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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TREINAMENTO 
PÁGINA: 17 

Assessores e vereadores participam de treinamento do sistema legislativo da Câmara Municipal 
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VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA  
MUNICIPAL/  
TREINAMENTO 
PÁGINA: 6 

Assessores e vereadores recebe treinamento do sistema legislativo da 
Câmara 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TREINAMENTO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-oferece-treinamento-para-
vereadores-e-assessores/ 
 

Câmara de Paulínia oferece treinamento para 
vereadores e assessores 
Por Redação 

 15 de janeiro de 2021 

 

Com o intuito de preparar os novos vereadores e assessores para o início das 

atividades parlamentares, a Câmara de Vereadores de Paulínia realizou nesta 

quarta-feira (13) e quinta (14), treinamento sobre o sistema eletrônico que reúne 

todas as propostas legislativas. 

O Siave (Sistema de Apoio ao Vereador) oferece funções operacionais do Poder 

Legislativo, que vão facilitar todos os procedimentos entre servidores, assessores 

e vereadores, como registro de propostas e de pareceres de projetos. 

O presidente da Casa, Fábio Valadão (PL), apresentou ferramentas úteis para a 

rotina das atividades, como uma plataforma para os gabinetes organizarem 

histórico de visitantes e a agenda de cada vereador. Valadão ainda anunciou o 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-oferece-treinamento-para-vereadores-e-assessores/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-oferece-treinamento-para-vereadores-e-assessores/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Treinamento-C%C3%A2mara-de-Paul%C3%ADnia_jan-2021-3.jpeg
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objetivo de iniciar a digitalização de documentos e destacou a importância do 

treinamento. 

“É essencial que todos os assessores estejam capacitados para trabalhar em 

conjunto. Com as ferramentas certas, podemos e vamos levar muitas melhorias 

para a população.” O presidente ainda apresentou servidores de setores técnicos 

do Poder Legislativo. 

Cerca de 50 pessoas participaram da apresentação realizada por Eduardo 

Fonseca, representante da Sino, empresa responsável pelo sistema já existente 

na Câmara Municipal. O diretor legislativo da Casa, Rodrigo Quaiatti, explicou 

diferentes tipos de propostas e esclareceu dúvidas. 

Com o objetivo de conter aglomeração e seguindo todos os protocolos de 

prevenção contra a Covid-19, o treinamento foi dividido em dois dias. 

 

Eduardo Fonseca, representante da Sino 

 

CONSULTA ABERTA 

 

Todo cidadão pode usar o sistema eletrônico para pesquisar propostas antigas e 

em andamento. É possível fazer consultas por ano, assunto e nome do autor, 

por exemplo. O acesso pode ser feito pelo site da Câmara de Paulínia 

(www.camarapaulinia.sp.gov.br), no menu Sala do Cidadão > Consulte 

Proposituras. 

 
 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Treinamento-C%C3%A2mara-de-Paul%C3%ADnia_jan-2021-1.jpeg
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 09/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LIDERANÇA DE PARTIDO 
PÁGINA: 3  
 

Danilo Barros indica Messias para liderar bancada do PL na Câmara 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 09/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ MESA DIRETORA 2021-2022  
PÁGINA: 3 
 

Valadão recebe bênção e anuncia nova assessoria de Comunicação da Câmara 
 

 
 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Janeiro 2021 |  8 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 16, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitura define cronograma para retorno das aulas presenciais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia define retorno das aulas presenciais na rede municipal 

DATA: 14/01/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/14/paulinia-define-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/14/paulinia-define-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia define retorno das aulas presenciais na rede municipal 

DATA: 14/01/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/14/paulinia-define-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-

municipal/ 

 

Segundo cronograma de retorno às aulas presenciais, alunos serão divididos 

em dois grupos 

DATA: 15/01/2021 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/segundo-cronograma-de-retorno-%C3%A0s-aulas-

presenciais-alunos-ser%C3%A3o-divididos-em-dois-grupos 

 

Paulínia apresenta programa de volta às aulas na rede Municipal 

DATA: 15/01/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-apresenta-programa-de-volta-as-aulas-na-rede-municipal/ 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/14/paulinia-define-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/14/paulinia-define-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/segundo-cronograma-de-retorno-%C3%A0s-aulas-presenciais-alunos-ser%C3%A3o-divididos-em-dois-grupos
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/segundo-cronograma-de-retorno-%C3%A0s-aulas-presenciais-alunos-ser%C3%A3o-divididos-em-dois-grupos
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-apresenta-programa-de-volta-as-aulas-na-rede-municipal/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 12/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/12/prefeitura-confirma-mais-duas-mortes-
de-moradores-de-paulinia/ 
 

Prefeitura confirma mais duas mortes de moradores 
de Paulínia 
Entre as mais recentes vítimas da Covid-19 na cidade está um homem de 42 anos; 
Ministério da Saúde já contabiliza 95 óbitos no município 

12 jan 2021 – 14h45 

A Prefeitura confirmou nesta terça-feira (12) mais duas mortes de moradores de Paulínia em 

decorrência da Covid-19. Pelas estatísticas do município, desde o início da pandemia até as 9h30 

desta manhã, a cidade contabilizava 92 óbitos, 5.395 contaminados e 5.226 recuperados. Mas, para o 

Ministério da Saúde, já são 95 mortos e 6.852 infectados. 

 

Segundo o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, a 91ª morte pelo novo 

coronavírus em Paulínia se refere a um homem de 42 anos, com antecedente de hipotireoidismo. 

Iniciou os sintomas respiratórios no dia 8 de dezembro. Foi internado no Hospital Municipal 

“Vereador Antônio Orlando Navarro” e realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo 

exame de PCR, com resultado positivo. Morreu no último dia 29. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/12/prefeitura-confirma-mais-duas-mortes-de-moradores-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/12/prefeitura-confirma-mais-duas-mortes-de-moradores-de-paulinia/
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O 92° óbito também se refere a um homem, mas de 72 anos, sem doenças anteriores, de acordo 

com a Prefeitura. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 19 de dezembro e acabou internado em 

hospital da rede privada de Campinas no último dia 25. O paciente morreu no sábado passado, dia 9. 

“A Administração municipal se solidariza com todos os familiares e amigos”, destacou o governo em 

nota. 

“A Prefeitura de Paulínia informa que é 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”, orientou. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR | DATA: 10/01/2021 

ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ RMC | PÁGINA: A6 (MANCHETE) 

Covid-19 já custa quase R$ 430 mi para a região 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/15/paulinia-segue-na-fase-amarela-na-
reclassificacao-antecipada-do-plano-sp/ 
 

Paulínia segue na fase amarela na reclassificação 
antecipada do Plano SP 
Governo paulista atualizou nesta sexta-feira o mapa de cores das regiões do estado 
por causa da piora dos índices de progressão da pandemia 

15 jan 2021 – 13h 

 
Vista área da região central de Paulínia: estádio municipal e ginásio de esportes do Centro (Foto: RT Imagens) 

Paulínia segue na fase amarela do Plano São Paulo na reclassificação antecipada que foi feita no 

início da tarde desta sexta-feira (15) pelo governo estadual. A atualização do mapa de cores das 

regiões do estado antes da data prevista (dia 5 de fevereiro) ocorreu por causa da piora dos índices de 

progressão da pandemia e de capacidade de atendimento hospitalar no território paulista. 

O decreto estadual da atualização do mapa de cores das regiões paulistas deve ser publicado neste 

sábado (16) no Diário Oficial do Estado e começará a valer a partir de segunda-feira (18). A fase 

amarela é a terceira das cinco existentes no Plano São Paulo de abertura gradual e regionalizada da 

economia e de controle da pandemia da Covid-19. 

A fase amarela permite 40% de ocupação presencial para todas as atividades liberadas, incluindo 

parques estaduais, e expediente de até 10 horas diárias. O atendimento presencial tem de ser 

encerrado às 22h em todos os setores.  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/15/paulinia-segue-na-fase-amarela-na-reclassificacao-antecipada-do-plano-sp/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/15/paulinia-segue-na-fase-amarela-na-reclassificacao-antecipada-do-plano-sp/
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Nos bares, as portas devem fechar ao público mais cedo, às 20h. Atividades não essenciais que 

geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos. 

Em 15 dias de 2021, o governo do estado já fez duas reclassificações do Plano São Paulo – 

a primeira na semana passada, dia 8. Nesta segunda atualização do mapa de cores deste ano, sete 

regiões regrediram para a fase laranja: Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São 

José do Rio Preto e Taubaté. Marília foi para a etapa vermelha, a mais restritiva do programa. 

Sorocaba, Presidente Prudente e Registro continuam na fase laranja. 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Governo endurece quarentena em 8 regiões de São Paulo; capital segue  
na fase amarela 
 

DATA: 15/01/2021 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-endurece-quarentena-em-7-regioes-de-sao-paulo-
capital-segue-na-fase-amarela,70003582429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/08/estado-mantem-paulinia-na-fase-amarela-do-plano-sao-paulo/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-endurece-quarentena-em-7-regioes-de-sao-paulo-capital-segue-na-fase-amarela,70003582429
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-endurece-quarentena-em-7-regioes-de-sao-paulo-capital-segue-na-fase-amarela,70003582429
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ RMC  
PÁGINA: 4 

Vereadores da RMC se mobilizam contra corte de verbas
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 14/01/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2632 

Licitações para compra de remédios dispararam em 2020 
Da Redação 

14/01/2021 20:01:23 

 

Paulínia fornece cerca de 600 medicamentos 

Foram concluídos 20 pregões eletrônicos e o investimento total estimado somou mais de R$ 

50 milhões; em 2019 não chegou a R$ 20 milhões 

 

Entre janeiro e dezembro do ano passado a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou 22 

pregões eletrônicos para compra de medicamentos e insumos, 20 foram concretizados, um 

revogado e o último (177/2020) está em andamento. Juntos, os pregões válidos somaram um 

investimento estimado em R$ 50.459.892,66. No mesmo período de 2019 foram dez pregões 

lançados e concluídos, com gasto total estimado de R$ 19.505.629,17.   

 

As farmácias do hospital e das unidades básicas de saúde da cidade  recebem a maior parte dos 

medicamentos e distribuem de graça para a população. Atualmente, a cesta de remédios do SUS de 

Paulínia, uma das maiores do país, conta com cerca de 600 itens. Três dos pregões concluídos no 

ano passado foram para atender decisões judiciais em ações movidas por usuários que não 

conseguiram ser atendidos pela rede. 

 

Com a pandemia da Covid-19, além das compras via processo regular de licitação, a Prefeitura 

Municipal de Paulínia (PMP) também comprou no ano passado medicamentos padronizados, 

insumos, materiais e equipamentos em caráter emergencial (sem licitação). De acordo com o Portal 

Transparência Covid-19, entre abril e novembro de 2020, foram investidos mais de R$ 12 

milhões no combate à propagação da doença causada pelo novo coronavírus. 
 

Foto: Divulgação/PMP 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2632
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2020/pe-177-2020-EDITAL_PE_177-2020.pdf
http://transparencia.paulinia.sp.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=21&item=1&visao=paginaprincipalcovid
http://transparencia.paulinia.sp.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=21&item=1&visao=paginaprincipalcovid
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VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
DATA:  
15/01/2021 
ASSUNTO:  
SAÚDE 
PÁGINA: 3 

 

 

Saúde investe mais de R$ 50 milhões em medicamentos em 2020 e anuncia 
abertura de UPA no São José 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 12/01/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 4 

Paulínia abre pré-inscrição para Bolsa Educação 2021 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 09/01/2021 
ASSUNTO: ESPORTES  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/09/prefeitura-adia-o-retorno-das-aulas-de- 
hidroginastica-e-natacao/ 
 
 

Prefeitura adia o retorno das aulas de hidroginástica 
e natação 
Atrasos no cronograma de manutenção do complexo aquático devido a chuvas 

são as causas para a continuidade da suspensão das atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arquibancada do Complexo Aquático do Ginásio de Esportes ‘Vicente Amatte’ foi pintada (Foto: Divulgação) 

 

     A Prefeitura de Paulínia adiou o retorno das aulas de hidroginástica e natação que estava 

programado para ocorrer nesta segunda-feira (11), no Complexo Aquático do Ginásio de Esportes 

“Vicente Amatte”, na região central da cidade. A Secretaria Municipal de Esportes informou que 

ainda não há uma data para o recomeço das atividades. 

 

O adiamento ocorreu, segundo a Prefeitura, por causa de atrasos no cronograma de manutenção 

do complexo aquático “devido às constantes chuvas”. “A Secretaria de Esportes irá intensificar os 

trabalhos, para que as atividades voltem o mais breve possível e quando houver uma nova data 

informará aos seus alunos”, destacou. 

 

O governo municipal ressaltou que em um primeiro momento irão retornar à atividades de 

hidroginástica e natação os alunos já matriculados. “Conforme a pandemia da Covid-19 for 

controlada, novas vagas serão abertas”, garantiu. Mais informações podem ser obtidas por meio 

do telefone (19) 3874-5752. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/09/prefeitura-adia-o-retorno-das-aulas-de-hidroginastica-e-natacao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/09/prefeitura-adia-o-retorno-das-aulas-de-hidroginastica-e-natacao/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA  
 
 

Senai Paulínia oferece cursos de eletricista de manutenção eletroeletrônica 
e mecânico de manutenção 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA  

Empresa de Fibra Ótica abre 300 vagas para Paulínia e região 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA PÚBLICA 
PÁGINA: 21, COM CHAMADA NA CAPA 

Guarda Municipal de Paulínia atendeu quase 80 ocorrências por dia em 2020 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Guarda Municipal de Paulínia realiza quase  
29 mil atendimentos em 2020 
 

DATA: 18/01/2021 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/guarda-municipal-de-paulinia-realiza-quase-29-mil-atendimentos-em-2020/ 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/guarda-municipal-de-paulinia-realiza-quase-29-mil-atendimentos-em-2020/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 

Replan fecha 2020 com recorde anual de processamento de óleo do pré-sal 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 14/01/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 9 

Jardim Botânico de Paulínia doa mudas para Cosmópolis 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  |  DATA: 15/01/2021 

ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  |  PÁGINA: 10 

Startup de Paulínia desenvolve aparelho para monitorar qualidade das árvores 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: OBRAS  
PÁGINA: 6 

Após ser derrubada por fortes chuvas, ponte do Bom Retiro será 
reconstruída 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 14/01/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Assessores e vereadores recebem treinamento do sistema legislativo  

da Câmara 
14 de janeiro de 2021  

Vereadores e assessores parlamentares da Câmara de Paulínia participaram de treinamento, nesta 

quarta (13/1) e quinta-feira (14/1), sobre o sistema eletrônico que reúne todas as propostas 

legislativas. O presidente da Casa, Fábio Valadão (PL), apresentou ferramentas úteis para a rotina 

das atividades, como uma plataforma para os gabinetes organizarem histórico de visitantes e a 

agenda […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/assessores-vereadores-treinamento-sistema-legislativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/assessores-vereadores-treinamento-sistema-legislativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/assessores-vereadores-treinamento-sistema-legislativo/

