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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 02/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Propostas aprovadas na Câmara buscam desburocratizar serviços públicos 
em Paulínia 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 02/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 
 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CERTIFICADO DIGITAL  
PÁGINA: 5
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 05/04/2021 
ASSUNTO: ÁREAS PÚBLICAS/ PROJETOS DE LEI/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2651 
 

Cazellato pede de volta áreas públicas doadas e não 

utilizadas 
 

Da Redação 

05/04/2021 16:04:45 

 

Betel abriga o parque tecnológico da cidade 

Empresas de tecnologia receberam terrenos da prefeitura que somam quase 14 mil metros quadrados, 

mas nunca se instalaram em Paulínia 

 

Entre janeiro e março deste ano, o prefeito Du Cazellato (PL) assinou três projetos de lei ( 

Nºs 9, 43 e 44/2021) revogando doações de áreas públicas para empresas de tecnologia que 

deveriam estar funcionando na Avenida João Baldin, em Betel, gerando emprego e renda no 

município. Doados em 2011, na gestão do então prefeito José Pavan Junior, os terrenos somam um 

total de quase 14 mil metros quadrados. 

 

“Com a finalidade de desenvolvimento socioeconômico e implantação do Parque 

Tecnológico”, diz o art. 2º das Leis Municipais 3.232, 3.234 e 3.235, todas de 5 de outubro de 2011, 

que autorizaram a doação das áreas para as empresas T.GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A, 

SOFTWAY S.A, SSTG SERVIÇOS, SOFTWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, T.EASY 

SOFTWARES PARA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, ALL EARTH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e 

SUNVED COMERCIAL LTDA se instalarem no município, no prazo de dois anos. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2651
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=127793
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=130185
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=130186
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/324/3232/lei-ordinaria-n-3232-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-tglobal-participacoes-societarias-sa-softway-sa-sstg-servicos-softway-tecnologia-da-informacao-ltda-teasy-softwares-para-comercio-exterior-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?q=3232
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/324/3234/lei-ordinaria-n-3234-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-all-earth-comercio-de-eletronicos-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?q=3234
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/324/3235/lei-ordinaria-n-3235-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-sunved-comercial-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?q=3235
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Entretanto, segundo Cazellato, até hoje as empresas “não realizam qualquer atividade 

econômica” nas áreas doadas pela prefeitura. “Não atendendo, portanto, ao interesse público, 

preconizado na Lei Municipal nº 3.097/2010 (que instituiu o Parque Tecnológico de 

Paulínia), artigo 11, alíneas I e II”, afirma o prefeito. Além disso, também de acordo com ele, nos 

três casos, as doações não foram registradas perante o 4º Oficial de Registro de Imóveis. 

 

A revogação objeto do PL 9/2021 já foi aprovada pela Câmara Municipal de Paulínia (CMP), na 

sessão do dia 2 de março, e sancionada por Cazellato oito dias depois (Lei 3.841/2021). Com isso, o 

município recuperou a área doada à ALL EARTH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. As outras duas 

- objetos dos PLs 43 e 44 -  seguem tramitando no Legislativo. O Correio não conseguiu contato com 

as donatárias citadas nesta reportagem.  

 

Foto: Bairro Betel/Paulínia Vista de Cima 

 

 

 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2010/310/3097/lei-ordinaria-n-3097-2010-dispoe-sobre-a-instituicao-e-criacao-do-parque-tecnologico-do-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?q=3097
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2021/385/3841/lei-ordinaria-n-3841-2021-revoga-a-lei-municipal-n-3234-de-05-de-outubro-de-2011-e-da-outras-providencias?q=3234
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 09/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/governo-anuncia-avanco-do-estado-a-
fase-vermelha-do-plano-sao-paulo/ 
 

Governo anuncia avanço do estado à fase vermelha do 
Plano São Paulo 
 
Paulínia ainda não divulgou se vai seguir o governo estadual; jogos do Campeonato 
Paulista serão liberados já a partir deste final de semana 

9 abr 2021 – 12h58 

 
O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução) 

O governo do estado decidiu retornar os 645 municípios paulistas  à fase vermelha do Plano São 

Paulo de retomada da economia e controle da pandemia da Covid-19. A decisão foi anunciada no 

início da tarde desta sexta-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes, e vale a partir de segunda-feira 

(12). Até a publicação deste texto, a Prefeitura de Paulínia não havia divulgado se irá seguir o estado 

e aliviar as restrições do plano na cidade. Nessa fase, por exemplo, podem voltar o drive-thru sem 

restrições em todo o comércio, as escolas receber alunos e o atendimento presencial nas lojas de 

material de construção. 

Nesta atualização do Plano São Paulo, governo do estado liberou também a realização de jogos do 

Campeonato Paulista já a partir deste final de semana. Na noite de quinta-feira (8), o Ministério 

Público de São Paulo enviou ofício ao governador de São Paulo retirando as restrições para a volta 

do futebol depois da Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentar um novo programa para 

endurecer os protocolos de segurança de prevenção ao novo coronavírus. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/governo-anuncia-avanco-do-estado-a-fase-vermelha-do-plano-sao-paulo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/governo-anuncia-avanco-do-estado-a-fase-vermelha-do-plano-sao-paulo/


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  7 
 

 
 

 

A fase emergencial está em vigor desde o dia 15 de março nos 645 municípios paulistas e, agora, 

termina neste domingo (11). A fase vermelha começa dia 12 e vai até o dia 18. As proibições das 

atividades presenciais em igrejas, aglomerações, festas, assim como o toque de recolher, das 20h às 

5h, continuam em vigor na fase vermelha. 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Governo Doria anuncia que SP avançará para a fase vermelha 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 09/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/governo-doria-anuncia-que-sp-avancara-para-a-

fase-vermelha.shtml 

 

Região Metropolitana de Campinas decide liberar retirada de produtos 

em todo comércio 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 09/04/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/09/regiao-metropolitana-de-campinas-decide-liberar-
retirada-de-produtos-em-todo-comercio.ghtml 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/governo-doria-anuncia-que-sp-avancara-para-a-fase-vermelha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/governo-doria-anuncia-que-sp-avancara-para-a-fase-vermelha.shtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/09/regiao-metropolitana-de-campinas-decide-liberar-retirada-de-produtos-em-todo-comercio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/09/regiao-metropolitana-de-campinas-decide-liberar-retirada-de-produtos-em-todo-comercio.ghtml
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 09/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 17 

Profissionais de educação serão vacinados semana que vem 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 02/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 3 

municípios da região ocupam últimas posições em ranking de imunização 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

SP cria ranking de cidades que mais aplicaram doses das vacinas distribuídas no estado 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 08/04/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/08/sp-cria-ranking-de-cidades-que-mais-aplicaram-doses-das-vacinas-distribuidas-no-estado/ 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/08/sp-cria-ranking-de-cidades-que-mais-aplicaram-doses-das-vacinas-distribuidas-no-estado/
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 07/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: A4 

Sindicato do Comércio da região é autorizado pela Justiça a comprar vacina 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/07/prefeitura-vai-cadastrar-familias-de-
alunos-para-fornecer-marmita/ 
 

Prefeitura vai cadastrar famílias de alunos para 
fornecer marmita 
 
Objetivo é ajudar estudantes da rede municipal de ensino em vulnerabilidade 
alimentar por causa da pandemia da Covid-19, que já dura mais de 1 ano 

7 abr 2021 – 12h36 

‘ 

Locais, datas e horários de entrega serão informados oportunamente’, informou a Prefeitura (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia vai distribuir marmita pronta para consumo em casa a famílias de alunos 

da rede municipal de Ensino Infantil, Fundamental 1 e 2, Médio, Técnico e de Educação para Jovens 

e Adultos (EJA) que apresentam vulnerabilidade alimentar em função da pandemia da Covid-19. O 

primeiro caso de coronavírus na cidade foi registrado em março do ano passado. Desde então, estão 

suspensas as aulas presenciais e a distribuição de merenda nas escolas municipais, que abrigam cerca 

de 20 mil estudantes. 

As famílias interessadas em receber marmitex deverão se cadastrar a partir desta quinta-feira (8) 

até o próximo domingo (12), de acordo com um comunicado divulgado pela Secretaria Municipal de 

Educação para supervisores de ensino, na última terça-feira (6). O informe pede ajuda as escolas para 

que transmitam a informação aos pais e responsáveis por alunos matriculados na rede municipal de 

ensino de Paulínia. O cadastramento será de forma online, pela internet, no site da Prefeitura 

(www.paulinia.sp.gov.br). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/07/prefeitura-vai-cadastrar-familias-de-alunos-para-fornecer-marmita/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/07/prefeitura-vai-cadastrar-familias-de-alunos-para-fornecer-marmita/
http://www.paulinia.sp.gov.br/
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“Para ter acesso ao benefício, pais ou responsáveis devem se cadastrar nos dia 8 a 11 de abril, 

informando um nome de pessoa maior de idade (além de mãe ou do pai) também autorizada a retirar 

a mamitex na escola”, explicou o comunicado da Secretaria Municipal de Educação. “Os locais, 

datas e horários de entrega serão informados oportunamente.” O tempo de duração do programa é 

indeterminado e as marmitas serão fornecidas a partir do dia 19. Quem produzirá as marmitas nem o 

valor investido foram divulgados pela Prefeitura até a publicação deste texto.  

Veja o comunicado: 
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Durante o cadastro, os interessados devem informar: 

• Nome da unidade escolar onde o aluno está matriculado; 

• Nome completo do aluno, etapa/ano/série de matrícula; 

• Nome do pai/responsável; e 

• Nome de outra pessoa maior de idade autorizada a retirar a mamitex, além do pai/mãe/responsável. 

A Prefeitura salientou que a refeição será entregue em embalagem lacrada. “Fica sob a 

responsabilidade do beneficiário seu consumo de acordo com as orientações contidas no lacre”, 

destacou. “As famílias que apresentarem dificuldades em realizar o cadastro devem ser acolhidas 

pelas respectivas unidades escolares, que as auxiliarão.” 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia abre cadastro para entrega de marmitas a alunos da rede 

municipal; veja como fazer 

VEÍCULO: G1   |     DATA: 08/04/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/08/paulinia-abre-cadastro-para-entrega-de-

marmitas-a-alunos-da-rede-municipal-veja-como-fazer.ghtml 

 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/08/paulinia-abre-cadastro-para-entrega-de-marmitas-a-alunos-da-rede-municipal-veja-como-fazer.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/08/paulinia-abre-cadastro-para-entrega-de-marmitas-a-alunos-da-rede-municipal-veja-como-fazer.ghtml
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/07/estado-cria-bolsa-do-povo-com-
investimento-de-r-1-bilhao-para-2021/ 

 

Estado cria Bolsa do Povo com investimento de R$ 1 
bilhão para 2021 
 
Iniciativa prevê unificação dos programas estaduais com ampliação do público 
atendido e dos valores, que podem chegar a R$ 500 por pessoa 

7 abr 2021 – 16h45 

 
Governador João Doria mostra modelo do cartão do Bolsa do Povo, durante coletiva (Foto: Divulgação) 

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (7) o Bolsa do Povo, que unificará 

os programas sociais de São Paulo em um cadastro único com aumento dos valores pagos e 

ampliação da abrangência. Maior programa social já anunciado pelo governo de SP, o Bolsa do Povo 

vai pagar benefícios de até R$ 500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas direta e indiretamente nos 

645 municípios paulistas. 

O estado de São Paulo prevê um investimento de R$ 1 bilhão no programa, apenas no ano de 

2021, como medida de enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada pela pandemia. “O 

Bolsa do Povo é o maior programa social da história de São Paulo”, destacou Doria. “Ao lado do 

enfrentamento da pandemia, da preservação da vida, da obediência à ciência, estamos também 

acompanhando o crescimento acelerado da pobreza, da vulnerabilidade, em São Paulo e no Brasil.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/07/estado-cria-bolsa-do-povo-com-investimento-de-r-1-bilhao-para-2021/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/07/estado-cria-bolsa-do-povo-com-investimento-de-r-1-bilhao-para-2021/
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O projeto de lei que institui o Bolsa do Povo será enviado nesta quarta-feira à Assembleia 

Legislativa em regime de urgência para que as ações de assistência social e transferência de renda 

ajudem no combate às dificuldades emergenciais causadas pela pandemia. 

O Bolsa do Povo vai reunir programas sociais estaduais já existentes, abrangendo sete eixos 

diferentes: Bolsa Trabalho (Emprego), Bolsa Renda Cidadã (Assistência Social), Bolsa Aluguel 

Social (Habitação), Bolsa Talento Esportivo (Incentivo), Bolsa Auxílio Via Rápida (Qualificação 

Profissional), Ação Jovem e contratação de mães e pais nas escolas (Educação), além da contratação 

de agentes de apoio na Saúde. 

Um dos carros-chefes do Bolsa do Povo é a contratação de 20 mil pais e mães de alunos das 

escolas públicas para trabalhar em jornadas de até quatro horas diárias, junto com capacitação, e uma 

remuneração de R$ 500/mês dentro do sistema de ensino estadual. O objetivo é criar oportunidade de 

trabalho e renda com envolvimento da comunidade na manutenção e administração das escolas. 

Com a aprovação do Bolsa do Povo, o governo de São Paulo irá ainda ampliar os valores dos 

benefícios atuais de dois programas já existentes, passando de R$ 80 para R$ 100. O aumento será 

para o Ação Jovem, voltado para estudantes de 15 a 24 anos para que permaneçam nos estudos, e o 

Renda Cidadã que atende pessoas de baixa renda. 

O Bolsa do Povo terá a gestão unificada na Secretaria de Governo do Estado. O governo estuda a 

ampliação de outros valores e criação de novas ações que atendam as demandas emergenciais da 

população de baixa renda. 

 
De acordo com o governo do estado de São Paulo, cada cesta custa em média R$ 70,00 (Foto: Divulgação) 

Doria anunciou nesta quarta-feira a doação de 500 mil cestas básicas por empresas integrantes do 

Comitê Empresarial Solidário. Essas cestas se somam às 740 mil já adquiridas pelo governo do 

estado, totalizando assim 1,2 milhão de unidades que serão entregues até julho deste ano. As doações 

serão destinadas ao combate da insegurança alimentar das famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza. 



   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  17 
 

  

Segundo o governo do estado, as doações são da ordem de R$ 35 milhões em doações em dinheiro 

e em cestas do alimento solidário. Cada cesta custa em média R$ 70,00 e sustenta uma família de até 

cinco pessoas durante três semanas dentro do padrão internacional de qualidade e de segurança 

alimentar. Na primeira onda da pandemia, o governo já havia se mobilizado e distribuído mais de 1,5 

milhão de cestas básicas pelo Programa Alimento Solidário. 

Desde a criação do Comitê Solidário, conforme o governo estadual, foram arrecadados mais de 

R$1,9 bilhão em doações para a saúde e proteção social, destinados à compra de cestas básicas, 

produtos de higiene, vacina, entre outros itens para assistir famílias em vulnerabilidade social no 

território paulista, além de doações diversas feitas pelo Fundo Social para mais de 1.400 instituições, 

beneficiando mais de um milhão de pessoas no estado. 

Campanha 

No dia 31 de março a Secretaria de Desenvolvimento Social com a participação da Secretaria de 

Comunicação lançou a campanha “Vacina Contra a Fome”, ação que convida cada pessoa apta a se 

vacinar contra Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível nos municípios participantes. 

Atualmente já aderiram a iniciativa 434 cidades. O objetivo da campanha é beneficiar famílias 

carentes e com déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Até esta 

quarta-feira, Paulínia não tinha aderido a essa campanha. Confira 

aqui https://www.vacinacontraafome.sp.gov.br/. 

O Programa Viva Leite foi ampliado para reforçar a nutrição de 21 mil idosos residentes de 

abrigos institucionais. Além disso, os 59 restaurantes da rede Bom Prato serviram mais de 33,8 

milhões de refeições, desde o início da pandemia, em embalagens descartáveis e para retirada, sendo 

730 mil gratuitamente para a população em situação de rua cadastrada pelos municípios. Além disso, 

o programa ampliou a oferta de refeições em 60%, passando a servir café da manhã, almoço e jantar, 

inclusive aos finais de semana e feriados. 

https://www.vacinacontraafome.sp.gov.br/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 07/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-vai-reconhecer-calamidade-dos-municipios-
paulistas-de-forma-coletiva/ 
 

Projeto vai reconhecer calamidade dos municípios 
paulistas de forma coletiva 
 

Por Redação 

7 de abril de 2021 

 

Barbara Moreira – Foto: Reprodução Rede Alesp | Parlamentares que integram a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo – Alesp 

 

Decretos deverão ser encaminhados à Alesp para homologação e 

conhecimento do TCESP 

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) decidiu nesta quarta-feira 

(7/4), em reunião virtual, elaborar um único Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para 

reconhecer, coletivamente, os decretos de calamidade pública adotados pelos 

municípios paulistas em razão da pandemia causada pelo coronavírus. O documento foi 

http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-vai-reconhecer-calamidade-dos-municipios-paulistas-de-forma-coletiva/
http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-vai-reconhecer-calamidade-dos-municipios-paulistas-de-forma-coletiva/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Foto-Alesp.jpg
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proposto pelos parlamentares que integram a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR). 

O projeto será elaborado por um relator a ser indicado e será votado na comissão na 

próxima semana. Em seguida, o texto será analisado pelas comissões de Assuntos 

Metropolitanos e Municipais, e de Fiscalização e Controle, para só então seguir para 

discussão e votação final em plenário. Até agora, neste ano, 117 municípios pediram 

reconhecimento da Alesp aos seus decretos de calamidade pública. 

Para chegar a essa decisão, os parlamentares se reuniram na semana passada com a 

presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheira Cristiana de 

Castro Moraes, e solicitaram apoio na elaboração do projeto. As orientações do 

Tribunal de Contas foram acatadas e serão juntadas ao PDL. 

“O PDL vai abarcar todos os municípios do Estado. Dessa forma, os processos 

individuais que já estavam em andamento devem ser paralisados. O método é uma 

forma de atender com prontidão os 113 municípios que estão, muitos deles, 

desesperados para que a gente se posicione”, disse o presidente da CCJR, deputado 

Mauro Bragato (PSDB). 

O reconhecimento dos decretos de calamidade pública dos municípios pela Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo é importante porque dá ciência ao TCESP de que, 

ao longo do ano, o prefeito teve que remanejar o Orçamento em razão da crise 

causada pela pandemia. Com isso, os Executivos ganham maior flexibilidade na gestão 

estratégica. 

Dentre outras medidas, a redação sugerida pelo TCESP estabelece que os prefeitos 

deverão notificar imediatamente o Legislativo municipal sobre a abertura de créditos 

extraordinários por decreto. Além disso, as contratações emergenciais e autorizações 

para despesas adicionais deverão estar relacionadas à situação de calamidade pública e 

a divulgação dos gastos precisará constar no Portal da Transparência. 

As prefeituras também deverão comprovar, através de documentos e justificativas 

técnicas e jurídicas, elementos como pesquisas de preço, urgência e necessidade da 

aquisição de produtos ou contratação de serviços sem licitação. 

Debate 

Na reunião, a deputada Janaina Paschoal (PSL) afirmou que sua preferência era 

analisar os casos de maneira individual. “Se a gente fizer um decreto geral e irrestrito, 
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nós não teremos a oportunidade de checar a situação concreta (de cada município)”, 

afirmou, ao dizer que não haverá como saber se todas as cidades se encontram 

realmente em situação de calamidade. 

Nesse sentido, Marina Helou (Rede) argumentou que a celeridade é necessária e que o 

TCE fará a fiscalização, como especificado na proposta do órgão. “Fico bem confortável 

de a gente seguir com o PDL. Entendo que o Tribunal de Contas conseguiu fazer boas 

amarras e terá a responsabilidade, na sequência, de acompanhar cada uma dessas 

prefeituras”, disse Marina. 

Municípios que desejam o reconhecimento devem solicitá-lo à Alesp por meio de um e-

mail institucional da prefeitura para o e-mail sgp@al.sp.gov.br . 

Junto com a integra do decreto e sua justificativa, é preciso que os representantes dos 

municípios encaminhem documentações que comprovem o estado de calamidade e 

demonstrativo da necessidade de suspensão de prazos e normas previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-10-mil-casos-e-registra-mais-3-
mortes-por-covid-19-nesta-quarta-feira-7/ 

 

Paulínia ultrapassa 10 mil casos e registra mais 3 
mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (7) 
 

Por Redação 

8 de abril de 2021 

 

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (7) 60 casos confirmados e 3 

mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados 

do monitoramento da Covid-19 mostram que Paulínia soma 10.011 casos confirmados e 

156 mortes em decorrência da doença. Já se recuperaram da doença 92,46%, ou seja, 

9.257 paulinenses. 

INTERNADOS – 68 pacientes com diagnóstico confirmado/suspeito de Covid-19 estão 

internados no Hospital Municipal de Paulínia (HMP). São 30 em leitos exclusivos de UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) e 38 em leitos clínicos/enfermaria. Há outros 3.656 que 

aguardam resultados de exames. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-10-mil-casos-e-registra-mais-3-mortes-por-covid-19-nesta-quarta-feira-7/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-10-mil-casos-e-registra-mais-3-mortes-por-covid-19-nesta-quarta-feira-7/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Hospital-Municipal_DSC_0658.jpg
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ÓBITOS – O boletim do Departamento de Vigilância em saúde informa a morte de mais 3 

pacientes. São 2 mulheres e 1 homem, com idades que variam de 55 a 57 anos. Os óbitos 

ocorreram de 3 a 6 de abril de 2021. 

Dentre as vidas perdidas no Município estão: 

Mulher de 55 anos, com antecedentes de doença cardiovascular, obesidade e 

hipotireoidismo. Iniciou os sintomas respiratórios em 19 de março, sendo internada no 

Hospital Municipal de Paulínia (HMP) no último dia 26. Foi realizado diagnóstico laboratorial 

para Covid-19 pelo exame de PCR, com resultado positivo. Faleceu na terça-feira, 6. 

Homem de 57 anos, sem comorbidades. Iniciou os sintomas respiratórios em 20 de março, 

sendo internado no HMP no último dia 26. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a 

Covid-19 pelo exame de PCR, com resultado positivo. Faleceu na terça-feira, 6. 

Mulher de 55 anos, com antecedente de doença cardiovascular. Iniciou os sintomas 

respiratórios em 22 de março, sendo internada no HMP no último dia 30. Foi realizado 

diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de PCR, com resultado positivo. 

Faleceu no sábado, 3. 

A Prefeitura de Paulínia informa ser essencial que todos sigam as orientações do Comitê de 

Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade do uso de máscara, 

higienização das mãos sempre que possível, distanciamento social e evitar aglomerações. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia tem recordes de mortes e de novos casos de coronavírus em 

março 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 1º/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-recordes-de-mortes-e-de-novos-casos-de-coronavirus-em-

marco/ 

 

Brasil ultrapassa 4.000 mortos por Covid em um só dia; número dobrou 

em menos de um mês 

VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 06/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/brasil-ultrapassa-4000-mortos-por-covid-em-um-

so-dia-numero-dobrou-em-menos-de-um-mes.shtml 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-recordes-de-mortes-e-de-novos-casos-de-coronavirus-em-marco/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-recordes-de-mortes-e-de-novos-casos-de-coronavirus-em-marco/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/brasil-ultrapassa-4000-mortos-por-covid-em-um-so-dia-numero-dobrou-em-menos-de-um-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/brasil-ultrapassa-4000-mortos-por-covid-em-um-so-dia-numero-dobrou-em-menos-de-um-mes.shtml
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VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
DATA: 02/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ LUTO 
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/num-intervalo-de-9-dias-morrem-ex-vice-prefeita-de-
paulinia-o-filho-e-o-marido-de-covid-19/ 
 

Num intervalo de 9 dias, morrem ex-vice-prefeita de 
Paulínia, o filho e o marido de covid-19 
 

2 de abril de 2021 

Morreu ontem (01/04) à noite, Aparecido Avelino dos Santos, marido da ex-prefeita de Paulínia 

Vanda Camargo. Ele é a terceira pessoa da mesma família a ser vitimada pela doença num intervalo 

de nove dias. No último sábado (27/03), Vanda também faleceu de covid-19, assim como o seu filho, 

Vinicius, de 25 anos, que morreu no dia 25 março. 

Vanda e o marido tinham sido internados no último domingo (21/03). Belo estava num leito de UTI 

do Hospital Municipal. 

Vanda, o marido e o filho: todos foram infectados com o coronavírus/ arquivo pessoal 

 

Vanda trabalhou vários anos da Delegacia de Polícia e na APAE da cidade. E foi vice prefeita nos 

anos de 2013, 2015 e 2016. 

Casos 

Desde o início da pandemia, Paulínia registrou 9.774 casos e 146 mortes provocadas pela covid-19. 

https://blogdarose.band.uol.com.br/num-intervalo-de-9-dias-morrem-ex-vice-prefeita-de-paulinia-o-filho-e-o-marido-de-covid-19/
https://blogdarose.band.uol.com.br/num-intervalo-de-9-dias-morrem-ex-vice-prefeita-de-paulinia-o-filho-e-o-marido-de-covid-19/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 27/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/27/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-
covid-19-dias-depois-do-filho/ 
 

Ex-vice-prefeita de Paulínia morre por Covid-19 dias 
depois do filho 
 
Marido dela também foi infectado e está internado na UTI do Hospital Municipal 
‘Vereador Antônio Orlando Navarro’ em decorrência da doença 

27 mar 2021 – 13h21 

 
A ex-vice-prefeita de Paulínia Vanda Maria Camargo dos Santos com o filho Vinicius (Foto: Reprodução) 

A Prefeitura de Paulínia informou na manhã deste sábado (27) a morte da ex-vice prefeita Vanda 

Maria Camargo dos Santos, de 61 anos, em decorrência da Covid-19. Ela morreu dias depois de seu 

filho, Vinicius, de 25 anos, também perder a batalha para o novo coronavírus na cidade. O marido 

dela Aparecido Avelino dos Santos, Belo, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 

Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” em razão da doença. 

“Na quinta-feira, 25, seu filho, Vinicius, faleceu em razão da Covid-19”, informou a Prefeitura de 

Paulínia. “A Administração se solidariza com todos seus familiares e deseja melhoras ao seu marido, 

Belo, que se encontra internado no hospital municipal, também em decorrência da Covid-19.” 

A ex-vice-prefeita de Paulínia deu entrada no hospital municipal no dia 21 passado e quatro dias 

depois foi intubada. Morreu na madrugada deste sábado em consequência de complicações da Covid-

19. O velório de Vanda será ainda neste sábado. O corpo de Vinicius foi sepultado na quinta-feira. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/27/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-19-dias-depois-do-filho/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/27/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-19-dias-depois-do-filho/
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Vanda trabalhou 30 anos na Delegacia de Polícia de Paulínia como policial civil; 15 anos na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade como voluntária; foi presidente do 

Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do município; e vice-prefeita em 2013, 2015 e 2016, 

pelo PSDB, na gestão do então prefeito José Pavan Junior (PSDB). 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Vanda Camargo, ex-vice-prefeita de Paulínia, morre de Covid 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 27/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/vanda-camargo-ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-covid/ 

 

Ex-vice-prefeita de Paulínia morre por Covid-19 um dia após perda do 

filho para a doença 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 27/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/27/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-

19-um-dias-apos-perda-do-filho-para-a-doenca.ghtml 

 

Ex-vice-prefeita de Paulínia morre por covid-19 um dia após perder o 

filho 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 27/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1595724,ex-vice-prefeita-de-

paulinia-morre-por-covid-19-um-dias-apos-o-filho.aspx 

 

Ex-vice-prefeita de Paulínia morre de Covid logo após perder o filho 
VEÍCULO: TODO DIA   |     DATA: 28/03/2021     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-covid-logo-apos-perder-o-filho/ 

 

Luto em Paulínia 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 28/03/2021     |    PÁGINA: A2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/vanda-camargo-ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-covid/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/27/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-19-um-dias-apos-perda-do-filho-para-a-doenca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/27/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-19-um-dias-apos-perda-do-filho-para-a-doenca.ghtml
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1595724,ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-19-um-dias-apos-o-filho.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1595724,ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-por-covid-19-um-dias-apos-o-filho.aspx
https://tododia.com.br/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-covid-logo-apos-perder-o-filho/
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Ex-vice-prefeita de Paulínia morre por Covid-19 dois dias após filho 
VEÍCULO: VEJA SÃO PAULO   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

https://vejasp.abril.com.br/cidades/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-covid-19/ 

 

Ex-vice-prefeita de Paulínia morre de covid dois dias após filho de 25 

anos  
VEÍCULO: UOL   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/29/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-

covid-dois-dias-apos-filho-de-25-anos.htm 

 

Morre a terceira pessoa da família da ex-vice-prefeita Vanda 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 02/04/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/02/morre-a-terceira-pessoa-da-familia-da-ex-vice-prefeita-
vanda/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-covid-19/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/29/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-covid-dois-dias-apos-filho-de-25-anos.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/29/ex-vice-prefeita-de-paulinia-morre-de-covid-dois-dias-apos-filho-de-25-anos.htm
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/02/morre-a-terceira-pessoa-da-familia-da-ex-vice-prefeita-vanda/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/02/morre-a-terceira-pessoa-da-familia-da-ex-vice-prefeita-vanda/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 09/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ SOCIAL  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

 

Prefeitura  adere à Campanha “Vacina sem Fome”  
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 09/04/2021 
ASSUNTO:  
SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: 5 
 
 

Políticos de Paulínia se unem na campanha “Juntos no Bem”, com shows 
virtuais e arrecadação de alimentos 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Campanha “Juntos no Bem” em prol da Aupacc e do Fundo Social de 

Paulínia 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 08/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/campanha-juntos-no-bem-em-prol-da-aupacc-e-do-fundo-social-de-paulinia/ 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/campanha-juntos-no-bem-em-prol-da-aupacc-e-do-fundo-social-de-paulinia/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 09/04/2021 
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO/ LDO  
PÁGINA: 6 
 

Prefeitura realiza Audiência Pública sobre a LDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Audiência pública sobre LDO 

acontece na segunda, dia 12 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
DATA: 09/04/2021      

PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 06/04/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2652 
 
 

Paulinenses aprovam oito serviços públicos 
 

Da Redação 

06/04/2021 19:04:02 

 

 

Coleta de lixo foi o melhor avaliado pela população 

Segundo a primeira pesquisa Indsat em 2021, coleta de lixo, iluminação, água, segurança e 

Guarda Civil estão entre os melhores avaliados 

 

O Indsat divulgou os primeiros indicadores de satisfação com os serviços públicos de Paulínia em 

2021. O instituto afirma ter ouvido 400 moradores, maiores de 16 anos, na primeira semana de 

março. Os entrevistados responderam “ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo” para cada um dos 

16 serviços pesquisados.  

 

“O município de Paulínia inicia 2021 com 50% deles com Alto Grau de Satisfação. São eles: Coleta 

de Lixo, Abastecimento de Água, Iluminação Pública, Qualidade da Água, Limpeza Pública, 

Guarda Municipal, Qualidade de Vida e Segurança Pública”, informou o Indsat.  Com mais de 100 

mil habitantes, Paulínia figura entre as cidades de médio porte avaliadas frequentemente pelo 

instituto. 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2652
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O Indsat segue a seguinte escala de satisfação: 

- abaixo de 350 pontos = Baixíssimo Grau; 

- entre 350 e 499 pontos = Baixo Grau; 

- entre 500 e 649 pontos = Grau Médio; 

- entre 650 e 799 pontos = Alto Grau; 

- a partir de 800 pontos = Grau de Excelência; 

 

Confira abaixo  a pontuação dos serviços melhores avaliados: 

 

 

 

Administração 

Divulgada no mês passado, outra pesquisa Indsat apontou o governo do atual prefeito Du 

Cazellato (PL) como o 5º melhor da Região Metropolitana de Campinas (RMC) em 2020. De acordo 

com o instituo, o grau de satisfação dos paulinenses com a administração municipal começou a 

crescer a partir do final de 2019, quando Cazellato e o vice-prefeito Sargento Camargo (PSL) já 

estavam à frente da prefeitura da cidade. LEIA MAIS... 

 

Foto: Arquivo 

 

http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2648
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 07/04/2021 
ASSUNTO: OBRAS/ TRÂNSITO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/duplicacao-da-rodovia-que-da-acesso-de-paulinia-a-
anhanguera-comeca-neste-semestre/ 
 

Duplicação da Rodovia que dá acesso de Paulínia à 
Anhanguera começa neste semestre 
 

Por Redação 

7 de abril de 2021 

 

 

O Departamento de Estradas de Rodagens (DER) concluiu o processo licitatório para 

contratação das obras de duplicação da Rodovia Adauto Campos Dall’Orto – SP 110/330, 

do quilômetro 1 ao quilômetro 2,8, entre Sumaré e Paulínia, sendo que a vencedora do 

certame foi a empresa Heleno & Fonseca. 

A previsão é que os serviços sejam iniciados neste semestre, com prazo de execução 

estimado em 18 meses. O investimento na obra é de R$ 21,3 milhões. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/duplicacao-da-rodovia-que-da-acesso-de-paulinia-a-anhanguera-comeca-neste-semestre/
http://noticiasdepaulinia.com.br/duplicacao-da-rodovia-que-da-acesso-de-paulinia-a-anhanguera-comeca-neste-semestre/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Rodovia-Sumar%C3%A9-Paul%C3%ADnia-07.04.20213.jpg
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Além da duplicação da pista, serão realizados serviços para pavimentação dos 

acostamentos, melhorias no sistema de drenagem e nova sinalização. Não foram 

necessárias desapropriações para a realização das obras. 

A assinatura do contrato ocorreu no último dia 22 de março e publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo, na edição do dia 24. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Rodovia Sumaré-Paulínia será duplicada 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA   |     DATA: 05/04/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunapaulinia.com.br/rodovia-sumare-paulinia-sera-duplicada/ 

 

https://tribunapaulinia.com.br/rodovia-sumare-paulinia-sera-duplicada/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Rodovia-Sumar%C3%A9-Paul%C3%ADnia-07.04.20215.jpg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 06/04/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-apresenta-saldo-positivo-de-empregos-durante-
o-mes-de-fevereiro/ 
 

Paulínia apresenta saldo positivo de empregos durante 
o mês de fevereiro 
 

Por Redação 

6 de abril de 2021 

 

Foto: Ademir Inácio | Notícias de Paulínia | Bairro Jardim Flamboyant, em 

Paulínia, ganha seu segundo condomínio de prédios 

 

Na cidade, todos os setores tiveram números positivos, segundo o Caged 

O mês de fevereiro foi de números positivos em Paulínia em relação à geração de 

empregos. A cidade teve saldo positivo de mais de 804 postos de trabalho, com saldo 

positivo em todos os setores, segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged). 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-apresenta-saldo-positivo-de-empregos-durante-o-mes-de-fevereiro/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-apresenta-saldo-positivo-de-empregos-durante-o-mes-de-fevereiro/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Regi%C3%A3o-Monte-Alegre-Flamboyant-4.jpg
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Conforme os números do Caged, em fevereiro Paulínia teve 2.235 admissões e 1.431 

desligamentos, o que resultou em um saldo positivo de 804 postos de trabalho com 

carteira assinada. 

No acumulado do ano Andradas tem um saldo positivo de 1.076 postos de trabalho. Dessa 

vez, todos os setores da economia na cidade apresentaram saldo positivo: Agropecuária 

(3), Comércio (41), Indústria (46), Serviços (422) e Construção Civil (564). 

 

RMC 

A RMC – Região Metropolitana de Campinas – gerou, em fevereiro de 2021, 13.658 postos 

de trabalho. Apenas Campinas respondeu pela criação de 4.692 destas vagas com carteira 

assinada, fazendo com que tanto cidade quanto a região tenham registrado o melhor 

resultado dos últimos 17 anos em um mês de fevereiro. A avaliação é do Departamento de 

Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), com base nos dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

Em relação aos últimos 12 meses, foram gerados 3.552 postos de trabalho na RMC, 

resultante de 369.717 admissões e de 366.165 demissões. No período de março de 2020 a 

fevereiro de 2021 (últimos 12 meses), as cidades da RMC que geraram os melhores 

percentuais quanto aos empregos foram Monte Mor (7,02%), Morungaba (5,47%), Nova 

Odessa (5,12%) e Artur Nogueira (4,98%). Das 20 cidades que formam a RMC, seis 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-02-at-18.48.05.jpeg
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apresentaram resultados negativos: Valinhos (0,45%), Santo Antônio de Posse (-2,49%), 

Engenheiro Coelho (-0,79%), Campinas (-0,69%), Holambra (-0,43%) e Jaguariúna (-

0,31%). 

“Destaca-se, nesse fevereiro de 2021, uma elevada geração de postos de trabalho na área 

de serviços, seguida pela indústria, construção civil, comércio e agropecuária. Os 13.658 

postos na RMC, em fevereiro de 2021, representam uma expansão de 111,46% sobre 

fevereiro de 2020”, informa o economista Laerte Martins, da ACIC. 

De acordo com ele, este quadro indica uma boa tendência para a recuperação de postos de 

trabalhos em Campinas e Região, aliviando o nível de desemprego atual que está em torno 

de 14% da PEA – População Economicamente Ativa. “Observamos, também, a geração de 

postos de trabalho de boa qualidade técnica, principalmente em TI – Tecnologia da 

Informação”, completa. 

Brasil 

Em nível nacional foram gerados, em fevereiro de 2021, 401.639 postos de trabalho, 

decorrente de 1.694.604 admissões e de 1.292.965 demissões de trabalhadores com 

carteira assinada. No acumulado do ano de 2021 foi registrada a geração de 659.780 

postos de trabalho, decorrentes de 3.269.417 admissões e de 2.609.637 demissões. Dos 

401.639 postos gerados em fevereiro de 2021, 173.547 foram em serviços; 93.621 na 

indústria; 68.051 no comércio; 43.469 na construção civil e 22.951 na agropecuária. “No 

Brasil, trata-se do maior saldo para o mês de fevereiro dos últimos 29 anos, o que indica 

uma boa tendência para a recuperação de postos de trabalho em 2021 para a redução na 

Taxa de Desemprego que está em 14% da PEA”, analisa o economista.
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 02/04/2021 
ASSUNTO: CULTURA/ OPORTUNIDADE 
PÁGINA: 5 

Secretaria de Cultura oferece curso aos trabalhadores da área 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 09/04/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 20 

Prefeitura disponibiliza “Google for Education” para todos os alunos da 
rede 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 29/03/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/29/prefeitura-de-paulinia-vai-pagar-r-50-mil-
a-aluna-exposta-por-professora/ 
 

Prefeitura de Paulínia vai pagar R$ 50 mil a aluna 
exposta por professora 
 
Foto foi compartilhada em rede social e reparação por danos morais foi fixada pela 
8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

29 mar 2021 – 22h40 

 
Prédio do Paço Municipal ‘Palácio Cidade Feliz, sede da Prefeitura de Paulínia (Foto: Divulgação) 

A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve decisão 

que condenou a Prefeitura de Paulínia indenizar por danos morais uma aluna que, depois de ter 

foto compartilhada por uma professora e sua filha, sofreu exposição vexatória de sua imagem em 

rede social. A reparação foi fixada em R$ 50 mil. A votação foi unânime. 

De acordo com os autos, a professora fotografou a criança sem autorização e enviou a imagem 

em grupo de WhatsApp com legenda pejorativa devido aos cabelos crespos e volumosos da 

menina. Em seguida, a filha da docente compartilhou a foto da menina em sua rede social com 

outra legenda, em mesmo tom vexatório à aparência da menor. A mãe da aluna tomou 

conhecimento dos fatos por meio de terceiros que viram a postagem. 

O desembargador Bandeira Lins, relator da apelação, considerou inequívoca a 

responsabilidade civil do estado.  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/29/prefeitura-de-paulinia-vai-pagar-r-50-mil-a-aluna-exposta-por-professora/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/29/prefeitura-de-paulinia-vai-pagar-r-50-mil-a-aluna-exposta-por-professora/
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“Trata-se de ato de servidora sua, que atingiu de modo cruel a pequena vítima em momento no 

qual ela se encontrava aos cuidados da Administração da qual esperava atenção e zelo, e não 

exposição pública humilhante. Quanto ao dano e à respectiva medida, cumpre lembrar, de início, 

que a Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas”. 

Para o magistrado, as atitudes da servidora feriram a dignidade e a honra subjetiva da criança, 

além de depreciarem sua imagem em dimensão interpessoal. “Não se está diante de simples 

exposição de imagem; mas de desdém cruel de pessoa vulnerável, não havendo dúvida acerca do 

impacto dos fatos no processo de desenvolvimento da criança e de construção de sua autoestima 

sendo notório o constrangimento gerado pelo ocorrido em si e pela repercussão que veio a 

alcançar”, escreveu Bandeira Lins. “Não se há de minimizar, de outro lado, o abalo que os fatos 

trazem à capacidade da criança de confiar nos responsáveis pela sua educação formal, e assim de 

seguir seus estudos com proveito similar ao de alunos ainda aptos a se relacionar sem reservas 

com os respectivos professores.” 

O julgamento teve a participação dos desembargadores Antonio Celso Faria e José Maria 

Câmara Junior. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Prefeitura de Paulínia indenizará aluna que teve imagem exposta  

por professora 

VEÍCULO: TJ-SP   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=64687 

 

TJ condena Prefeitura de Paulínia após professora expor aluna com 

cabelo crespo 

VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 30/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1596373,tj-condena-prefeitura-de-

paulinia-apos-professora-expor-aluna-com-cabelo-crespo.aspx 

 

TJ-SP condena Prefeitura de Paulínia após professora tirar foto de aluna 

e fazer comentário pejorativo sobre cabelos crespos 

VEÍCULO: G1   |     DATA: 30/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/30/tj-sp-condena-prefeitura-de-paulinia-apos-professora-

tirar-foto-de-aluna-e-fazer-comentario-pejorativo-sobre-cabelos-crespos.ghtml 

 

Município deve indenizar aluna que teve imagem exposta por professora 

VEÍCULO: CONJUR   |     DATA: 31/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.conjur.com.br/2021-mar-31/municipio-indenizar-aluna-teve-imagem-exposta-professora 

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=64687
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1596373,tj-condena-prefeitura-de-paulinia-apos-professora-expor-aluna-com-cabelo-crespo.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1596373,tj-condena-prefeitura-de-paulinia-apos-professora-expor-aluna-com-cabelo-crespo.aspx
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/30/tj-sp-condena-prefeitura-de-paulinia-apos-professora-tirar-foto-de-aluna-e-fazer-comentario-pejorativo-sobre-cabelos-crespos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/30/tj-sp-condena-prefeitura-de-paulinia-apos-professora-tirar-foto-de-aluna-e-fazer-comentario-pejorativo-sobre-cabelos-crespos.ghtml
https://www.conjur.com.br/2021-mar-31/municipio-indenizar-aluna-teve-imagem-exposta-professora
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 05/04/2021 
ASSUNTO: LEI/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: A18 

Nova lei de licitações pune número maior de fraudes 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 29/03/2021 
ASSUNTO: INCÊNDIO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/29/incendio-atinge-vagao-
com-combustivel-perto-da-refinaria-de-paulinia.ghtml 
 

Incêndio atinge dois vagões com combustível perto da 
Replan, a refinaria da Petrobras em Paulínia 
 

Não há feridos, segundo concessionária que administra linha férrea. Chamas foram 

controladas e Petrobras informou que produção não foi afetada. 
 
Por G1 Campinas e Região 

29/03/2021 11h56  Atualizado há 22 horas 

 

 

Incêndio atinge vagão com combustível em Paulínia 

 
Um incêndio atingiu dois vagões com combustível nos arredores da Replan, a refinaria da 

Petrobras em Paulínia (SP), no fim da manhã desta segunda-feira (29). Segundo a 
concessionária Rumo Logística, que administra as linhas férreas, ninguém ficou ferido. 
 
De acordo com a reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, o incêndio ocorreu em frente 
à Replan na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). Os vagões estão no sentido de 
Paulínia para Campinas, enquanto que a refinaria fica no lado oposto. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/29/incendio-atinge-vagao-com-combustivel-perto-da-refinaria-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/29/incendio-atinge-vagao-com-combustivel-perto-da-refinaria-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/01/14/maior-da-petrobras-replan-bate-recorde-no-refino-de-petroleo-do-pre-sal-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/01/14/maior-da-petrobras-replan-bate-recorde-no-refino-de-petroleo-do-pre-sal-em-2020.ghtml
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A Rumo informou que as chamas começaram durante o processo de transbordo no pátio 
de Paulínia. "Equipes da concessionária acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros 
e a brigada responsável pelo condomínio para controlar as chamas". 
 
Por volta de 13h, as chamas diminuíram. O Corpo de Bombeiros e a brigada de incêndio 
da Petrobras atuaram no local. 
 
Em nota, a Petrobras comunicou que o incêndio não ocorreu em área da estatal e nem 
prejudicou a operação na refinaria. 
 

 

Equipes de combate a incêndio atuaram para controlar as chamas nos vagões da Rumo 

Logística, em Paulínia — Foto: Giuliano Tamura/EPTV 

A equipe de brigada de emergência da Replan foi acionada, por volta de 11h30, 
para auxiliar no combate às chamas no Terminal de Carregamento Ferroviário 
de Paulínia. 
 
"A emergência não ocorre em área sob responsabilidade da Petrobras. Não há 
impactos nem riscos à segurança das operações da Refinaria de Paulínia 
(Replan)", ressaltou. 
 
Já a prefeitura informou que a Defesa Civil verifica a possibilidade de risco para 
população. 
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Chamas altas 

 

--:--/--:-- 

Vídeo mostra incêndio em vagão com combustível em Paulínia 

 
As chamas geraram fumaça que pôde ser vista de cidades vizinhas, como Artur 
Nogueira (SP). Motoristas que trafegam pela Rodovia Zeferino Vaz também 
registram a cortina de fumaça. 
 
Em nota, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou 
que técnicos da agência ambiental de Paulínia foram ao local. 
 

 

Bombeiros foram ao local para combater as chamas em dois vagões carregados com 

combustível em Paulínia — Foto: Giuliano Tamura/EPTV 
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Incêndio atinge vagão com combustíveis em Paulínia — Foto: Giuliano Tamura 

 
Fumaça causada por incêndio próximo à Replan, em Paulínia, é vista de Artur Nogueira 

— Foto: Danilo Ulisses 

 
Incêndio próximo à Replan, a refinaria de Paulínia, é visto de longe — Foto: Johnny 

Inselsperger/EPTV 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Incêndio atinge vagões com combustível perto de refinaria em Paulínia 

VEÍCULO: UOL   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/29/incendio-atinge-vagoes-com-

combustivel-perto-da-replan-em-paulinia.htm 

 

Vagão de combustível explode em Paulínia; não há vítimas 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/03/campinas_e_rmc/1079744-vagao-de-combustivel-explode-

em-paulinia-nao-ha-vitimas.html 

 

Incêndio atinge vagões de trem com combustível perto da região da 

Replan 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/29/incendio-atinge-vagao-de-trem-com-combustivel-perto-da-

regiao-da-replan/ 

 

Explosão e incêndio atingem dois vagões com gasolina em Paulínia 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 29/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/explosao-e-incendio-atingem-dois-vagoes-com-gasolina-em-paulinia 

 

Incêndio atinge vagão de combustível próximo a Replan, em Paulínia 

VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 30/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/explosao-e-incendio-atingem-dois-vagoes-com-gasolina-em-paulinia 

 

Vagões carregados com 70 toneladas de gasolina explodem em Paulínia 

VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 30/03/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=41849 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/29/incendio-atinge-vagoes-com-combustivel-perto-da-replan-em-paulinia.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/29/incendio-atinge-vagoes-com-combustivel-perto-da-replan-em-paulinia.htm
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/03/campinas_e_rmc/1079744-vagao-de-combustivel-explode-em-paulinia-nao-ha-vitimas.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/03/campinas_e_rmc/1079744-vagao-de-combustivel-explode-em-paulinia-nao-ha-vitimas.html
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/29/incendio-atinge-vagao-de-trem-com-combustivel-perto-da-regiao-da-replan/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/29/incendio-atinge-vagao-de-trem-com-combustivel-perto-da-regiao-da-replan/
http://noticiasdepaulinia.com.br/explosao-e-incendio-atingem-dois-vagoes-com-gasolina-em-paulinia
http://noticiasdepaulinia.com.br/explosao-e-incendio-atingem-dois-vagoes-com-gasolina-em-paulinia
https://tribunaliberal.com.br/?p=41849
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 28/03/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO/ ACIDENTE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/ciclistas-e-moradores-paulinenses-protestam-contra-
morte-de-colega/ 
 

Ciclistas e moradores paulinenses protestam contra 
morte de colega 
Por  Redação 

 

 

Fotos: Live Paulínia e Vereador Cícero de Brito 

Dezenas de ciclistas e moradores de Paulínia se reuniram domingo (28), na Estrada PLN-

306, que liga o Monte Alegre ao Parque da Represa; a pouco metros da Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) da Sabesp, em protesto pela morte de trabalhador/ciclista, 

de 20 anos, na manhã deste sábado. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/ciclistas-e-moradores-paulinenses-protestam-contra-morte-de-colega/
http://noticiasdepaulinia.com.br/ciclistas-e-moradores-paulinenses-protestam-contra-morte-de-colega/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Protesto-na-estrada-entre-Monte-Alegre-e-o-Parque-da-Represa.jpg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/acidente-fatal-na-estrada-Monte-Alegre-Parque-da-Represa.jpg
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 De acordo com os manifestantes, o protesto é para cobrar à Prefeitura melhorias na 

estrada onde o ciclista morreu. Há um grande descaso por parte das autoridades em 

atender ao pedido dos ciclistas na criação de ciclovias pela cidade. A falta desses espaços 

acaba provocando mortes. Os deslocamentos de bicicleta devem ser mais seguros, devem 

ser feitas ciclovias, ciclofaixas, locais em que o trabalhador ou até mesmo os ciclistas que 

estão treinando tenham mais segurança. 

De acordo com a Guarda Municipal, um caminhão seguia em direção ao bairro Monte Alegre 

e ao desviar de um pedestre, à pouco metros da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 

da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), houve a batida de 

frente com a bicicleta. O jovem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos 

ferimentos. 

Um abaixo-assinado eletrônico (www.facebook.com/groups/PeticaoPublica) solicita ao 

poder público que em toda a extensão da PLN 248 que sejam instalados com brevidade 

lombo faixas, redutores e placas de sinalizações com velocidades permitidas, ciclovias e 

pistas de caminhadas utilizando os canteiros centrais para trazer segurança aos pedestres 

e ciclistas. 

A região conta com aproximadamente 12 mil moradores fixos e, além do Parque da 

Represa abrange os bairros São Bento, Balneário Tropical, Recanto Feliz, Belvedere do 

Lago, Nova Veneza, Recanto Feliz e Serra Azul. 

O Código de Transito prevê que todos os usuários das vias e de espaços urbanos devem ser 

contemplados, devem ter seus espaços para trafegar com segurança. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Batida com caminhão mata ciclista em Paulínia, diz GCM 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 27/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/27/batida-com-caminhao-mata-ciclista-em-
paulinia-diz-gcm.ghtml 
 

Ciclista morre em batida de frente com caminhão em Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 27/03/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/27/ciclista-morre-em-batida-de-frente-com-
caminhao-em-paulinia/ 
 

 

https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR118822&fbclid=IwAR0C2jfgMym_op3i6En3HM-Yl-qJ-y6299PhTokj1Bz2beFSkTjqKY5NyC8
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/27/batida-com-caminhao-mata-ciclista-em-paulinia-diz-gcm.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/27/batida-com-caminhao-mata-ciclista-em-paulinia-diz-gcm.ghtml
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/27/ciclista-morre-em-batida-de-frente-com-caminhao-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/27/ciclista-morre-em-batida-de-frente-com-caminhao-em-paulinia/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 31/03/2021  
ASSUNTO: POLÍCIA/ MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Homens que vendiam animais pelo WhatsApp são presos em Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Dupla é detida por tráfico e maus-tratos de animais ao negociar venda de sagui em Paulínia 

VEÍCULO: G1   |     DATA: 30/03/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/30/dupla-e-detida-por-trafico-e-maus-tratos-de-animais-ao-negociar-venda-de-sagui-
em-paulinia.ghtml 
 

Homens negociam venda de sagui por aplicativo e acabam presos em Paulínia 

VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 30/03/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1596380,homens-negociam-venda-de-sagui-por-app-e-acabam-presos-em-paulinia.aspx 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/30/dupla-e-detida-por-trafico-e-maus-tratos-de-animais-ao-negociar-venda-de-sagui-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/30/dupla-e-detida-por-trafico-e-maus-tratos-de-animais-ao-negociar-venda-de-sagui-em-paulinia.ghtml
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1596380,homens-negociam-venda-de-sagui-por-app-e-acabam-presos-em-paulinia.aspx
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 27/03 a 08/04/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Valadão sugere cursos on-line para capacitar mão de obra em Paulínia 
8 de abril de 2021  

O vereador Fábio Valadão (PL) sugere que a Prefeitura crie cursos on-line para capacitar mão de 

obra. Segundo a Indicação 337/2021, os cursinhos podem ser ministrados através de parcerias com 

empresas, faculdades e escolas técnicas e profissionalizantes, como o Senai, onde a secretaria 

responsável faria o cadastro da população e vincularia as instituições parceiras. […] 

 

 

Alex Eduardo pede programas habitacionais e apresenta lei para isentar 

IPTU de pessoas com câncer 
7 de abril de 2021  

A falta de programas habitacionais no município levou o vereador Alex Eduardo (Solidariedade) a 

propor que o Executivo realize parcerias para a construção de moradias populares, visando o déficit 

na área e contemplando famílias com menor poder aquisitivo. De acordo com a Indicação 332/2021, 

a Prefeitura poderia aderir ao programa habitacional “Nossa Casa”, do governo do Estado […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-cursos-on-line-para-capacitar-mao-de-obra-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-programas-habitacionais-isentar-iptu-cancer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-programas-habitacionais-isentar-iptu-cancer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-cursos-on-line-para-capacitar-mao-de-obra-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-programas-habitacionais-isentar-iptu-cancer/
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Projeto de Messias Brito estimula contratação de artistas locais em eventos 
6 de abril de 2021  

Com o objetivo de incentivar a divulgação de artistas de Paulínia, o vereador Messias Brito (PL) 

apresentou o projeto de lei “Prata da Casa”, para obrigar que empresas contratem talentos locais 

quando receberem recursos públicos em shows e eventos, inclusive uso de espaços públicos […] 

 

José Soares sugere cartão de compras que dá direito a desconto no IPTU 
5 de abril de 2021  

Imagine que, a cada compra no comércio da cidade, você ganhasse pontos que poderiam virar crédito 

na hora de pagar o IPTU. A ideia do vereador José Soares (Republicanos) é implantar na cidade o 

cartão “IPTU Zero”, com o objetivo de fortalecer a economia do município. […] 

 

Lei sobre condução segura de cães ferozes precisa ser fiscalizada, defende 

Cícero       5 de abril de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) cobra fiscalização de uma lei municipal com regras para quem 

passeia com cachorros de raças ferozes, como pit bulls e rottweilers. É obrigatório usar coleira, guia 

curta de condução, enforcador e focinheira em vias públicas, para evitar ataques a crianças e demais 

pedestres. Cícero relata que recebe muitas reclamações […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-de-messias-brito-estimula-contratacao-de-artistas-locais-em-eventos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cartao-desconto-iptu/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lei-conducao-segura-caes-ferozes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lei-conducao-segura-caes-ferozes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-de-messias-brito-estimula-contratacao-de-artistas-locais-em-eventos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cartao-desconto-iptu/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lei-conducao-segura-caes-ferozes/
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Zé Coco sugere canal virtual para solicitar limpeza, reparos e outros 

serviços urbanos     1 de abril de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) propõe à Prefeitura atendimento virtual de Zeladoria do município, para 

que a população possa apontar serviços necessários pela cidade. O objetivo é facilitar atendimento 

rápido em questões sem muita complexidade, de forma simples e sem burocracia. […] 

 

Propostas aprovadas na Câmara buscam desburocratizar serviços públicos 

em Paulínia      31 de março de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (30/3) duas iniciativas com o objetivo de 

reformular práticas na Prefeitura e na Câmara: o Estatuto da Desburocratização dos Serviços 

Públicos, em primeira discussão (legalidade), e o programa Câmara Verde, em segunda […] 

 

Para João Mota, é preciso programa para atender pessoas com asma e 

bronquite       30 de março de 2021  

O vereador João Mota (DC) sugere programa municipal para atender crianças, adolescentes e idosos 

com asma e bronquite. Segundo a Indicação 286/2021, esses grupos precisam de atenção especial no 

tratamento de doenças respiratórias. Mesmo sem cura, elas podem ser controladas […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-canal-virtual-solicitar-zeladoria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-canal-virtual-solicitar-zeladoria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-5-desburocratizar-servicos-camara-verde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-5-desburocratizar-servicos-camara-verde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-programa-asma-e-bronquite/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-programa-asma-e-bronquite/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-canal-virtual-solicitar-zeladoria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-5-desburocratizar-servicos-camara-verde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-programa-asma-e-bronquite/
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Parceria com Senai é proposta de Flávio Xavier para qualificar mão de obra 
29 de março de 202  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere parceria do município com o Senai (serviço de 

aprendizagem industrial) e o Sest/Senat (aprendizagem do transporte) para qualificar mão de obra 

paulinense. Segundo ele, muitas empresas com vagas abertas alegam ter dificuldade de encontrar 

pessoal qualificado para as funções. […] 

 

Pedro solicita isenção de ISS para comerciantes com portas fechadas na 

pandemia       29 de março de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) pede isenção do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, conhecido como ISS, aos profissionais e às empresas que ficaram impedidos de prestar 

serviços durante a situação de emergência decretada para enfrentamento da Covid-19 […] 

 

Nota de Pesar – Vanda Maria Camargo dos Santos 
27 de março de 2021  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento da ex-vice-prefeita Vanda Camargo, por 

Covid-19. Vanda trabalhou por anos na Delegacia de Polícia, na APAE e foi vice-prefeita em 2013, 

2015 e 2016. No último dia 25/3 (quinta-feira), o filho Vinicius também faleceu […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-parceria-senai-sest-senat-qualificacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-solicita-isencao-de-iss-para-comerciantes-com-portas-fechadas-na-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-solicita-isencao-de-iss-para-comerciantes-com-portas-fechadas-na-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-vanda-maria-camargo-dos-santos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-parceria-senai-sest-senat-qualificacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-solicita-isencao-de-iss-para-comerciantes-com-portas-fechadas-na-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-vanda-maria-camargo-dos-santos/

