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DATA: 17/2/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO/ FOGOS DE ARTIFÍCIO 
LINK: https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,vereadores-em-paulinia-no-interior-de-sao-paulo-
proibem-fogos-barulhentos-na-cidade,70003200560 
 
 

 

Vereadores em Paulínia, no interior de São 
Paulo, proíbem fogos barulhentos na cidade 
REDAÇÃO - O ESTADO DE S.PAULO 

17/02/2020, 11:07 
 

Proibição se estende a eventos públicos e privados e tem o objetivo de 
preservar a saúde de quem sofre com os ruídos 

 

 

Quem soltar fogos de artifícios barulhentos em Paulínia sofrerá multa de R$ 1 mil. Foto: Pixabay 

Os vereadores da cidade de Paulínia, no interior paulista, aprovaram uma lei que proíbe a 
queima de fogos de artifício barulhentos na região. O projeto é de autoria de Antônio 
Miguel Ferrari, mas ainda precisa de sanção do prefeito. 

De acordo com o PL, quem manusear, usar, queimar e soltar artefatos 
pirotécnicos barulhentos pode sofrer uma multa de R$ 1 mil. Se a pessoa voltar a cometer a 
infração em menos de um mês, o valor será dobrado. A medida vale tanto para eventos público 
quanto privados. O objetivo é preservar a saúde de quem sofre com os elevados ruídos. 

Em dezembro de 2018, a prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a queima de fogos de artifício com 
som acima de 85 decibeis. Em São Paulo, no réveillon do mesmo ano, a Câmara Municipal 
proibiu fogos com barulho pela primeira vez. No entanto, a lei ainda é alvo de contestação 
judicial. 
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No Supremo Tribunal Federal, o assunto foi abordado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em 
junho de 2019, o integrante do STF revogou a própria decisão em que suspendeu a eficácia de 
uma lei da capital paulista que veta fogos de artifício ruidosos. 

Alguns casos de danos à saúde de pets e humanos por causa dos estampidos de rojões e outros 
tipos de fogos de artifício chamam atenção. 

Em janeiro do ano passado, uma cadela morreu após queima de fogos de artifício no Rio de 
Janeiro. Segundo a tutora, o animal não tinha problemas de saúde, mas teve um enfarte na 
madrugada do primeiro dia de 2019. 

O apresentador da Record TV Marcos Mion já se posicionou sobre o assunto. Nas redes sociais, 
ele fez um apelo contra o uso dos fogos barulhentos em festas de réveillon. “Tem que pensar em 
todos os autistas que entram em crise com o barulho, nos animais que entram em espiral de 
pânico”, disse.  

 
 
 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Vereadores em Paulínia (SP) proíbem fogos barulhentos na cidade 
DATA: 17/02/2020| VEÍCULO: ISTOÉ  |  PÁGINA:  
https://istoe.com.br/vereadores-em-paulinia-sp-proibem-fogos-barulhentos-na-cidade/ 

 

Vereadores em Paulínia, no interior de São Paulo, proíbem fogos 
barulhentos na cidade 
DATA: 17/02/2020| VEÍCULO: TERRA  |  PÁGINA:  
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/comportamento/vereadores-em-paulinia-no-interior-de-sao-paulo-
proibem-fogos-barulhentos-na-cidade,4eaedcf2e040b9b5e89a9d8d8dfca077m54wewbs.html 
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DATA: 15/02/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO/ FOGOS DE ARTIFÍCIO 
PÁGINA: 3  
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO/ FOGOS DE ARTIFÍCIO 
PÁGINA: 4
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DATA: 20/02/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE  
ASSUNTO: MINISTÉRIO PÚBLICO  
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/vereadores-e-prefeito-de-paulinia-vao-depor-no-mp/ 
 

Prefeito e vereadores de Paulínia vão depor no MP 

 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB), e os vereadores foram convocados para depor em 
processo que corre sob segredo de Justiça no Ministério Público. Nos bastidores, o que se comenta é 
que eles terão de explicar aos promotores do Gaeco – braço do MP que investiga o crime organizado 
– irregularidades em votações no Legislativo paulinense. 

Funcionários também serão ouvidos. 

A convocação de Du Cazzelato refere-se ao mandato de vereador. 

Outro lado 

Em nota, a Câmara Municipal de Paulínia diz que no dia 4 de fevereiro, um representante do Gaeco 
(Núcleo Campinas)/Ministério Público compareceu à instituição. “A Presidência do Legislativo não 
foi notificada sobre o teor do processo nem tem informações sobre quais gabinetes foram 
procurados.” 

Já o advogado do prefeito de Paulínia, Marcelo Pelegrini, disse que a data do depoimento do tucano 
ainda não foi definida. Questionado se ele pediria a transferência do depoimento à Procuradoria-
Geral do Estado, já que agora ele é prefeito, Pelegrini respondeu que também não está definido 
formalmente.
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 13 
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DATA: 19/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/19/problemas-no-ar-condicionado-cancelam-
cirurgias-no-hospital-municipal/ 
 

[Saúde] 
Problemas no ar-condicionado cancelam 
cirurgias no hospital municipal 
Prefeitura de Paulínia se nega a prestar informações à população e sequer 
estima prazo para aparelho voltar a funcionar normalmente no local 

19 fev 2020 – 14h08 

 
Entrada do Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’ (Foto: Divulgação) 

 

A Secretaria Municipal de Saúde cancelou cirurgias eletivas que estavam programadas para 
ocorrer nos últimos dias 11 e 12 deste mês, no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio 
Orlando Navarro”. 

De acordo com a própria Saúde, o cancelamento das cirurgias foi causado por problemas no 
aparelho de ar-condicionado do Centro Cirúrgico do hospital municipal de Paulínia. 

Ainda segundo a Prefeitura, o equipamento “já está recebendo manutenção para que volte a operar 
o mais breve possível e as cirurgias possam ser realizadas”. 
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A Prefeitura, até a publicação deste texto, se negou a prestar informação à população, como o 
número e quais os tipos de cirurgias que foram canceladas; e se, depois do dia 12, já cancelou novos 
procedimentos no Centro Cirúrgico do hospital municipal. 

O governo municipal não informou o total de pessoas que aguarda cirurgias eletivas em Paulínia, 
não deu prazo para atender os pacientes que tiveram atendimento cancelado nem para o aparelho de 
ar-condicionado voltar a funcionar normalmente. 

Por último, a Prefeitura também não esclareceu o que está fazendo para atender os casos de 
cirurgias de urgência – aquelas em que o paciente não pode esperar o ar-condicionado a voltar a 
funcionar normalmente. 

Nota da Prefeitura de Paulínia 

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que as cirurgias eletivas (não urgentes) programadas 
para acontecer nos dias 11 e 12, respectivamente terça e quarta-feira, foram canceladas devido a 
problemas no ar-condicionado do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Paulínia. 

O aparelho já está recebendo manutenção para que volte a operar o mais breve possível e as 
cirurgias possam ser realizadas.” 
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ ANIVERSÁRIO DE PAULÍNIA 
PÁGINA: 16, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 18/02/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ PONTE ESTAIADA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/licitacao-para-construcao-da-ponte-estaiada-em-paulinia-e-
suspensa/ 
 

Licitação para construção da ponte estaiada em 
Paulínia é suspensa 
Por Redação 

18 de fevereiro de 2020 

 

 
Motivo é a apresentação de recursos de empresas participantes da concorrência; nova 

data para licitação deve ser divulgada após conclusão da análise dos recursos 

A Prefeitura de Paulínia suspendeu, na fase em que se encontra, a concorrência pública 

Nº 01/2019, promovido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para 

contratação de empresa ou consórcio de empresas para implantação do sistema viário 

de interligação da avenida João Aranha com a avenida dos Trabalhadores, e da obra de 

arte especial (OAE) do tipo ponte estaiada sobre o rio Atibaia, no município. 

A Secretaria de Obras informa que em vista à apresentação de recursos, fica suspensa 

a data designada para a sessão de abertura dos envelopes Nº 02 – “Proposta de Preços” 

da referida Concorrência marcada para esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, às 10h, na 

Sala de Licitações do Paço Municipal. 
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Em edital publicado em edição estra do Semanário Oficial, o secretário Municipal de 

Obras e Serviços Públicos Marcelo Lima Barcellos de Mello informou que a nova data será 

posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado e no 

sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais. 

Das empresas participantes a Construtora Queiroz Galvão S.A foi inabilitada por ser 

declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme Diário 

Oficial da União publicado em 30/01/2020 – edição 21 – sessão 1 – página 132. 

Permanecendo a Construtora A. Gaspar S/A, Heleno & Fonseca Construtécnica S.A., e o 

Consórcio Cidade – Paulitec formado pelas empresas Construtora Cidade Ltda. e Paulitec 

Construções Ltda. 

De acordo com o projeto, a estrutura da nova ponte terá 260 metros de extensão, sendo 

120 metros estaiados e 140 metros convencionais. A ponte terá largura de 25,45 m no 

trecho convencional e de 25,85 m no trecho estaiado. A via terá duas faixas, sendo 3,60 

m por sentido de tráfego, uma ciclovia e calçada de passeio centro/bairro/centro. 

O edital também contempla toda infraestrutura necessária para a construção do sistema 

viário, incluindo serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento, pintura e 

iluminação pública. A contratação tinha valor estimado de R$ 72 milhões. 

O prazo para execução é de 24 meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) 

pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Todas as despesas da obra serão 

custeadas com recursos do próprio orçamento municipal. 
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DATA: 18/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PONTE ESTAIADA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/18/concorrencia-para-construcao-da-nova-
ponte-do-rio-atibaia-e-suspensa/ 
 

Concorrência para construção da nova ponte do 
Rio Atibaia é suspensa 

Abertura dos envelopes com as propostas das empresas deveria ocorrer nesta 
terça-feira, mas recurso travou o processo licitatório 

18 fev 2020 – 17h40 

 
Sistema viário fará interligação das avenidas João Aranha e dos Trabalhadores (Foto: Divulgação) 

A concorrência pública da nova ponte do Rio Atibaia, que vai interligar as regiões dos bairros João 
Aranha e Monte Alegre, em Paulínia, está suspensa desde o último dia 14. Uma das empresas que 
disputam a obra estimada em cerca de R$ 72 milhões apresentou recurso e a abertura dos envelopes, 
prevista para esta terça-feira (18), não tem mais data para ocorrer. 

Os envelopes deveriam ter sido abertos às 10h desta terça-feira (18), na Sala de Licitações do Paço 
Municipal de Paulínia “Palácio Cidade Feliz”. Estão na disputa a Construtora A. Gaspar S.A., 
Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. e o Consórcio Cidade – Paulitec, composto pela Construtora 
Cidade Ltda. e Paulitec Construções Ltda. 

De acordo com a Prefeitura, a Construtora Queiroz Galvão S.A. foi inabilitada para seguir na 
concorrência pública da nova ponte sobre o Rio Atibaia por ter sido declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública na edição 21 do Diário Oficial da União, do último dia 30 de 
janeiro, na sessão 1, página 132. 
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A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que a nova data de abertura dos 
envelopes nº 2 – “Proposta de Preços” será publicada no Diário Oficial do Estado apenas depois da 
análise do recurso. O nome da empresa que questionou o processo nem os motivos para isso não 
foram divulgados pela Prefeitura. 

O Edital de Suspensão da Concorrência Pública nº 01/2019, para contratação de empresa ou 
consórcio para implantação do sistema viário de interligação das avenidas João Aranha e dos 
Trabalhadores, e da obra de arte especial do tipo ponte estaiada sobre o Rio Atibaia, com data da 
última sexta-feira (14), somente veio à tona nesta terça-feira. 

O valor estimado de cerca de R$ 72 milhões para a obra da nova ponte contempla toda 
infraestrutura necessária para a construção do sistema viário, como serviços de terraplanagem, 
pavimentação, calçamento, pintura e iluminação pública. O prazo para conclusão da obra é de dois 
anos após a emissão da ordem de serviço para a empresa vencedora da concorrência pública. 

O projeto de interligação das regiões dos bairros João Aranha e Monte Alegre prevê a construção 
de uma ponte de 260 metros de extensão – 120 deles estaiados e os outros 140 metros convencionais. 
A largura dela será de pouco mais de 25 metros. Será composta por duas faixas de 3,60 metros por 
sentido de tráfego, uma ciclovia e calçada de passeio nos dois sentidos de direção. 
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ CONTRATOS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA   
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DATA: 17/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/17/emergencial-do-transporte-escolar-de-
paulinia-vai-custar-r-317-milhoes/ 
 

Emergencial do transporte escolar de Paulínia 
vai custar R$ 31,7 milhões 

Grupo Belarmino, com a Rápido Sumaré, e S.T.P. Mobilidade são as novidades 
desta vez; Sancetur se manteve com parte do serviço na cidade 

17 fev 2020 – 23h41 

 
Extrato de dispensa de licitação foi publicado na edição extra desta segunda do Semanário (Foto: 
Divulgação) 

O contrato emergencial do transporte escolar de crianças e adolescentes, estudantes da rede 
pública de ensino de Paulínia, irá custar R$ 31,7 milhões do dinheiro dos contribuintes. Esse valor 
global é cerca de 10% maior do que o assinado pelo então prefeito interino Loira (DC), atual 
presidente da Câmara de Paulínia, e que terminou na última sexta-feira (14). A diferença entre um e 
outro chega perto de R$ 2,8 milhões. 

O extrato de dispensa de licitação foi publicado na edição extra desta segunda-feira (17) 
do Semanário Oficial de Paulínia. O documento traz os valores dos contratos que a Prefeitura 
assinou com o Grupo Belarmino, a S.T.P. Mobilidade Eireli e Sancetur – a única, das três empresas 
que tinham contrato até sexta-feira passada (14), que continuará a prestar o serviço na cidade. Veja 
os novos valores: 
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– Rápido Sumaré Ltda, do Grupo Belarmino 

 Valor: R$ 16.688.892,00 (dezesseis milhões seiscentos e oitenta e oito mil oitocentos e 
noventa e dois reais). 

– S.T.P. Mobilidade Eirele 

 Valor: R$ 10.446.975,00 (dez milhões quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta 
e cinco reais). 

– Sancetur 

-Valor: R$ 4.565.066,00 (quatro milhões quinhentos e sessenta e cinco mil e sessenta e seis reais). 

O valor global do novo contrato é de R$ 31.700.933,00. O Grupo Belarmino ficou com a maior 
fatia do bolo: Lotes 1 e 3. A S.T.P. Mobilidade Eirele – que tem como endereço em seu cadastro de 
empresa a Avenida Doutor Heitor Nascimento, 196, Bloco B, Sala T03, bairro Morumbi, Paulínia –, 
ganhou os Lotes 2 e 4. A Sancetur, que antes detinha o maior número de linhas, tem agora apenas o 
Lote 5. 

O extrato de dispensa de licitação não informa qual o prazo dos novos contratos com a Prefeitura, 
quando começam nem quais e quantas linhas compõem os cinco lotes distribuídos entre as três 
empresas de ônibus. De qualquer forma o Grupo Passaredo, por meio da Viação Flama, e a Smile 
(que continuará com o transporte de universitários) irão deixar o transporte de alunos do ensino 
infantil, fundamental, médio e técnico profissionalizante da rede municipal e estadual de ensino em 
Paulínia. 

O governo de Du Cazellato (PSDB) até agora também não esclareceu à população quando e como 
vai ocorrer a troca das empresas. Extraoficialmente, a transição teve início nesta segunda-feira, mas a 
mudança total se daria somente no retorno das aulas após as festas do Carnaval e de aniversário da 
cidade, comemorado no próximo dia 28 de fevereiro, provavelmente dia 2 de março que vem. 

O Grupo Belarmino já contratou funcionários da Passaredo e parte deles trabalhou 
provisoriamente nesta segunda-feira na garagem da antiga empresa. Também está em curso, até o dia 
28 de fevereiro, um processo seletivo para contratação de 20 motoristas de ônibus e 20 
monitoras para aturarem em Paulínia por parte de uma empresa de transporte que não teve o nome 
revelado. 

Como era 

No dia 15 de agosto do ano passado, Loira contratou emergencialmente a Sancetur, o Grupo 
Passaredo (por meio da Viação Flama) e a Smile, para que as três juntas cuidassem do transporte 
escolar de crianças e adolescentes estudantes da rede pública em Paulínia. 

Esse emergencial tinha prazo de seis meses (encerrou sexta-feira passada) e o valor total de cerca 
de R$ 28.825.485,84. Naquele mesmo extrato de dispensa de licitação Loira determinou a imediata 
abertura de licitação para a contratação dos serviços de transporte escolar de alunos da rede pública 
de ensino no município, o que não ocorreu até agora. 



   RESUMO DA SEMANA  |  20 

 

  

Na época, o contrato de maior valor assinado por Loira era com a Sancetur. Confira os números de 
15 de agosto de 2019: 

– Sancetur 

 Valor: R$ 16.007.594,03 (dezesseis milhões e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e 
três centavos). 

– Smile 

 Valor: R$ 4.379.135,78 (quatro milhões trezentos e setenta e nove mil cento e trinta e cinco 
reais e setenta e oito centavos). 

– Viação Flama, do Grupo Passaredo 

 Valor: R$ 8.438.756,03 (oito milhões quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e 
seis reais e três centavos). 
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DATA: 15/02/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CONSÓRCIO PCJ 
PÁGINA: 8 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2493 
 

Contratações devem zerar falta de professores em Paulínia, 
segundo Educação 
 
Da Redação 
14/02/2020 18:02:03 
 

 

 
 

EMEF Profº Doutor José Dalmo F. B. de Mattos, no Morro Alto 

Atualmente, a rede municipal de ensino tem um déficit de mais de 100 educadores; 

ontem (13) a Prefeitura anunciou a convocação de 107 novos profissionais 
 
Nesta quinta-feira (13), o governo do prefeito Du Cazellato (PSDB) anunciou a convocação 
de 107 novos professores para os ensinos básico e fundamental da rede pública de 
Paulínia. Desse total, 89 passaram no processo seletivo realizado em janeiro passado, e serão 
contratados temporariamente por um ano. Os outros 18 foram aprovados no concurso público 
para professor de 2016. 
 
O Correio conversou com Meire Muller, secretária de Educação da cidade. Segundo ela, as 
107 contratações vão zerar a falta de professores nas salas de aula 
das escolas municipais. “É exatamente o nosso déficit atual”, afirmou. Muller garantiu que 
os novos educadores estarão nas escolas no próximo dia 2 de março. “Segunda-
feira (17) realizaremos a atribuição de aulas, e eles (os futuros contratados) têm uma 
semana para trazer documentação e fazer exame médico”, explicou. Por enquanto, 
professores substitutos seguem se revezando nas escolas da cidade.  
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O contrato temporário de professor pode ser prorrogado por mais um ano, no entanto, a 
secretária afirmou que seu desejo é que a Prefeitura abra novo concurso público para o 
cargo. “No mesmo dia que pedi a abertura de processo seletivo em caráter 
extraordinário eu pedi o concurso público também. Então, existe possibilidade de 
prorrogação, mas se Deus quiser, Nossa Senhora ajudar, eu queria que antes disso a 
gente já tivesse um concurso público legalizado”, comentou. 
 
Foram convocados ainda Kamilla Menezes Rodrigues dos Santos e Rafael Bogo Cociello 
Ghuimarães, aprovados no concurso público de 2016, para o cargo de diretor escolar, 
totalizando 109 convocações. Os professores temporários deverão comparecer no Salão 
Nobre da Prefeitura de Paulínia segunda-feira, dia 17, pela manhã (às 08h30) ou à tarde (às 
13h30). Já os professores e diretores concursados devem se dirigir à Secretaria Municipal 
de Recursos Humanos (SRH) na terça-feira, dia 18, às 09h.  
 
Publicados nas edições 1462 e 1463 do Semanário Oficial do Município desta semana, além 
das listas completas de convocados, os editais de convocação trazem um alerta para os 
futuros servidores municipais: “O não comparecimento no local, dia e horário determinado 
acarretará sua eliminação da referida vaga, dando direito à chamada do próximo 
candidato classificado para o cargo”. Paulínia possui 56 unidades escolares, entre os 
ensinos infantil, fundamental e médio, e mais de 16 mil alunos.  
 
Foto: Reprodução/Internet 
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 2 
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DATA:  
21/02/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
REGULARIZAÇÃO/ 
RECANTO DAS 
ÁGUAS 
PÁGINA: 8 
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DATA: 20/02/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/ministerio-publico-obtem-urgencia-na-pericia-para-reparos-
em-estrada-que-liga-americana-a-paulinia/ 

 

Ministério Público obtém urgência na perícia para 
reparos em estrada que liga Americana a Paulínia 
Por  Redação 

20 de fevereiro de 2020 

Situação da via vem provocando acidentes no local; em 15 quilômetros, 

rodovia dá acesso as cidades de Americana, Cosmópolis e Paulínia 

A pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a Justiça determinou a 

realização, com urgência, de perícia para a execução de reparos na Estrada Municipal Ivo 

Macris, que está em péssimo estado de conservação. 
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São 15 quilômetros de estrada pavimentada, que dá acesso as cidades de Americana, 

Cosmópolis e Paulínia, pela região do pós-represa, sem passar pelas praças de pedágios da 

rodovia professor Zeferino Vaz – SP-332, em Sumaré e da rodovia Anhanguera, em Nova 

Odessa. 

A situação da estrada vem provocando diversos acidentes, sendo que entre os mais 

recentes estão um registrado em 29 de janeiro e outro ocorrido em 3 de fevereiro deste 

ano. 

Nesta quarta-feira (19/2), o promotor de Justiça Ivan Carneiro Castanheiro se manifestou 

na ação que determinou a perícia, concordando com a inclusão da Construtora Estrutural 

no polo passivo do processo, juntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo. 

Entregue aos municípios de Paulínia e Americana em 2009, a manutenção é de 

responsabilidade da administração americanense. Originalmente era um conjunto de 

estradas vicinais, que foram interligadas e acabaram criando um caminho entre os 

municípios. 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  28 

 

  

DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: A6 
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DATA: 16/02/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SEGURANÇA PÚBLICA/ REGIÃO 
PÁGINA: 5 
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DATA: 20/2/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL 
PÁGINA: 9  
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DATA: 15/02/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: PAULIPREV/ ADIN CELETISTAS 
PÁGINA: 3 
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DATA: 13/02/2020  
VEÍCULO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
ASSUNTO: PREVIDÊNCIA 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-prefeituras-tem-ate-dia-27-para-enviar-ao-tce-dados-sobre-
previdencia 
 

Prefeituras têm até o dia 27 para enviar ao 
TCE dados sobre Previdência 
 

 
 
13/02/2020 – SÃO PAULO – As Prefeituras paulistas têm até 27 de fevereiro para responder o 
questionário relativo à composição do Índice de Efetividade da Gestão da Previdência Municipal (IEG-
Prev). Até o momento, menos de 10% das administrações municipais submeteram as informações ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).  

O formulário do IEG-Prev está disponível no Portal Institucional do TCE por meio 
do link http://bit.ly/2lW41tZ, cujo acesso deve ser feito mediante cadastro prévio no Sistema de 
Delegações de Responsabilidade. O ícone ‘IEG-Prev 2020’ redirecionará ao preenchimento das 
respostas requeridas.  

O prazo final estipulado para o envio das informações referentes ao Índice de Previdência foi publicado 
na edição do Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado de 18 de dezembro de 2019. O 
comunicado informa aos órgãos e às entidades da Administração Direta e Indireta do âmbito municipal 
as datas, providências e diretrizes indispensáveis ao atendimento das exigências do Tribunal. A íntegra 
do documento está disponível no link http://bit.ly/38khGOR. 

Levantamento realizado pela Corte de Contas revela que, das 644 Prefeituras a ela jurisdicionadas, 
582, ou seja, 90,37% do total, ainda não finalizaram o envio das informações requeridas. Apenas 62 
administrações municipais – o que representa uma taxa de 9,63% – concluíram o envio de 
informações.  
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Manual 

Com o objetivo de orientar os gestores, o TCE editou um manual em que disponibiliza informações a 
respeito dos elementos que compõem o indicador e instruções para o preenchimento correto dos dados. 
O tutorial traz diversos esclarecimentos e respostas às principais dúvidas dos jurisdicionados. A íntegra 
do Manual do Índice de Efetividade da Gestão da Previdência Municipal pode ser acessada pelo 
link http://bit.ly/2SnuC0M. 

Criado em dezembro de 2019, o IEG-Prev medirá a eficiência dos Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS) geridos pelas Prefeituras, pelas Câmaras e pelos órgãos municipais da Administração 
Indireta. 
Com o indicador, será possível apurar os níveis de endividamento e de empenho das receitas dos 
municípios em relação ao pagamento dos encargos e das dívidas previdenciárias, além da eficácia na 
administração dos investimentos feitos pelos RPPS. 

As dúvidas relacionadas ao envio das informações do IEG-Prev devem ser encaminhadas pelo canal 
‘Fale Conosco’ do Sistema Audesp, disponível na página www.tce.sp.gov.br/chamados, no tópico 
‘IEG-Prev/Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal’. 
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DATA: 
18/02/2020  
VEÍCULO:  
O ESTADO DE  
S. PAULO  
ASSUNTO: 
ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL/ TCE 
PÁGINA: A6 
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DATA: 
21/02/2020  
VEÍCULO:  
CORREIO 
POPULAR 
ASSUNTO:  
GREVE DE 
PETROLEIROS/ 
REPLAN 
PÁGINA: A5 
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: GREVE DE PETROLEIROS 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 21/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: GREVE DE PETROLEIROS/ REPLAN 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 
21/02/2020  
VEÍCULO: 
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
ECONOMIA/ 
RHODIA 
PÁGINA: 8 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 14 a 20/02/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Audiências públicas apresentam destinos dos gastos municipais no fim  
de 2019 
20 de fevereiro de 2020  

Dois secretários municipais compareceram à Câmara de Paulínia, nesta quinta-feira (20/2), para 
apresentar contas do terceiro quadrimestre de 2019 (setembro a dezembro). As audiências públicas 
contaram com a presença de funcionários públicos, vereadores, assessores parlamentares e 
representantes de conselhos. […] 

 

 

Elevador nas piscinas públicas para atender pessoas com mobilidade 
reduzida é pedido de Tiguila Paes 
20 de fevereiro de 2020  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) apresentou durante a 2ª Sessão Ordinária realizada na terça-
feira (11/02) uma Indicação solicitando da Administração Municipal a possibilidade de estudar e, se 
possível, instalar cadeiras especiais, nos moldes de um elevador, nas piscinas públicas do município, 
a fim de melhor atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. […] 
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Propostas de Fábia incluem mutirão de ortopedia e quadras no Zeca Malavazzi 
19 de fevereiro de 2020  

A vereadora Fábia Ramalho (PMN) sugere que o governo municipal faça um mutirão para resolver o 
problema de quem espera por consultas na área de Ortopedia. Segundo ela, vários munícipes têm 
reclamado de longos períodos de espera para atendimento, que podem levar meses. […] 

 

Microchipagem de animais e mais ônibus na Região do João Aranha são 
solicitações de Zé Coco                  19 de fevereiro de 2020  

A obrigatoriedade para registro e identificação de cães e gatos, por seus responsáveis, tutores ou 
cuidadores, na cidade de Paulínia é objeto da Indicação 92/2020, do vereador Zé Coco (PV), que 
solicita ao Executivo a criação de um Projeto de Lei para esses fins por meio da microchipagem […] 

 

Secretarias de Saúde e de Finanças promovem audiência pública na Câmara 
18 de fevereiro de 2020  

O Plenarinho da Câmara de Paulínia sedia duas audiências públicas na próxima quinta-feira (20/2). 
Às 10h, a Secretaria Municipal de Finanças apresentará informações sobre o cumprimento das metas 
fiscais do terceiro quadrimestre de 2019 (setembro a dezembro). Mais tarde, às 15h, a Secretaria 
Municipal de Saúde vai expor como foram aplicados os recursos da pasta […] 
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Marcelo D2 propõe farmácia e sala de vacina na UBS João Aranha e novas 
cadeiras para o HMP                     18 de fevereiro de 2020  

Duas Indicações do vereador Marcelo D2 (PROS) ao Poder Executivo Municipal visam beneficiar 
setores da saúde pública local.  Na 75/2020, o parlamentar levanta um problema que, segundo ele, 
tem afetado usuários do João Aranha. […] 

 

Daniel Muller solicita biólogo e mais veterinários na Secretaria do Meio 
Ambiente                                       17 de fevereiro de 2020  

A Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente precisa ampliar a equipe 
para proteger recursos naturais, promover o desenvolvimento sustentável da cidade e cuidar da saúde 
pública. É o que defende o vereador Daniel Muller (PL) ao pedir estudos para a Prefeitura contratar 
biológico e veterinários para as atividades da pasta. […] 

 

Espaço digital para idosos no Clube da Terceira é solicitação de João Mota 
17 de fevereiro de 2020  

Ter acesso ao computador, mexer nos programas, navegar pela Internet e pelos sites pode ser algo 
ainda distante da realidade de muitos idosos. Pensando nisso, o vereador João Mota (DC) fez a 
Indicação 87/2020, onde propõe ao Executivo a criação de um espaço no clube da terceira idade com 
computadores e acesso à internet wi-fi […] 
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Filhos da Fruta cobra medidas para aparelhos quebrados no Hospital Municipal 
14 de fevereiro de 2020  

Reclamações de usuários do Hospital Municipal de Paulínia fizeram o vereador Manoel Filhos da 
Fruta (PCdoB) solicitar informações sobre os aparelhos de colonoscopia e endoscopia disponíveis. 
Segundo ele, atualmente só funciona um equipamento de cada especialidade, levando à demora da 
fila de espera para exames. […] 

 


