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Presidente da Câmara apresenta novos integrantes da equipe técnica 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 26/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃO PAULINENSE 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2636 
 

1º homenageado do ano foi pedreiro na obra do 
postinho do Centro 
Da Redação 

26/01/2021 15:01:50 

 

 

Manoel Jacinto Dias: trajetória exemplar  

Aos 85 anos, o popular Surdo tem mais de meio século de história em Paulínia, onde, além de 

trabalhar muito, atuou na sua maior paixão: o futebol 
 

Em 1965, Manoel Jacinto Dias, um pernambucano de Bom Conselho, cidade que fica a 276 km da 

capital Recife, desembarcou com a família no então recém-criado Município de Paulínia. Ele tinha 28 

anos, e foi trabalhar como agricultor no bairro Poço Fundo.  Apaixonado por futebol, logo montou 

o “Pé de Peroba”, seu primeiro time amador na cidade.  

 

Até comprar a casa própria, em 1970, no bairro Morumbi, foram cinco longos anos trabalhando 

no plantio de verduras, algodão e tomate no Sítio do Soldeira, onde morou com a família, depois 

no Pazzeti e, por fim, na Fazenda São Bento.  Na sequência, o agricultor saiu de cena, abrindo caminho 

para o pedreiro Manoel trabalhar na construção da Creche Carolina Rother Ferraz, no vizinho Santa 

Terezinha, do Campo de Futebol do Morumbi, e do primeiro postinho da cidade, a UBS (Unidade 

Básica de Saúde) do Centro.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2636
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Na mesma época, ele fundou seu segundo time de futebol amador, o E. C. Água Verde.  

 

Nos anos 80, decidiu se mudar para o bairro Vila Nunes, onde o Água Verde virou E. C. Vila Nunes. Além 

de plantar e construir, o conselhense radicado em Paulínia foi vendedor de mandioca, trabalhou na 

Granja Ito, Nutriplant, Incel, e ainda atuou como assessor parlamentar, entre 2006 e 2012, cuidando 

dos campos de futebol da cidade, como o do Jardim Planalto. Sem audição desde os 14 anos de 

idade, Manoel ficou conhecido como Surdo. 

 

A trajetória do filho de seu Antonio Jacinto Dias e dona Julia Ferreira dos Santos, esposo de Natividade 

Ribeiro Dias, pai de Maria Regina Miguel, Noé Jacinto Dias, José Carlos Dias, José Aparecido Dias (o 

Cidão), Norival Dias e Regilene Dias Brito, além de avô e bisavô, será homenageada oficialmente 

pela Câmara Municipal de Paulínia (CMP), por meio do Decreto Legislativo (DL) 01/2021, de autoria do 

vereador Cícero Brito (MDB), que dispões sobre a concessão do Título de Cidadão Paulinense a 

seu Manoel, atualmente com 85 anos.  

 

“Sua paixão pelo esporte o fez sempre tirar os adolescentes das ruas e transformá-los em jogadores, 

em esportistas; contribuiu para construção de diversos patrimônios importantes para a 

cidade”, afirma o DL. Por conta de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ele não se lembra de muitas 

coisas, mas esporadicamente fala de seu time de futebol, agora sob os cuidados do filho Cidão. 

 

Com informações do DL 01/2021 

Foto: Álbum de Família 

Câmara tem novo diretor-geral 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=126384
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 28/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/28/paulinia-comeca-a-vacinar-tecnicos-de-
laboratorios-e-idosos-em-asilos/ 
 

Paulínia começa a vacinar técnicos de laboratórios e 
idosos em asilos 
Prefeitura informou que aplicou a primeira dose da Coronavac em servidores das 10 
UBSs da cidade, do programa Saúde em Casa e do Centro de Geriatria 

28 jan 2021 – 19h15 

 
Reunião entre comerciantes, representantes da Acip, secretários municipais e assessores legislativos (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura começou nesta quarta-feira (27) a vacinar contra o novo coronavírus em Paulínia os 

técnicos de laboratórios privados que realizam coleta de Swab para diagnóstico da Covid-19, além 

dos idosos e profissionais de institutos de longa permanência (ILPIs) – Centro Municipal de 

Geriatria, bem como residenciais Arte do Cuidar e Alto da Serra, totalizando 60 idosos nesses três 

asilos. 

Em paralelo, segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde também vacinou profissionais 

que atuam no Centro de Especialidades, Saúde Bucal e outras áreas do Hospital Municipal “Vereador 

Antônio Orlando Navarro”. “Já tendo imunizado servidores das 10 Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), Saúde em Casa e Centro de Geriatria”, destacou. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/28/paulinia-comeca-a-vacinar-tecnicos-de-laboratorios-e-idosos-em-asilos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/28/paulinia-comeca-a-vacinar-tecnicos-de-laboratorios-e-idosos-em-asilos/
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A Prefeitura informou que até esta quinta-feira tinha vacinado 699 pessoas no total. Nesta sexta-

feira (29), a imunização continua na rede municipal de saúde e começa nos profissionais que atuam 

na linha de frente no combate ao novo coronavírus do Hospital Samaritano de Paulínia. “A 

Administração municipal segue o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal”, ressaltou. 

“Após o fim da vacinação do primeiro grupo, irá vacinar idosos com 60 anos ou mais.” 

A imunização contra a Covid-19 teve início em Paulínia há uma semana, dia 21, após a cidade 

receber do governo estadual um lote de 1.120 doses da Coronavac, na noite anterior. A Prefeitura 

esclareceu que irá usar integralmente esse lote para a vacinação da primeira dose nas pessoas e 

aguardará o envio por parte do governo do estado de São Paulo de nova remessa da Coronavac para a 

aplicação da segunda dose nos vacinados nesta etapa. 

De acordo com a Prefeitura, até aqui todos os vacinados receberam o imunizante Coronavac, 

produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. 

Apesar de na terça-feira passada (26), no Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), com sede 

em Campinas, da qual Paulínia faz parte, chegar um carregamento enviado pelo governo estadual 

com 44,9 mil doses da vacina do Instituto Fiocruz/Astrazeneca/Oxford contra a Covid-19, até as 19h 

desta quinta-feira, a Prefeitura ainda não havia confirmado se recebeu o imunizante e qual foi o 

quantitativo. O governo do estado também se negou a dar essa informação. 
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Na manhã desta quinta-feira, comerciantes, representantes da Associação Comercial e Industrial 

(ACIP) e do Legislativo se reuniram com os secretários municipais de Saúde e Desenvolvimento 

Econômico, Fábio Alves e Juliano Merkes, respectivamente. Durante a reunião, os comerciantes e 

seus representantes receberam explicações técnicas sobre o momento atual da pandemia, a situação 

atual do sistema municipal de Saúde e a Fase Laranja e Vermelha do Plano São Paulo, que a região 

se encontra. 

Depois da reunião, o presidente da Acip, Junior Machado, protocolou dois ofícios na Prefeitura 

com solicitações para o comércio local, buscando amenizar os prejuízos causados pela pandemia da 

Covid-19. O governo municipal adiantou que não vai flexibilizar as medidas restritivas impostas pelo 

Plano São Paulo em Paulínia. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 24/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/feiras-livres-de-paulinia-serao-suspensas-
temporariamente/ 
 

Feiras livres de Paulínia serão suspensas 
temporariamente 
Por Redação 

24 de janeiro de 2021 

 

Medida passa a valer a partir desta segunda-feira, 25 de janeiro; objetivo é evitar 

aglomeração e, assim, conter a propagação da nova onda do coronavírus 

A Prefeitura de Paulínia decidiu suspender novamente as feiras livres no município. A 

medida começa na próxima segunda-feira (25/01). O objetivo é evitar aglomeração e 

diminuir o fluxo de pessoas nas ruas para evitar a disseminação do novo coronavírus. 

Paulínia permanece na etapa laranja do Plano São Paulo, mas com restrições da vermelha 

em dias úteis, após as 20h, e integralmente aos finais de semana (sábados, domingos e 

feriados). As medidas vão vigorar até o dia 7 de fevereiro. 

Os feirantes presentes neste domingo (24) na Feira do São José foram notificados pela 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/feiras-livres-de-paulinia-serao-suspensas-temporariamente/
http://noticiasdepaulinia.com.br/feiras-livres-de-paulinia-serao-suspensas-temporariamente/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Feira-Livre-do-S%C3%A3o-Jos%C3%A9-1.jpg
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As ações adotadas têm como base as orientações de órgãos de técnicos da área, como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde. 

A decisão sobre a suspensão das feiras livres foi publicada no Diário Oficial de Paulínia no 

dia 22 de janeiro, abrange os decretos 65.487/2021 (Estadual) e 7.963/2021 (Municipal). 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Notifica%C3%A7%C3%A3o-1.jpg
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

TJ proíbe aulas presenciais no Estado de SP 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CULTURA  
PÁGINA: 9 

Atrações culturais são alteradas em todo Estado
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VEÍCULO: TCE-SP  
DATA: 19/01/2021 
ASSUNTO: GESTÃO PÚBLICA  
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-manual-tcesp-orienta-sobre-gestao-financas-municipais 
 

Manual do TCESP orienta sobre gestão das finanças 
municipais 
 

 

19/01/2021 – SÃO PAULO – Destinado a auxiliar os gestores públicos no cumprimento das 

diretrizes das normas de controles interno e externo – apresentando a jurisprudência e as 

orientações mais recentes do TCESP – e das obrigações decorrentes da legislação 

excepcional produzida em consequência da calamidade pública decorrente da COVID-19, o 

Tribunal lançou o ‘Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais’. 

Publicado em 2008 e editado pela Corte em 2012 e 2016, o guia foi atualizado com todas as 

modificações relacionadas à pandemia do novo coronavírus.  

A edição, que foi apresentada ao público geral durante as atividades do I Encontro com 

Prefeitos e Presidentes de Câmaras Eleitos para o Mandato 2021/2024, ontem (18/1), está 

disponível para leitura e download na versão eletrônica, por meio do 

link https://bit.ly/2NfJZsa. 

“O Tribunal de Contas do Estado tem buscado acompanhar e cooperar com o trabalho dos 

Prefeitos e Vereadores, investindo parcela considerável dos esforços de sua equipe técnica 

e Conselheiros na função didática e de prevenção”, destacou o Conselheiro-Presidente, 

Edgard Camargo Rodrigues, na apresentação do manual. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-manual-tcesp-orienta-sobre-gestao-financas-municipais
https://bit.ly/2NfJZsa
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Redigido em linguagem clara e objetiva, o guia possui 106 páginas e foi dividido em sete 

capítulos. A edição traz destaques em relação à rotina operacional do TCESP, às principais 

recomendações da gestão financeira, às causas do parecer desfavorável emitido pelo 

Tribunal, às vedações do último ano de mandato e às orientações específicas das Câmaras 

municipais, entre outros. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-cria-492-postos-formais-de-trabalho-em-2020/ 
 

Paulínia cria 492 postos formais de trabalho em 2020 
Por Redação 

29 de janeiro de 2021 

 

No acumulado do ano, Paulínia soma 17.234 contratações e 16.742 

desligamentos 

Apesar da pandemia do novo coronavírus, Paulínia fechou o ano de 2020 com um saldo 

positivo na geração de empregos. De acordo com números do Caged (Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (26) pelo Ministério da 

Economia, o município criou 492 postos de trabalho com carteira assinada no ano passado. 

No acumulado do ano, Paulínia soma 17.234 contratações e 16.742 desligamentos. 

Ainda de acordo com o balanço anual do Caged, a Indústria foi o setor da economia 

paulinense que mais criou postos de trabalho em 2020 (562), seguido pelo setor da 

Construção Civil, que gerou 174 novos postos de trabalho. 

Por outro lado, o Comércio foi o setor que mais fechou postos de trabalho no ano passado 

(152), seguido por Serviços, que perdeu 92 empregos formais. 

  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-cria-492-postos-formais-de-trabalho-em-2020/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/05/constru%C3%A7%C3%A3o-civil.jpg
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TRABALHO FORMAL CRESCE EM PAULÍNIA 

Apesar de Paulínia encerrar o ano com o saldo positivo de 492 postos de trabalho abertos, 

o que acompanha uma tendência no país por conta da pandemia do novo coronavírus, o 

município apresentou resultado negativo na geração de empregos em dezembro. 

Conforme o Caged, Paulínia registrou 1.241 admissões e 1.348 demissões, com saldo 

negativo de 108 desligamentos – sétimo resultado negativo da RMC, atrás de Campinas 

(918), Valinhos (414), Itatiba (364), Vinhedo (215), Cosmópolis (167), e o primeiro 

balanço negativo após seis meses de alta no município. 

As atividades econômicas que ajudaram o município a acumular alta em 2020 foram a 

Indústria e Construção Civil, que criaram 562 e 174 empregos, respectivamente. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/empregos-2020-1.jpg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/empregos-2020-1.jpg
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http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/empregos-2020.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 13  
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
DATA: 25/01/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/25/prazo-para-pre-inscricao-da-bolsa-
educacao-da-prefeitura-e-prorrogado/ 
 

Prazo para pré-inscrição da Bolsa Educação da 
Prefeitura é prorrogado 
 

Estudantes agora têm até dia 3 de fevereiro para se cadastrar; quem já possui o 
benefício deve fazer a renovação a partir desta segunda-feira 

25 jan 2021 – 11h30 

 
São 750 bolsas para cursos superiores (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e técnicos (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia prorrogou o prazo para a pré-inscrição da Bolsa Educação até o próximo 

dia 3 de fevereiro. Inicialmente, o período seria encerrado no último dia 26. 

O cadastro, obrigatório para quem deseja pleitear a Bolsa Educação, está disponível desde o dia 11 

de janeiro no site www.paulinia.sp.gov/bolsaeducacao. 

Para 2021, a Prefeitura oferece 750 bolsas para cursos superiores (bacharelado, licenciatura e 

tecnólogo) e técnicos. 

Os benefícios podem ser de 35%, 65% e 100% do valor da mensalidade, de acordo com a 

avaliação socioeconômica do candidato. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/25/prazo-para-pre-inscricao-da-bolsa-educacao-da-prefeitura-e-prorrogado/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/25/prazo-para-pre-inscricao-da-bolsa-educacao-da-prefeitura-e-prorrogado/
http://www.paulinia.sp.gov/bolsaeducacao
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Do total de 750 bolsas, 5% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência, informou a 

Secretaria Municipal de Educação. 

Renovação 

Os estudantes que já possuem a Bolsa Educação poderão renovar o benefício a partir desta 

segunda-feira (25) até o dia 7 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, esse 

é o último prazo para renovação. 

A lista com os nomes pendentes de renovação pode ser conferida na edição 1.579 
do Diário Oficial do Município, disponível no 
link http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1579.pdf 
 
 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1579.pdf
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: MANUTENÇÃO  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Fontanário Municipal ficará fechado para manutenção 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ LICITAÇÃO  
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia prepara nova licitação do transporte 
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VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE  
DATA: 23/01/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ LICITAÇÃO  
PÁGINA: https://diariodotransporte.com.br/2021/01/23/paulinia-publica-justificativa-para-nova-
licitacao-do-transporte/ 
 

Paulínia publica justificativa para nova licitação do 
transporte 
 

 

Prefeitura anuncia que lançará edital para concessão para os serviços pelo prazo de dez anos 

ALEXANDRE PELEGI 

A prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, se prepara para finalmente licitar o transporte 

público municipal, assunto que se arrasta desde 2019. 

Na edição do Diário Oficial deste sábado, 23 de janeiro de 2021, o prefeito Ednilson Cazellato 

publicou Ato de Justificativa para o novo processo de licitação, como determina a lei federal. 

De acordo com a publicação, a concessão terá prazo de dez anos, podendo ser prorrogado. 

Na verdade, 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. 

O anúncio do lançamento do edital de licitação foi realizado no dia 12 de novembro de 2018. A 

Audiência Pública para debater os aspectos do processo de concessão havia sido realizada no 

dia 14 de setembro daquele ano, dois meses antes como determina lei. 

https://diariodotransporte.com.br/2021/01/23/paulinia-publica-justificativa-para-nova-licitacao-do-transporte/
https://diariodotransporte.com.br/2021/01/23/paulinia-publica-justificativa-para-nova-licitacao-do-transporte/
https://diariodotransporte.com.br/2021/01/23/paulinia-publica-justificativa-para-nova-licitacao-do-transporte/
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A prefeitura acabou adiando a concorrência, prevista para acontecer no dia 12 de dezembro de 

2018, para 28 de janeiro de 2019. E poucos dias antes, acabou suspendendo o certame. 

Na sequência voltou a remarcar a data, para novamente suspender. 

 

https://diariodotransporte.com.br/?attachment_id=180867
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HISTÓRICO 

O Diário do Transporte noticiou no dia 22 de julho de 2020 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 

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. 

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 dia 28 de abril 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, 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. 

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 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 em 22 de julho, 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, 

https://diariodotransporte.com.br/2020/07/22/paulinia-sp-revoga-licitacao-dos-transportes-alegando-representacoes-no-tce-e-impactos-da-covid-19/
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/22/paulinia-sp-revoga-licitacao-dos-transportes-alegando-representacoes-no-tce-e-impactos-da-covid-19/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/29/liminar-cita-medidas-de-prevencao-a-coronavirus-e-suspende-licitacao-dos-transportes-coletivos-em-paulinia/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/29/liminar-cita-medidas-de-prevencao-a-coronavirus-e-suspende-licitacao-dos-transportes-coletivos-em-paulinia/
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tce-prorroga-prazo-para-prefeitura-de-paulinia-explicar-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tce-prorroga-prazo-para-prefeitura-de-paulinia-explicar-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
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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 

No dia 15 de dezembro de 2020, a prefeitura realizou nova audiência pública, por determinação 

do juiz Carlos Eduardo Mendes, da Comarca do município. 

A audiência anterior, dando novo início ao processo licitatório e realizada no dia 06 de outubro, 

foi suspensa por liminar. 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”. 

Superadas todas essas fases, Paulínia se prepara para, mais uma vez, tentar finalmente licitar o 

sistema de transporte coletivo no município. 

CONTRATO EMERGENCIAL 

Em 11 de janeiro de 2020, assumiu emergencialmente os transportes na cidade, a Terra Auto 

Viação, num contrato 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 caráter precário. 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. 

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes 

 

 

 

 

https://diariodotransporte.com.br/2020/06/30/tce-deu-cinco-dias-a-prefeito-de-paulinia-para-se-explicar-sobre-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
https://diariodotransporte.com.br/2020/06/30/tce-deu-cinco-dias-a-prefeito-de-paulinia-para-se-explicar-sobre-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: OBRAS  
PÁGINA: 3 

Residencial Vida Nova ganha instalação de novos postes 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 28/01/2021  |  ASSUNTO: TRIBUTOS/ COMÉRCIO/ RMC 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/01/2021 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara de Sumaré suspende atendimento ao público externo 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 25 a 28/01/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 
 

 

Projetos de lei aprovados pela Câmara aumentam 40% em 2020 
28 de janeiro de 2021  

Mesmo com a suspensão de sessões no início da pandemia de 2020, a Câmara de Paulínia encerrou o 

ano passado ampliando o número de projetos de lei analisados: foram 93 entre janeiro e dezembro, 

66 no mesmo período de 2019 e 64 em 2018. […] 

 

 

Corpo de Bombeiros renova licença para atividades da Câmara 
28 de janeiro de 2021  

A Câmara de Paulínia renovou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), após análise dos 

equipamentos e das instalações do Legislativo. O documento vale até 2024 e certifica o cumprimento 

de todos os itens e critérios contidos no laudo de exigências, como a presença e o bom 

funcionamento de dispositivos preventivos como extintores […] 

 

 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projetos-lei-aumentam-2020/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiros-renova-licenca-atividades-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projetos-lei-aumentam-2020/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiros-renova-licenca-atividades-camara/
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Presidente da Câmara apresenta novos integrantes da equipe técnica 
25 de janeiro de 2021  

O presidente da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão (PL), concluiu a escolha dos nomes responsáveis 

pela área técnica da Casa. O novo Diretor-Geral é Emmanuel Pinareli, que irá gerenciar os setores 

internos da Câmara nas áreas legislativa, administrativa e financeira. Ele também vai presidir a 

Comissão de Licitação […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/presidente-novos-integrantes-equipe-tecnica/

