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DATA: 01/12/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 2021 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/12/01/audiencia-publica-debate-despesas-do-
orcamento-municipal-em-2021/ 
 

[Legislativo] 
Audiência pública debate despesas do Orçamento 
municipal em 2021 
Pela proposta, Educação é a área com mais recursos previstos para o próximo ano: R$ 
457 milhões, equivalente a 28% de todo o bolo orçamentário 

1º dez 2020 – 17h30 

 
População tirou dúvidas, fez perguntas e apresentou sugestões durante audiência (Foto: Divulgação) 

Os gastos municipais de 2021 foram tema de audiência pública na Câmara de Paulínia, nesta 
segunda-feira (30). O debate foi conduzido pelo vereador Fábio Valadão (PL), vice-presidente da 
Casa e da Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com o vereador Zé Coco (PSB), também 
membro da comissão. 

O objetivo foi apresentar e ouvir representantes da população sobre a proposta da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), que já foi apresentada pela Prefeitura e será votada pelo Legislativo. A 
Administração municipal fixou o valor de R$ 1,6 bilhão para despesas em 2021, um aumento de 7% 
se comparadas com 2020 (sem correção). 
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Participantes da audiência questionaram alguns pontos, como políticas públicas na área da 
habitação, mudanças em critérios para bolsas de assistência social e verbas previstas para educação e 
obras de saneamento. Sugeriram ainda previsão de despesas para diferentes áreas, entre elas atenção 
ao idoso. Valadão comprometeu-se a consultar órgãos da Prefeitura para responder todas as 
perguntas. 

O vereador José Soares (Republicanos) também acompanhou a audiência pública. Os 
parlamentares devem votar o projeto de lei em Plenário até o fim de dezembro, podendo inclusive 
propor emendas com alterações no texto atual. 
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O Projeto de Lei 74/2020 detalha como é prevista a arrecadação com impostos e outros repasses, 
além de estabelecer qual o destino das verbas a projetos e secretarias municipais. Na proposta, 
Educação é a área com mais recursos: R$ 457 milhões, equivalente a 28% de todo o Orçamento. 

Em segundo lugar está Saúde (R$ 368,6 milhões), seguida de Previdência Social (R$ 173,4 
milhões) e ações de Urbanismo (R$ 156,8 milhões). Para a Câmara Municipal devem ser destinados 
R$ 35,7 milhões no ano que vem. 
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DATA: 02/12/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 2021 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-discute-orcamento-de-2021-em-
audiencia-publica/ 
 
 

Câmara de Paulínia discute orçamento de 2021 em 
audiência pública 
Por Redação 

2 de dezembro de 2020 

 

 
 
 

Nesta segunda-feira (30/11), a Câmara Municipal de Paulínia fez uma audiência pública 

para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA). A LOA é uma lei elaborada pelo Poder 

Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. 

Os parlamentares devem votar o projeto de lei em Plenário até o fim de dezembro, 

podendo inclusive propor emendas com alterações no texto atual. O presidente deve pautar 

o projeto na 21ª Sessão Ordinária, dia 8. Os vereadores só entraram em recesso com a 

aprovação da LOA.  

O debate foi conduzido pelo vereador Fábio Valadão (PL), vice-presidente da Casa e da 

Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com o vereador Zé Coco (PSB), também 

membro da comissão. O vereador José Soares (Republicanos) também acompanhou a 

audiência pública. 
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O objetivo foi apresentar e ouvir representantes da população sobre a proposta da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), que já foi apresentada pela Prefeitura e será votada pelo 

Legislativo. A administração municipal fixou o valor de R$ 1,6 bilhão para despesas em 

2021, um aumento de 7% se comparadas com 2020 (sem correção). 

Participantes da audiência questionaram alguns pontos, como políticas públicas na área da 

habitação, mudanças em critérios para bolsas de assistência social e verbas previstas para 

educação e obras de saneamento. Sugeriram ainda previsão de despesas para diferentes 

áreas, entre elas atenção ao idoso. Valadão comprometeu-se a consultar órgãos da 

Prefeitura para responder todas as perguntas. 

O evento foi transmitido ao vivo na página da Câmara de Paulínia no Facebook e pela 

youtube. Para quem quiser assisti-lo, ele está disponível na página de Facebook da 

Câmara, no 

endereço https://www.facebook.com/camarapaulinia/videos/878002122973791 e no 

YouTube é Audiência Pública – Orçamento 2021 – YouTube 

REPASSES 

O Projeto de Lei 74/2020 detalha como é prevista a arrecadação com impostos e outros 

repasses, além de estabelecer qual o destino das verbas a projetos e secretarias 

municipais. Na proposta, Educação é a área com mais recursos: R$ 457 milhões, 

equivalente a 28% de todo o Orçamento. 

Em segundo lugar está Saúde (R$ 368,6 milhões), seguida de Previdência Social (R$ 173,4 

milhões) e ações de Urbanismo (R$ 156,8 milhões). Para a Câmara Municipal devem ser 

destinados R$ 35,7 milhões no ano que vem.
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DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 2021 
PÁGINA: 10 
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DATA:  
04/12/2020  
VEÍCULO:  
AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
AUDIÊNCIA PÚBLICA/  
ORÇAMENTO 2021 
PÁGINA: 6 
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DATA: 28/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ELEIÇÕES 2020 
PÁGINAS: 4 e 3 
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DATA: 03/12/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEGISLATURA 2021-2024  
LINK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4313998111960517&set=a.456671664359867& 
type=3&theater 
 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

DATA: 04/12/2020 | VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  |  PÁGINA: 2   
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DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: LEIS/ MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 5 

 
 

 
 
 
 
 
 



   R E S U M O  D A  S E M A N A  |  12 

 

  

DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: LEIS/ MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 17 
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DATA: 02/12/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CÂMARAS MUNICIPAIS/ ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: A4 
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DATA: 30/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/30/atualizacao-do-plano-sao-paulo-coloca-
paulinia-de-volta-a-fase-amarela/ 
 
 

[Pandemia] 

Atualização do Plano São Paulo coloca Paulínia de 
volta à fase amarela 
Governo do estado fez a alteração um dia após o segundo turno das eleições municipais; 
comércio deve funcionar em horário mais restritivo 

30 nov 2020 – 12h53 

 
O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB): aumento de casos da Covid-19 (Foto: 

Divulgação) 

O governo do estado atualizou o mapa do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena de 
combate ao novo coronavírus e colocou Paulínia de volta à fase amarela, no início da tarde desta 
segunda-feira (30). A cidade estava na verde desde o dia 10 outubro e atividades de comércio e 
serviços continuam a funcionar, mas com ocupações e horários mais restritivos. 

A Prefeitura de Paulínia foi procurada pela reportagem para informar se vai aderir à última 
atualização do Plano São Paulo, que começa a valer já a partir desta segunda-feira, ou prosseguir por 
conta própria na fase verde e informou que ainda está avaliando a situação. O governo do estado 
deve fazer a próxima atualização do Plano São Paulo no dia 4 de janeiro de 2021. 
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Na fase amarela, atividades como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, 
escritórios, concessionárias e comércios de rua voltam a ter limitações de horário e capacidade de 
público. O atendimento presencial em todos os setores fica restrito a dez horas diárias, sequenciais ou 
fracionadas, e 40% de capacidade. Os estabelecimentos terão que fechar o atendimento local até as 
22h. Todos os eventos com público em pé estão proibidos nesta etapa. 

A regressão de todo o estado à fase amarela se deu, conforme o governo estadual, devido à alta dos 
casos de Covid-19 e ocupação hospitalar no estado. A atualização do Plano São Paulo foi anunciada 
um dia depois do segundo turno das eleições municipais de 2020, realizado domingo (29). O governo 
também mudará o tempo de análise e monitoramento do comportamento da transmissão no novo 
coronavírus, que passa a ser semanal e não de 28 em 28 dias.  

Paulínia se encontra até então na fase 4, verde, a mais branda em termos de restrições. Ao todo são 
cinco. A última é a azul e somente deverá ser alçada pelos municípios após a vacinação contra a 
Covid-19. O Plano São Paulo é atualizado com base em três indicadores: número de novos casos, 
número de novas internações (fator com maior peso na análise) e óbitos. 

Até domingo, Paulínia registrava, desde o início da pandemia, 4.339 moradores infectados pela 
Covid-19, 4.156 pessoas recuperadas da doença e 88 óbitos. Para o Ministério da Saúde, responsável 
pelos números oficiais do novo coronavírus no País, a cidade tinha até a manhã desta segunda-feira 
5.798 residentes contaminados e 90 mortes. 

Na tarde desta terça-feira (1º) o governo estadual fará uma reunião virtual com 62 prefeitos de 
municípios que apresentaram elevação acima de 75% na ocupação de leitos e de 10% na taxa de 
internações, com o objetivo de melhorar o controle da pandemia, criar medidas de contenção e 
oferecer apoio para que possam seguir as orientações do governo estadual. Paulínia está entre essas 
cidade. Veja a lista completa abaixo. 
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Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, na última semana houve redução de 14% no 
número de casos, elevação de 12% nos óbitos e de 7% nas internações. A ocupação de leitos Covid-
19 na região metropolitana de São Paulo é de 59,1% e no estado, de 52,2%.  Em todo o estado foram 
registrados 1.241.653 casos, com 42. 095 óbitos. 

 

“Os dados dos últimos dias sustentam a necessidade de políticas mais restritivas, que reduzem 
aglomeração e circulação de pessoas”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn. 
“Amarelo quer dizer atenção e respeito às regras sanitárias, evitando aglomerações, festas e 
encontros que estão levando o vírus a circular mais entre a população”, acrescentou. 
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A decisão desta segunda-feira não altera a programação de volta às aulas da Secretaria de Estado 
da Educação. Tampouco há previsão de novo fechamento de escolas para aulas presenciais com 
limitação de alunos por turmas e turnos. 

 

O governador reforçou o apelo à população para que toda a população mantenha o engajamento e 
a mobilização para conter a pandemia. “Até a chegada da vacina e a imunização dos brasileiros, 
precisamos ter cautela e muita orientação, principalmente aos mais jovens. Por favor, evitem 
aglomerações, usem máscaras, lavem as mãos e compreendam que a Covid-19 não foi embora”, 
frisou Doria. 

Conforme o governo do estado, a decisão do regresso geral para a terceira das cinco fases do Plano 
São Paulo recebeu aval de médicos especialistas do Centro de Contingência do coronavírus em São 
Paulo. “A medida não fecha setores econômicos em nenhuma das 645 cidades paulistas, mas 
fortalece ações de restrição a aglomerações”, destacou. 
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DATA: 02/12/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: PANDEMIA/CORONAVÍRUS 
PÁGINA: B2 
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02/12/2020  
VEÍCULO:  
FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO:  
PANDEMIA/ 
CORONAVÍRUS 
PÁGINA: B2 
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DATA: 03/12/2020 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A4 
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DATA: 30/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/30/paulinia-tem-uma-das-maiores-taxas-de-
aumento-de-internacao-e-ocupacao-de-leitos/ 
 

 

[No estado] 
Paulínia tem uma das maiores taxas de aumento de 
internação e ocupação de leitos 
Prefeitos de 62 cidades são convocados pelo governo estadual para discutir novas 
propostas conjuntas por recomendação do Centro de Contingência 

30 nov 2020 – 18h12 

 

O governador João Doria (PSDB) confirmou uma videoconferência nesta terça-feira (1º) com 
prefeitos de 62 cidades que apresentaram maiores taxas de aumento de internação e ocupação de 
leitos por pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Paulínia está entre esses municípios. 
Autoridades estaduais e municipais vão discutir medidas adicionais e conjuntas de controle da 
pandemia. 

“Faremos essa reunião com os 62 prefeitos com o objetivo de melhorar o controle da pandemia 
nesses municípios e oferecer a eles, se necessário, apoio para que possam proceder com as 
orientações do Governo de São Paulo”, afirmou Doria. 

Os municípios destacados possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo última 
atualização realizada em 28 de novembro, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de 
internações em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o mesmo período anterior. 
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Nesta segunda-feira, o governo estadual fez regrediu todo o estado para a fase amarela do Plano São 
Paulo de controle da pandemia e retomada das atividades econômicas. 

A Secretaria de Saúde de Paulínia ressaltou que não procede a informação divulgada pelo governo 
de São Paulo referente à alta no número de ocupação hospitalar e ao aumento de novos casos de 
Covid-19 na cidade. “Os dados podem ser acompanhados diariamente, através do boletim 
epidemiológico divulgado pela Administração municipal”, destacou. 

Nos últimos 30 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação 
hospitalar em Paulínia não tem apresentado aumento significativo. “Como ação preventiva, a 
Prefeitura irá intensificar as ações educativas em toda cidade nos próximos dias”, informou em nota. 

 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Oito das 20 cidades da RMC estão entre as que têm alta de internações  
pela Covid-19 
DATA: 01/12/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/nove-das-20-cidades-da-rmc-esta-entre-as-que-tem-alta-de-
internacoes-pela-covid-19/ 
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DATA: 25/11/2020  
VEÍCULO: TCE-SP 
ASSUNTO: SANEAMENTO 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-painel-tcesp-traca-raio-x-saneamento-basico-municipios-
paulistas 
 

Painel do TCESP traça raio-X do Saneamento 
Básico nos municípios paulistas 

 

25/11/2020 – SÃO PAULO – Atualmente, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e mais de 

100 milhões de indivíduos não contam com serviços de coleta de esgoto. Com uma população estimada em 33,7 

milhões de pessoas, os 644 municípios que compõem o Estado de São Paulo (com exceção da Capital) ainda 

têm mais de 1,6 milhão (4,95%) de habitantes sem abastecimento de água. Além disso, cerca de 4 milhões 

(12,05%) carecem de serviços de esgotamento sanitário.  

Sancionado há pouco mais de quatro meses – em 15 de julho de 2020 –, o Novo Marco Regulatório do 

Saneamento Básico altera diversos aspectos da legislação e pretende incentivar investimentos no setor para a 

universalização da cobertura dos serviços de água e esgoto até 2033. De olho nessas mudanças e nas 

responsabilidades constitucionais atribuídas aos municípios, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP) lançou o ‘Painel de Saneamento Básico’ (clique para acessar). 

A ferramenta, disponível para acesso público pelo portal institucional do TCESP 

(https://www.tce.sp.gov.br/saneamento), traça um raio-X do setor e tem o objetivo de fornecer um panorama da 

situação dos 644 municípios paulistas fiscalizados pela Corte no que tange ao saneamento básico, que engloba 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além 

de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
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A plataforma apresenta ao cidadão - de forma clara e na forma de gráficos, com possibilidade de download e 

pesquisa de dados por município e/ou tema -, indicadores percentuais de cobertura de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana (resíduos sólidos), além dos municípios que possuem o sistema exclusivo 

de drenagem urbana, dentre outras funcionalidades. 

Os números foram compilados no segundo semestre de 2020 e têm como base questionários aplicados pela 

Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo (Audesp); dados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

(IEG-M) 2020; e informações abrigadas no Censo Escolar de 2019, no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) 2018, e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2019. 

Planejamento 

Segundo informações constantes no painel, 142 municípios paulistas (22%) não possuem Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Além disso, mais de um quinto das cidades (130) não contam com Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e em cerca de 30% (195) não há coleta seletiva desses resíduos.  

O levantamento realizado pela Corte aponta que 3,19% da população não têm serviço de coleta de lixo e, 

aproximadamente, 12,62% dos municípios não possuem sistema de drenagem urbana. 

Drenagem 

Os dados do painel revelam ainda que, embora a taxa de cobertura de pavimentação no Estado chegue a 72,89%, 

um total de 1,43% dos domicílios paulistas estão em situação de risco de inundação. Dos 644 municípios, 248 

não mapeiam áreas de risco de desastres e 82 não contam com Plano Diretor.  

Água 

De acordo com o estudo, do total de administrações fiscalizadas pelo TCESP, 21 (3,3%) ainda não dispõem de 

serviço de abastecimento e distribuição de água potável, 518 não possuem plano emergencial em caso de 

escassez de água e 361 não formularam ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem. 

Esgoto 

Segundo dados levantados pelo TCESP, apesar de 87,95% da população do Estado ser atendida por coleta 

sanitária e o índice de tratamento de esgoto chegar a 78,28%, em 39 municípios não há cronograma de metas 

de coleta e tratamento em seus planos e 118 não monitoram nem avaliam as ações e metas em seus planos. 

Para acessar as informações completas e outros dados do Painel de Saneamento Básico do Tribunal de Contas, 

basta entrar no link https://www.tce.sp.gov.br/saneamento. 
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DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 2, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 28/11/2020  
VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK: https://diariodotransporte.com.br/2020/11/28/paulinia-realiza-nova-audiencia-publica-para-
discutir-concessao-do-servico-de-transporte-coletivo/ 
 

Paulínia realiza nova Audiência Pública para discutir 
concessão do serviço de Transporte Coletivo 

Publicado em: 28 de novembro de 2020 

 
Grupo Passaredo operou o transporte em Paulínia por quase 20 anos, e nos últimos anos continuou 
por meio de contrato emergencial. Foto: Jacy Emiliano 

Justiça anulou reunião realizada no dia 06 de outubro por não permitir a participação popular 

 
ALEXANDRE PELEGI 

A Prefeitura de Paulínia, em São Paulo, por meio da Secretaria Municipal dos Transportes 
(SMTRANS), publicou edital de convocação para nova Audiência Pública para discutir a concessão 
do serviço de Transporte Coletivo. 

O aviso está no Diário Oficial do Estado deste sábado, 28 de novembro de 2020. 

A Audiência será realizada no dia 15 de dezembro próximo, a partir das 19 horas, no Paço 
Municipal. 
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Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura cumpre determinação do juiz Carlos Eduardo 
Mendes, da Comarca do município, proferida no dia 05 de novembro passado. Relembre: Justiça 
anula audiência pública sobre transporte coletivo de Paulínia 

A audiência foi realizada no dia 06 de outubro, tendo como principal assunto da pauta esclarecer 
todos os aspectos do processo de concessão do transporte, cuja licitação foi suspensa em julho 
desse ano. 

Na decisão, o juiz afirma que, apesar da publicidade dada ao encontro, “não restou efetivada 
demonstração de que em audiência pública foi permitida a participação popular e dado espaço para 
debate. Não foi dado também prazo razoável para que os munícipes pudessem remeter suas 
perguntas e enviar sugestões”. 

A decisão que deferiu o pedido liminar determinou que a prefeitura realize nova audiência no prazo 
de 30 dias, “promovendo ampla publicidade ao ato, permitindo-se ainda a participação popular e 
debate, em respeito da democracia”. 

PROCESSO LICITATÓRIO 

A licitação do transporte local se arrasta desde 2019. O Diário do Transporte noticiou no dia 22 de 
julho que a prefeitura cancelou a licitação que iria escolher a empresa de ônibus que prestaria 
serviços na cidade. Relembre: Paulínia (SP) revoga licitação dos transportes alegando representações 
no TCE e impactos da Covid-19 
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A principal justificativa, de acordo com o comunicado, foram as representações contrárias que a 
concorrência sofreu junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

“Considerando o teor eminentemente técnico dos questionamentos tecidos em Representações que 
tramitam perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC012038.989.20-8 – TC-
012205.989.20-5 – TC 01230.989.20-7 – TC-012329.989.20-6)..” 

Foram recebidas manifestações contrárias ao edital por parte da Empresa São José Ltda. -Transartes 
Turismo e Locadora de Veículos Ltda. – JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos 
Humanos Ltda. – Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

No início de julho de 2020, o TCE já tinha concedido mais prazos à prefeitura para se explicar sobre 
possíveis irregularidades na concorrência. Relembre: TCE prorroga prazo para prefeitura de Paulínia 
explicar possíveis irregularidades em licitação 

A prefeitura, no comunicado nesse dia, 22 de julho, ainda enfatiza que o poder público tem a 
autonomia de anular seus próprios atos caso haja indícios de erros. 

Considerando que a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos – Princípio/Poder 
da autotutela administrativa – “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivado de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.” (Súmula 473/STF) 

A administração ainda cita os efeitos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19, que vão 
provocar uma mudança nos cálculos atuais e planejamento de demanda do transporte local “e 
ainda, considerando o atual cenário da prestação de serviços frente a pandemia mundial do COVID-
19, o que resulta na necessidade da revisão do Termo de Referência para a Concessão do Transporte 
Coletivo Urbano no Município de Paulínia” 

Como mostrou o Diário do Transporte, o TCE já havia concedido cinco dias para a prefeitura de 
Paulínia explicar as possíveis irregularidades no processo de licitação. Relembre: TCE deu cinco dias 
a prefeito de Paulínia para se explicar sobre possíveis irregularidades em licitação 

Em 07 de maio deste ano, o Plenário do Tribunal concedeu medida liminar e determinou a 
suspensão da licitação, atendendo a representações da Empresa São José Ltda; da Transartes 
Turismo e Locadora de Veículos Ltda; da JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos 
Humanos Ltda; e da advogada Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

A suspensão do certame se deu após exame prévio do 4º edital de retificação da Concorrência 
Pública nº 02/18, do tipo maior oferta pela outorga, cujo objeto é a “concessão do serviço de 
transporte público coletivo de passageiros do município de Paulínia – SP, em todo o sistema regular 
municipal, compreendendo a (I) operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a 
disponibilização de ônibus, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas e (II) a 
implantação, disponibilização e operação de sistema de bilhetagem eletrônica, controle da operação e 
informação ao usuário”. 

No dia 28 de abril passado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concedera liminar 
suspendendo o processo licitatório dos transportes coletivos do município paulista. 
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A prefeitura havia remarcado o certame no fim de março, marcando a nova data para recebimento 
de propostas para 30 de abril. Relembre: Paulínia remarca para 30 de abril a licitação dos 
transportes coletivos 

O TJ acatou o pedido de tutela antecipada apresentado pela ITT Itatiba Transportes Ltda, que 
alegou que a concorrência estava marcada para uma data durante o período de medidas de 
segurança de proteção sanitária definido pela própria prefeitura em razão da disseminação do 
COVID-19. 

HISTÓRICO 

A situação dos transportes em Paulínia está indefinida desde 2018, quando a prefeitura começou a 
tentar, sem sucesso, conceder o sistema. Instabilidades políticas na administração municipal neste 
período marcaram também as tentativas de regularização dos transportes. 

Em 07 de maio de 2020, o Plenário do Tribunal concedeu medida liminar e determinou a suspensão 
da licitação, atendendo a representações da Empresa São José Ltda; da Transartes Turismo e 
Locadora de Veículos Ltda; da JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda; 
e da advogada Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

A suspensão do certame se deu após exame prévio do 4º edital de retificação da Concorrência 
Pública nº 02/18, do tipo maior oferta pela outorga, cujo objeto é a “concessão do serviço de 
transporte público coletivo de passageiros do município de Paulínia – SP, em todo o sistema regular 
municipal, compreendendo a (I) operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, 
mediante a disponibilização de ônibus, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas e (II) 
a implantação, disponibilização e operação de sistema de bilhetagem eletrônica, controle da 
operação e informação ao usuário”. 

No dia 28 de abril de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concedera liminar 
suspendendo o processo licitatório dos transportes coletivos do município paulista. 

A prefeitura havia remarcado o certame no fim de março de 2020, agendando a nova data para 
recebimento de propostas para 30 de abril. 

O TJ acatou o pedido de tutela antecipada apresentado pela ITT Itatiba Transportes Ltda, que 
alegou que a concorrência estava marcada para uma data durante o período de medidas de 
segurança de proteção sanitária definido pela própria prefeitura em razão da disseminação do 
COVID-19. 

Diante de todas as incertezas sobre a concorrência, a prefeitura acabou trocando o comando da 
pasta de transportes. 

A Prefeitura de Paulínia, interior de São Paulo, nomeou João Victor Teixeira como novo secretário de 
transportes no dia 25 de junho de 2020. 

João Victor substituiu Luciana Marinho que estava à frente da pasta de forma interina desde o 
começo de março de 2020. 
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Em 11 de janeiro de 2020, assumiu emergencialmente os transportes na cidade, a Terra Auto Viação, 
num contrato emergencial incialmente proposto para durar seis meses. 

A empresa foi selecionada para substituir a Viação Flama, do Grupo Passaredo, que operou na 
cidade por quase 20 anos e que nos últimos meses já estava em contrato emergencial. Em junho a 
Prefeitura assinou o segundo contrato emergencial com a Terra Auto Viação por mais seis meses, no 
valor global de R$ 8,4 milhões. 

A prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, publicou oficialmente em 22 de julho de 2020, o 
cancelamento da licitação iria escolher a empresa de ônibus que prestaria serviços na cidade. 

A principal justificativa, de acordo com o comunicado, foram as representações contrárias que a 
concorrência sofreu junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

No início de julho de 2020, o TCE já tinha concedido mais prazos à prefeitura para se explicar sobre 
possíveis irregularidades na concorrência. 

SITUAÇÃO POLÍTICA EM PAULÍNIA 

Paulínia viveu um impasse político após a cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP) e seu vice, 
Sandro Caprino (PRB). Ambos foram afastados em novembro passado por abuso de poder 
econômico nas eleições de 2016. 

O cargo passou a ser ocupado interinamente pelo presidente da Câmara na época, Du Cazellato. 

No dia 22 de janeiro de 2019 uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) determinou que o vereador Antonio Miguel Ferrari assumisse o posto de prefeito interino. 
Ferrari foi eleito o novo presidente do Legislativo para o biênio 2019/2020. 

Na decisão, o desembargador federal Fábio Prieto de Souza considera que os cargos de prefeito e 
vice-prefeito de Paulínia continuam vagos até a realização de novas eleições. “A chefia do Poder 
Executivo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, tem caráter transitório e impessoal. Eleito novo 
Presidente na Câmara Municipal, altera-se o responsável pelo Governo local”, escreveu o 
desembargador na liminar. 

No dia 15 de julho de 2019, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu a data para 
as eleições do novo prefeito. O pleito ficou marcado para 1º de setembro, e o vereador Ednilson 
(Du) Cazellato (PSDB) acabou sendo eleito para o cargo, que deverá ocupar até dezembro de 2020. 

No dia 3 de setembro de 2019, a prefeitura marcou audiências públicas com o objetivo de 
apresentar as linhas gerais e refazer a concorrência do transporte coletivo municipal por ônibus. 

Com a anulação da pirmeira audiência, realiozad ano dia 06 de outubrod e 2020, a prefeitura 
agendou novo encontro, desta vez para o dia 15 de dezembro, a partir das 19 horas, no Paço 
Municipal. 

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes 
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DATA: 29/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/29/defesa-civil-instala-sistema-de-alarme-
sonoro-as-margens-do-rio-jaguari/ 
 

[Paulínia] 

Defesa Civil instala sistema de alarme sonoro às 
margens do Rio Jaguari 
Equipamento de alerta fica na região do bairro Bonfim; objetivo é prevenir os efeitos de 
eventuais enchentes e reduzir os riscos à população local 

29 nov 2020 – 10h55 

 
O voluntário Heraldo Bizi, ao lado do sistema de alarme sonoro: redução de riscos à população local 

(Foto: Divulgação) 

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Paulínia instalou um sistema de alarme sonoro na 
região do bairro Bonfim, às margens do Rio Jaguari. O objetivo é prevenir os efeitos de eventuais 
enchentes e reduzir os riscos à população local. 

O equipamento foi instalado na propriedade do voluntário Heraldo Bizi, que já colabora com a 
Defesa Civil na localidade, fazendo medições do pluviômetro. 

“O sensor será acionado quando o nível do rio subir no local em que está instalado. A sirene 
alertará os moradores da região mais baixa para saírem de suas casas e procurarem um local mais 
seguro. A Defesa Civil será avisada para as providências necessárias”, explicou o secretário 
municipal de Proteção e Defesa Civil, Toní Roberto da Silva Guimarães. “O sistema é automático, 
após acionamento.” 
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De acordo com Toni Guimarães, há um histórico de alagamento naquela região durante o período 
de chuvas. “Não é frequente, mas se fazia necessário esse equipamento visando prevenir danos e 
riscos”, destacou. “O sistema vem sendo instalado há duas semanas como medida anterior à estação 
das chuvas. Hoje já funciona.” 

 
Integrantes da Defesa Civil recebem certificados pela autuação na ‘Operação Corta Fogo’  

(Foto: Divulgação) 

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil foi reconhecida pela Secretaria da Segurança Pública do 
Estado de São Paulo como importante parceiro no apoio ao Corpo de Bombeiros na “Operação Corta 
Fogo” 2020. No dia 25 passado, integrantes do órgão receberam certificado em solenidade realizada 
em Mogi Guaçu. 

“Neste ano, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil também concluiu, com êxito, o calendário de 
cursos que disponibilizou aos servidores para que continuem atuando com profissionalismo e 
excelência em prol da comunidade”, disse Toni Guimarães. “Conhecimento, organização e 
planejamento é a chave para a rápida resposta às situações de risco.” 
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DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 12 

 
 

 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Jardim Botânico de Paulínia ganha nova sede 
 

DATA: 03/12/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/jardim-botanico-de-paulinia-ganha-nova-sede/ 
 
Jardim Botânico ganha nova sede com acessibilidade para pessoas com deficiência 
 

DATA: 04/11/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA: https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/jardim-bot%C3%A2nico-ganha-nova-sede-
com-acessibilidade-para-pessoas-com-defici%C3%AAncia 
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DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: POLÍCIA    |  PÁGINA: 17 
 

 

 
 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Mello comprovou origem de dinheiro apreendido, afirma delegado de Sumaré 
DATA: 30/11/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2621 
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DATA: 30/11/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SERVIDORES 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-define-cronograma-de-pagamentos-
de-fim-de-ano/ 
 

Prefeitura de Paulínia define cronograma de 
pagamentos de fim de ano 
Por Redação 

30 de novembro de 2020 

 
 

 
 

A Prefeitura de Paulínia programou uma série de ações administrativas e financeiras para o 

último mês do ano, com o objetivo de acertar obrigações e pendências. As ações do 

cronograma financeiro incluem o pagamento antecipado de vencimentos aos servidores 

municipais ativos, inativos e pensionistas. 

Conforme comunicado da Prefeitura Municipal, uma das ações já programadas é o 

pagamento do salário integral dos servidores municipais, referente ao mês de dezembro, 

no dia 18 de dezembro. 

Ainda com relação ao pagamento de servidores municipais, a Prefeitura já agendou para o 

próximo dia 15 o pagamento do Abono de Natal. Na Prefeitura, o pagamento da 

antecipação das férias de janeiro será creditado no dia 4 de janeiro de 2021. 
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Em Paulínia, a prefeitura efetuou o pagamento do 13º salário de 4.904 funcionários 

públicos, sendo a primeira parcela em julho e a segunda parcela em outubro. 

A injeção dos valores pagos aos servidores da prefeitura no comércio local é muito 

significativa, especialmente neste período em que as vendas e pagamentos diminuíram, 

por conta dos reflexos da pandemia da Covid-19. 
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DATA: 02/12/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ IPTU 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/12/02/cinco-parcelas-adiadas-do-iptu-2020-
vencem-nesta-segunda-feira/ 
 

[Paulínia] 
Cinco parcelas adiadas do IPTU 2020 
vencem nesta segunda-feira 
Quem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano à vista tem 10% de desconto; 
outras taxas e tributos municipais também devem ser quitados dia 7 

2 dez 2020 – 13h17 

 
Vista área parcial da Avenida Prefeito José Lozano Araújo, na região da Prefeitura de Paulínia  

(Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia informou nesta quarta-feira (2) que o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2020 vence na próxima segunda-feira (7). Quem acertar o débito à vista tem 10% de 
desconto. Já aquele que decidir quitar o tributo a prazo deverá pagar cinco parcelas (referentes a 
março, abril, maio, junho e julho) de uma só vez neste dia 7, segundo o próprio governo municipal. 
As cinco demais manterão seus vencimentos originais. 

Em razão da pandemia da Covid-19, a Administração municipal prorrogou o prazo do pagamento 
das parcelas de março, abril, junho (1º de junho referente a maio e 30 de junho referente a junho) e 
julho para dezembro, assim como a quitação da cota única. O decreto do prefeito Du Cazellato 
(PSDB) interrompendo o vencimento do IPTU e de diversas outras taxas dos contribuintes foi 
divulgado no dia 27 de março passado. 
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De acordo com a Prefeitura, neste ano, o pagamento do IPTU pode ser feito no Banco do Brasil, 
Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e casas lotéricas. Para quem deseja atualizar o carnê 
do imposto 2020, deve clicar no 
link: https://paulinia.obaratec.com.br/apex/paulinia/f?p=1118%3ALOGIN&fbclid=IwAR0MWAFjD
BDX1umTgMTe97DqG8BsbukZ4htDFV3e6Kesi6WP5uIEywBA0zg. 

Relembre abaixo o que o decreto de março prorrogou para o próximo dia 7 de dezembro: 

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

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

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

 Fica prorrogado o prazo de pagamento do ISS-Fixo, da Taxa de Licença, Localização e 
Funcionamento (TLLF) e da Taxa de Horário Extraordinário (T.H.E), bem como da Taxa 
para o exercício da atividade de ambulante, cujo com vencimento original se daria no 
próximo dia 29 de maio para 7 de dezembro de 2020. 

 Ficam prorrogados os prazos para o pagamento das parcelas de março/2020, abril/2020, 
maio/2020, junho/2020 e julho/2020, de parcelamentos ativos que tenham sido realizados 
com fundamento no art. 75, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal 
nº 16/1999), bem como na Lei Complementar Municipal nº 71/2019 (Parcelamento Amigo), 
na Lei Municipal nº 3552/2017 (Recred-2017) e na Lei Municipal nº 3403/2014 (PECT 100), 
cujo novo vencimento ocorrerá no dia 7 de dezembro de 2020. 

 Fica suspenso, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação deste decreto, o 
cancelamento de parcelamentos de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida 
ativa, que tenham sido realizados com fundamento no art. 75, do Código Tributário 
Municipal (Lei Complementar Municipal nº 16/1999), bem como na Lei Complementar 
Municipal nº 71/2019 (Parcelamento Amigo), na Lei Municipal nº 3552/2017 (Recred-2017) 
e na Lei Municipal nº 3403/2014 (PECT 100). 
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DATA: 1/12/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ IPVA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/fazenda-cobra-1-687-proprietarios-de-veiculos-de-paulinia-
que-nao-pagaram-ipva/ 
 
 

Fazenda cobra 1.687 proprietários de veículos de 
Paulínia que não pagaram IPVA 
Por Redação 

1 de dezembro de 2020 

 

 
Valor total do imposto devido de 2015 a 2020 soma R$ 1.895.288,12 

Paulínia tem 1.687 proprietários de veículos que não pagaram o IPVA (Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores), de acordo com Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Estado de São Paulo. A cobrança abrange carros com placas de final 7 e 8 

e também de remanescentes de todas as placas dos exercícios de 2015 a 2020 e soma 

R$ 1.895.288,12, onde cada veículo pode ter débito em mais de um exercício. 

Os proprietários dos veículos receberão no domicílio tributário um comunicado da 

Secretaria sobre o lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, 

os valores do imposto, da multa incidente (20% do valor devido) e dos juros por mora, 

além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. 
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O contribuinte que receber o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para 

efetuar o pagamento da dívida ou efetuar sua defesa. O próprio aviso traz as orientações 

necessárias para a regularização da situação, incluindo a localização do Posto Fiscal mais 

próximo do endereço do proprietário do veículo. 

O pagamento pode ser feito pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, 

utilizando o serviço de autoatendimento ou nos caixas, bastando informar o número do 

Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado. O edital de notificações foi 

publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 25/11. 

O proprietário que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu nome 

inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo (transferindo a administração do débito 

para a Procuradoria Geral do Estado que poderá iniciar o procedimento de execução 

judicial, com aumento na multa de 20% para 40%, além da incidência de honorários 

advocatícios). 

O contribuinte deve regularizar a pendência com o Fisco para evitar a inclusão de seu nome 

no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN 

Estadual), o que ocorrerá depois de 90 dias da data de emissão do comunicado de 

lançamento de débitos de IPVA. 

Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a 

Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no portal.fazenda.sp.gov.br ou nos 

telefones do Call-Center 0800-0170110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2450-6810 

(exclusivo para chamadas de celular). 
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DATA: 04/12/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: JOVEM APRENDIZ  
PÁGINA: 3 
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DATA:  
04/12/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Atenção estudantes, agendamento e cadastro para a Bolsa Educação 2021 
DATA: 02/12/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/atencao-estudantes-agendamento-e-cadastro-para-a-bolsa-educacao-2021/ 
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DATA: 29/11/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: HISTÓRIA/ REPLAN 
PÁGINA: A2 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 30/11 a 03/12/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Xandynho Ferrari reivindica limpeza de bueiros no Recanto dos Pássaros e 
São José e na Lagoa do João Aranha 
3 de dezembro de 2020  

Nas duas últimas sessões ordinárias, o vereador Xandynho Ferrari (Podemos) apresentou seis 
proposituras solicitando melhorias para vários bairros do município. Nas Indicações 939 e 976/2020, 
o parlamentar solicita a limpeza de bueiros instalados nas Avenidas Dr. Roberto Moreira, no Recanto 
dos Pássaros, e Ferrúcio Ferramola, no São José. […] 

 

 

Lei proíbe ruídos altos em escapamento de veículos em Paulínia 
2 de dezembro de 202  

Uma nova lei municipal, em vigor desde outubro, proíbe emissão de ruídos altos ligados ao 
escapamento de veículos que trafegam na cidade. Quem descumpre as regras já ficava sujeito a 
infração de trânsito, mas agora pode levar multa ambiental de até R$ 1.818 (equivalente hoje a 500 
unidades fiscais), valor que será dobrado em caso de reincidência […] 
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Câmara e população debatem despesas públicas do Orçamento municipal 
em 2021 
1 de dezembro de 2020  

Os gastos municipais de 2021 foram tema de audiência pública na Câmara de Paulínia, nesta 
segunda-feira (30/11). O debate foi conduzido pelo vereador Fábio Valadão (PL), vice-presidente da 
Casa e da Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com o vereador Zé Coco (PSB), também 
membro da comissão. O objetivo foi apresentar e ouvir representantes […] 

 

 

Técnicos em secretarias e “feirinha” no Zeca Malavazzi são propostas de 
Xavier 
30 de novembro de 2020  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) cobra da Prefeitura medidas para reforçar o corpo técnico das 
secretarias municipais. Para ele, é fundamental investir em equipes capacitadas e que continuem em 
atividade mesmo com a mudança de governos. “A descontinuidade nas gestões públicas pode causar 
danos irreversíveis e irreparáveis tanto para o erário público […] 

 
 


