconselha 
prudência na abertura de novas licitações e em ajustes de contratos 

7 abr 2020 – 15h36 

 

Prédio da sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), na Capital (Foto: Divulgação) 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em função da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) e do reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), dos decretos de estado de calamidade nos municípios, listou aos gestores uma série de 
orientações, nas quais pede atenção à boa aplicação dos recursos e aconselha cautela na abertura de 
novas licitações e em ajustes de contratos. 

O Comunicado SDG nº 14/2020, emitido pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG), discorre sobre o 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) quanto a gastos com pessoal e dívida consolidada, 
ajustes emergenciais, despesas extraordinárias, contratação de bens e serviços, controle e 
transparência nos atos administrativos. 

 Clique para acessar a íntegra do Comunicado SDG nº 14/2020 
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Limites da LRF 

Enquanto perdurar a situação de calamidade pública, homologada pelo plenário da Alesp na forma 
do Decreto Legislativo nº 2.495/2020, a contagem dos prazos de recondução aos limites legais com 
despesas de pessoal e dívida consolidada líquida fica suspensa. Os resultados fiscais e a limitação de 
empenho também ficam dispensados. 

Nos entes federados que decretaram calamidade e tiveram o reconhecimento de tal situação pela 
Alesp, os chefes do Executivo têm autorização para proceder, com o uso de decretos, à abertura de 
crédito extraordinário e movimentar recursos por transposição, remanejamento, transferência e 
utilização da reserva de contingência, desde que deem imediato conhecimento ao Poder Legislativo 
local. 

Contratação de pessoal 

As contratações emergenciais devem se destinar exclusivamente às situações decorrentes da 
calamidade pública. Tanto os novos ajustes quanto a autorização de pagamentos extraordinários 
precisam seguir os termos da legislação local e obedecer aos princípios da impessoalidade e da 
transparência. 

As regras também abrangem a contratação de pessoal no período eleitoral, respaldadas pela Lei 
das Eleições (Lei Federal nº 9.504/97), desde que destinada a atividades essenciais – ou seja, 
serviços públicos que sejam inadiáveis e relacionados à sobrevivência, Saúde ou Segurança Pública. 

Bens e serviços 

As entidades públicas poderão utilizar, adaptando-se às exigências locais, os modelos de 
contratações fundamentadas na Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre o enfrentamento da emergência 
de saúde pública em face à Covid-19. 

As contratações para atendimento de emergência ou calamidade pública, baseadas na Lei Federal 
nº 13.979/2020 ou no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, devem demonstrar a devida 
pertinência e justificativas, e precisarão estar embasadas em pesquisas de preços comprovadas e 
dotadas de ampla divulgação. 

Transparência e controle 

Os atos administrativos e as despesas em função da pandemia devem estar organizados e ser 
disponibilizados em espaço específico no Portal de Transparência, com fácil acesso e localização, 
nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei Federal nº 12.527/2011. 

A Corte de Contas atuará, prioritariamente, na avaliação e no controle das admissões, 
contratações, despesas e demais atos decorrentes da situação de calamidade pública. Caberá aos 
órgãos interessados da Administração a demonstração da legalidade e da regularidade dos atos 
administrativos, da despesa e de sua execução. 
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DATA: 03/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO/ ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/03/secretarios-de-governo-e-de-seguranca-
publica-pedem-exoneracoes/ 
 

[Eleições 2020] 
Secretários de Governo e de Segurança 
Pública pedem exonerações 
Danilo Barros e Alexandro Eduardo da Silva não fazem mais parte da 
Administração do prefeito Du Cazellato (PSDB) a partir desta sexta-feira 

3 abr 2020 – 00h16 

 
Ex-secretário Danilo Barros deve retomar sua cadeira na Câmara de Vereadores (Foto: Divulgação) 

Dois secretários vão deixar o governo de Du Cazellato (PSDB) em meio à crise sanitária e 
econômica da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, em Paulínia, para poderem 
concorrer às eleições municipais deste ano. Os decretos com as exonerações de Danilo Barros e 
Alexandro Eduardo da Silva, respectivamente, das secretarias municipais de Governo e de Segurança 
Pública, foram publicadas na edição desta quinta-feira (2) do Semanário Oficial do Município e 
passam a valer a partir desta sexta-feira (3). 

Segundo os decretos, as exonerações ocorreram a pedido de Danilo Barros e de Alexandro 
Eduardo. Agora, já são três baixas confirmadas no secretariado de Du Cazellato desde o início de 
seu governo em novembro passado. A primeira foi no dia 6 de março, quando no auge da crise da 
troca das empresas de ônibus do transporte público municipal, Antonio Carlos Amante Carreira 
acabou demitido. 
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Alexandro Eduardo da Silva também deve retornar para seu cargo de origem na Guarda Municipal 
(Foto: Divulgação) 

A demissão de Leonardo Espartaco Cezar Ballone do comando da Secretaria Municipal de Chefia 
de Gabinete do Prefeito, no último dia 27, quando teria pedido exoneração do cargo “em caráter 
irrevogável e irretratável”, ainda não se confirmou. À época, a assessoria de imprensa do governo 
negou o fato à reportagem, o nome de Ballone permanece quase uma semana depois no site oficial da 
Prefeitura à frente da Pasta e sua exoneração não foi publicada no Semanário Oficial de Paulínia. Por 
causa da Covid-19, o trabalho dele seria realizado de casa. 

“Tive que me descompatibilizar do cargo para se, eventualmente, sair de candidato a vereador (nas 
eleições municipais deste ano)”, explicou Danilo Barros. “Não posso ser candidato e estar no cargo 
(de secretário municipal). Tinha que sair até amanhã (sexta-feira)”. A lei eleitoral determina que 
secretários municipais que desejam se candidatar às eleições do próximo dia 4 de outubro devem 
deixar seus cargos seis meses antes. 

O ex-secretário afirmou que ainda não se decidiu se concorrerá à reeleição na Câmara. Ele 
adiantou que não estará na sessão extraordinária desta sexta (3) para votar o auxílio calamidade 
pública. “A intenção é não voltar para Câmara de imediato”, afirmou Danilo Barros. “Quero 
descansar um pouco, mas não alinhei nada com o Daniel Muller (vereador suplente em exercício na 
vaga de Danilo Barros)”, destacou. “A intenção é que ele fique mais uns dias.” 

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, Alexandro Eduardo também deixou o cargo 
para sair candidato nas eleições municipais deste ano. “Em breve, os substitutos serão anunciados”, 
informou. Quanto a Ballone, “não tem novidade”. 

Danilo Barros é vereador e considerado homem forte no governo de Du Cazellato. Esteve à frente 
da campanha vitoriosa do tucano na eleição suplementar de 2019; foi vice-presidente da Mesa que 
tinha Du Cazellato na Presidência do Legislativo, no biênio 2017/2018; assumiu o comando da Casa 
quando o tucano se licenciou para ser prefeito interino de Paulínia, entre o final de 2018 e o início de 
2019; e, agora, tinha seu nome cogitado para ser vice-prefeito em uma eventual tentativa de reeleição 
de Du Cazellato. 
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Alexandro Eduardo também sempre foi o preferido de Du Cazellato para a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública. O guarda municipal de carreira comandou a pasta no governo interino do tucano 
e voltou a ocupar o cargo até esta quinta-feira (2) no mandato-tampão de Du Cazellato, que termina 
no dia 31 de dezembro deste ano. 

Quem saiu 

 Danilo Barros – secretário de Governo; 
 Alexandro Eduardo da Silva – secretário de Segurança Púbica; e 
 Antonio Carlos Amante Carreira – secretário de Transportes. 

Quem continua 

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

Quem está na interinidade 

 Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos; e 
 Luciana Marinho – Secretaria Municipal de Transportes. 

Secretarias sem comando 

 Secretaria Municipal de Governo; e 
 Secretaria Municipal de Segurança Púbica. 
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DATA: 06/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2512 
 

Ex-candidato a prefeito, Furtado chega ao PTB e pode  
virar vice de Nani 
 
Da Redação 
06/04/2020 22:04:17 
 
 

 
 

Coronel Furtado disputou a eleição suplementar vencida por Du Cazellato 

Além do coronel aposentado da PM, o Correio ouviu o presidente petebista 

Bonavita, e, segundo ele, Furtado disputará a vaga na futura chapa emedebista 
 
Ronaldo Pontes Furtado, coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, é a mais 
recente conquista política do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), presidido pelo ex-vice-
prefeito e ex-vereador Francisco Almeida Bonavita Barros. Coronel Furtado, como é 
conhecido, foi secretário municipal de Segurança Pública no Governo José Pavan 
Junior entre 2009 e 2012.  
 
No ano passado, ele foi um dos sete candidatos que disputaram a primeira eleição 
suplementar para prefeito de Paulínia, depois que o prefeito eleito em 21016, Dixon 
Carvalho (PDT), teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Furtado concorreu 
pelo PSC (Partido Social Cristão) e terminou em 6º lugar, com 1.913 votos. 
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Segundo o Correio apurou, Furtado chegou ao PTB cotadíssimo para representar o 
partido nas eleições municipais deste ano. Como o PTB já anunciou publicamente que 
manterá a fiel e tradicional aliança política com o MDB, Furtado é dado como certo para o 
posto de candidato a vice-prefeito na futura chapa encabeçada por Nani Moura, 
esposa do ex-prefeito e cacique emedebista Edson Moura.  
 
O Correio procurou o presidente municipal do PTB para comentar o assunto. Além de 
confirmar a filiação de Furtado, Bonavita afirmou que o coronel estará, sim, na disputa 
pela vaga de vice-prefeito na próxima chapa do MDB à Prefeitura de Paulínia. “Por toda a 
sua trajetória de vida, seja como pai de família, militar ou secretário de segurança da 
nossa cidade, ele será um dos pré-candidatos a vice-prefeito de Nani 
Moura”, confirmou o petebista.  
 
No entanto, Bonavita lembrou que Adilson Domingos Censi, o Palito, também está 
filiado ao PTB. “Palito foi vereador, presidente da Câmara, candidato a prefeito, e 
duas vezes candidato a vice-prefeito, portanto, também merece nosso 
respeito”, frisou ele.  
 
Procurado pela reportagem, Coronel Furtado também comentou o assunto.  Segundo ele, 
a sua ida para o PTB foi pensando no crescimento e fortalecimento do grupo que formou 
quando ainda estava no PSC. “Em conversa com o presidente municipal do PTB, 
Bonavita, surgiu a oportunidade de aumentar o grupo e, consequentemente, as 
chances de eleição de um candidato nosso”, disse ele, e complementou: “Agora, a 
possibilidade de ser ou não alçado a provável vice na chapa emedebista, há um 
longo caminho e, como sempre, as pesquisas é que vão decidir.  
 
PTB/MDB 
A aliança entre petebistas e emedebistas é de longas datas. Nas últimas cinco eleições 
para prefeito da cidade os partidos só não estiveram juntos uma vez: em 2016, quando 
o PTB apoiou o então candidato à Prefeitura Tuta Bosco (PPS), porque o 
emedebista Edson Moura estava impedido pela Lei da Ficha Limpa (e continua) de 
disputar cargos públicos. Já em 2008, PTB e MDB apoiaram José Pavan Junior, na 
época filiado ao DEM. 
 
 
 
Foto: Reprodução 
 
 
 
 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  49 

 

 

DATA: 
05/04/2020  
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
ELEIÇÕES 
2020/ 
BIOMETRIA 
PÁGINA: 7, 
COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
(MANCHETE) 
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DATA: 05/04/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ LICITAÇÃO  
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/paulinia-remarca-para-30-de-abril-a-licitacao-dos-transportes-
coletivos/ 
 

Paulínia remarca para 30 de abril a licitação dos 
transportes coletivos 
5 de abril de 2020 

 

 

Transportes em Paulínia são operados com contrato emergencial pela Terra Auto Viação 
 

A prefeitura de Paulínia, publicou no sábado, 28 de março, nova data para recebimento de 
propostas da licitação dos transportes públicos, com entrega prevista dos envelopes com as 
propostas para 30 de abril de 2020, às 10h. Ganha a empresa que oferecer o maior valor 
de outorga à prefeitura. 
 

O valor mínimo de outorga é de R$ 1,2 milhão, com o seguinte esquema de pagamento: 
a) Primeira parcela, no ato da assinatura do contrato, relativa à 50% do valor ofertado na 
Proposta Comercial. 
b) Segunda parcela, a ser paga no Ano 1 da Concessão, representando 12,5% do valor 
ofertado na Proposta Comercial; 
c) Terceira parcela, a ser paga no Ano 2 da Concessão, representando 12,5% do valor 
ofertado na Proposta Comercial; 
d) Quarta parcela, a ser paga no Ano 3 da Concessão, representando 12,5% do valor 
ofertado na Proposta Comercial, e; 



   RESUMO DA SEMANA  |  51 

 

  

e) Quinta parcela, a ser paga no Ano 4 da Concessão, representando 12,5% do valor 
ofertado na Proposta Comercial. 
 

De acordo com o edital, a empresa deve se responsabilizar também pela bilhetagem 
eletrônica com sistema de reconhecimento facial antifraude, pelo wi-fi nos ônibus e pelo 
CCO – Centro de Controle Operacional. 
 

O edital exige ainda 30% da frota zero quilômetro logo no início de operação, idade média 
de 3,5 anos e cinco anos de máxima. 
 

Para início da prestação dos serviços, exigência de 30% da frota composta por veículos “do 
ano”, equipados com ar condicionado, e o restante da frota com veículos com idade 
máxima individual de 05 (cinco) anos. A idade média de toda a frota não poderá ser 
superior a 3,5 (três anos e meio). Durante todo o período contratual, a idade máxima 
individual dos veículos não poderá ser superior a 05 (cinco) anos e a idade média da frota 
não poderá ser superior a 3,5 (três anos e meio). Para fins de cálculo de idade média, será 
considerado o ano do primeiro registro do veículo junto ao DETRAN. 
 

A frota de reserva técnica será de, no mínimo 7% da frota operacional, ou seja, de quatro 
veículos convencionais. 
 

A tarifa de remuneração do edital é de R$ 3,85. A empresa poderá também ter exploração 
publicitária como receita extra. 
 

O prazo de concessão é de dez anos e o valor do contrato é de R$ 351.897.084,00 
(trezentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitenta e quatro 
reais). O edital prevê prorrogação por mais dez anos. 
 

O edital pode ser consultado no site www.paulinia.sp.gov.br 
 

Como tem mostrado o Diário do Transporte, desde 2018 a situação do transporte da cidade 
é indefinida, sofrendo também com instabilidades políticas. Atualmente, a Terra Auto 
Viação opera os serviços de forma emergencial. 
 

(Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes) 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 03 a 08/04/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Com nova lei, Paulínia passará a ter Conselho do Bem-Estar Animal 
8 de abril de 2020  

A partir deste ano, um grupo vai oficialmente orientar e auxiliar órgãos municipais sobre políticas 
públicas de proteção e defesa dos animais. O Conselho Municipal do Bem-Estar Animal de Paulínia 
foi criado no dia 2 de abril, por meio da Lei 3.756/2020. As principais tarefas serão promover 
campanhas de informação, propor mudanças legislativas e acompanhar ações e programas […] 

 

 

Nota de pesar – João Natanael de Souza (1964-2020) 
7 de abril de 2020  

A Câmara de Paulínia lamenta profundamente o falecimento do Senhor João Natanael de Souza, ex-
secretário municipal de Educação, vítima de um câncer. Conhecido como Nata, ele coordenou várias 
campanhas políticas na cidade, foi assessor para Assuntos Especiais e trabalhou por mais de duas 
décadas na Rhodia Solvay. […] 
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Valadão cobra medidas para descarte correto de óleo, pilhas e lixo 
eletrônico     7 de abril de 2020  

O vereador Fábio Valadão (PL) apresentou duas propostas sobre o descarte adequado de materiais 
que não podem ser jogados no lixo comum. Na Indicação 271/2020, ele sugere à Prefeitura 
conscientizar a população a respeito do destino correto do óleo de cozinha usado. […] 

 

Lei concede prazo de 6 meses para regularizar imóveis clandestinos em 
Paulínia     6 de abril de 2020  

Quem tem imóveis clandestinos ou irregulares terá até outubro deste ano para corrigir a situação: a 
Lei Complementar 72/2020, publicada na quinta-feira (2/4), vale para problemas como taxa de 
ocupação, rebaixamento de guias, recuos, altura e vagas de estacionamento. […] 

 

Câmara aprova auxílio a pessoas de baixa renda e mantém emprego de 
terceirizados    3 de abril de 2020  

A Câmara de Paulínia promoveu suas primeiras sessões virtuais, nesta sexta-feira (3/4), e aprovou 
duas propostas da Prefeitura: uma delas concede auxílio a famílias de baixa renda durante o estado 
de calamidade pública, enquanto outra iniciativa autoriza o governo municipal a manter nesse 
período contratos de empresas terceirizadas. […] 


