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DATA: 13/12/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ PARCELAMENTO/ TRIBUTO 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E 3 
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DATA: 11/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: EMENDAS IMPOSITIVAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-vao-apresentar-107-emendas-impositivas-ao-
orcamento-de-2020/ 
Vereadores de Paulínia vão apresentar 107 
Emendas Impositivas ao Orçamento de 2020 
Por Redação - 11 de dezembro de 2019 
 
 

 
 
Medida autoriza cada vereador a determinar a execução de 
0,5% da Receita Corrente Líquida do município 

Após ampla discussão com a Administração Municipal, os 15 vereadores de 
Paulínia vão apresentar 107 emendas impositivas, de execução obrigatória, ao 
Orçamento de 2020. A medida autoriza cada vereador a determinar a execução 
de 0,5% da Receita Corrente Líquida do município. 

A instituição de emendas impositivas permitirá que os vereadores destinem 
recursos para beneficiar áreas do município que julguem importantes. Outro 
ponto é que o Governo será obrigado a cumpri-las, diferentemente do que 
acontece atualmente, já que a emenda pode não ser acatada pelo Chefe do 
Poder Executivo. 
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Levando em consideração a receita do ano passado de R$ 1,2 bilhão, o valor, 
para cada um deles, chega a R$ 406 mil, ou seja, R$ 6, 09 milhões no total. 
Metade dos valores deve ser aplicada em ações ou serviços públicos de saúde e 
educação e 50% em outras áreas. 

“Foram incontáveis reuniões com muita discussão, aprendizado, esforço e 
dedicação, e não tenho dúvidas que a população vai gostar do resultado que 
será apresentado. Enquanto muitos vivem a vida apenas para criticar, nós 
Vereadores e assessores estamos trabalhando duro para encontrar as soluções 
para os enormes problemas da cidade”, destacou o vereador Fábio Valadão 
(PRTB), que organizou e dirigir os trabalhos das emendas impositivas esse ano 
na Câmara. 

As emendas impositivas foram incorporadas na Lei Orgânica de Paulínia 
(espécie de Constituição municipal) em 2017, propostas pela vereadora Fábia 
Ramalho (PMN), com base em experiência semelhante na cidade de Santos. 

Na prática as emendas impositivas, irão tornar os vereadores executores de 
melhorias diretas para a população. Um vereador poderá, por exemplo, destinar 
R$ 100 mil para compra de carteiras para 10 escolas municipais. 
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O que é Emenda Impositiva? 

A Emenda Impositiva 
(https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=68252) é o 
instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) destinando recursos do Município para determinadas 
obras, projetos ou instituições. Ela teve início 2017 com a aprovação do Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2017. 

O Processo começa quando a Câmara recebe o Projeto de Lei Orçamentária 

Anual, que neste ano foi o Projeto de Lei nº 68/2019. O PL 68/19 foi 

encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, que, de imediato, o 

submeteu à apreciação popular em audiência pública. Realizada a audiência, os 

vereadores tiveram um prazo de 10 dias para apresentar suas emendas. Ao 

todo foram 107 emendas apresentadas pelos Vereadores. 

O valor das emendas é retirado de uma porcentagem do Orçamento Municipal e 
deve ser dividido igualmente entre os 15 vereadores, sendo ainda, admitida a 
emenda parlamentar coletiva. Lembrando que, conforme a Constituição Federal, 
todas as Emendas devem ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

O trâmite que se segue a partir daí é semelhante ao das demais leis que se 
referem ao orçamento. A diferença está na sanção do prefeito. Com o advento 
da Emenda Impositiva o prefeito, a partir da data que recebe a LOA, tem 120 
dias para comunicar a Câmara sobre a possibilidade ou não de execução das 
Emendas Impositivas. 

Importante ressaltar que os argumentos para a não execução de uma emenda 
devem ser de caráter técnico, e não político. As emendas apresentadas pelos 
vereadores também devem seguir os parâmetros estabelecidos pelo Plano 
Plurianual (PPA) e a pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
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DATA: 9/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CAMPANHA DE NATAL DA CÂMARA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/09/campanha-de-natal-arrecada-produtos-de-
limpeza-para-aupacc/ 

[Solidariedade] 
Campanha de Natal arrecada produtos de 
limpeza para Aupacc 
Sabão em pó, detergente, desinfetante, água sanitária e desengordurante 
podem ser doados até dia 16 em ponto de coleta na Câmara Municipal 

9 dez 2019 – 11h10 

 
Caixas de coleta estão localizadas na recepção da Câmara de Vereadores (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia realiza a campanha “Natal Sorridente” para unir esforços e auxiliar 
as atividades da entidade de saúde Amigos Unidos por Amor Contra o Câncer (Aupacc). 
Até o dia 16 de dezembro, haverá ponto de coleta na recepção para quem puder doar 
produtos de limpeza. 

Sabão em pó, detergente, desinfetante, água sanitária e desengordurante são alguns 
dos produtos que podem ajudar a manter o funcionamento da entidade sem fins lucrativos. 
Todo o material doado pela população e coletado durante a campanha será entregue para 
a Aupacc. 

A campanha inclui ainda a palestra “Inteligência Emocional e Comportamental”, com o 
professor Luciano Ramalho, na próxima quarta-feira (11). O evento será na Câmara 
Municipal (Rua Carlos Pazetti, 290, Jardim Vista Alegre), às 14h, com entrada livre. Mais 
informações pelo telefone (19) 3874-7800.
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DATA: 10/12/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: CAMPANHA DE NATAL DA CÂMARA 
PÁGINA: 7 
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   DATA: 13/12/2019  
   VEÍCULO: JORNAL  
   DE PAULÍNIA  
   ASSUNTO: LEI/  
   ESTÁGIO/     
   ADMINISTRAÇÃO    
   MUNICIPAL 
   PÁGINA: 3, COM  
   CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 12/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: LEI/ ESTÁGIO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/12/prefeitura-de-paulinia-vai-contratar-
estagiarios-a-partir-de-2020/ 
 

[Educação] 
Prefeitura de Paulínia vai contratar estagiários a partir de 2020 
Lei do Estágio foi sancionada nesta quinta-feira pelo prefeito Du Cazellato (PSDB); 
previsão é criar até cerca de mil vagas na Administração 

12 dez 2019 – 21h33 

Processo seletivo 
de estagiários ficará a cargo de cada secretaria ou departamento municipal (Foto: Divulgação) 

APrefeitura de Paulínia informou nesta quinta-feira (12) que pretende no próximo semestre iniciar 
o processo seletivo para contratação dos primeiros estagiários para Administração pública. Nesta 
tarde, o prefeito Du Cazellato (PSDB) sancionou a Lei Municipal 3.733/2019, que cria até mil vagas 
de estágio na esfera do Executivo. 

O objetivo da lei é permitir que estudantes possam estagiar nos departamentos e secretarias 
municipais que fazem parte da Administração municipal. Das até mil vagas de estagiários previstas, 
100 delas serão reservadas para deficientes. 

De acordo com a lei, para estudantes cujo estágio é obrigatório, serão 500 vagas com carga horária 
de 20 horas semanais, sem remuneração. No caso de alunos matriculados em cursos que não exigem 
estágio, a bolsa mensal será de R$ 998 para uma jornada semanal de 30 horas com também 500 
vagas disponíveis. 

O processo seletivo para contratação dos estagiários ficará a cargo de cada secretaria ou 
departamento municipal e sob a supervisão da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Todo 
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processo será divulgado pelos canais institucionais de comunicação que a Administração municipal 
mantém. 

Poderão participar do programa alunos matriculados em cursos de ensino superior, educação 
profissional, ensino Médio, educação especial e nos anos finais do ensino Fundamental, na 
modalidade profissional de jovens e adultos. 

Conforme a Prefeitura, a ideia com a Lei do Estágio é dar aos estudantes oportunidade de conciliar 
prática e teoria para que, quando formados, possam ingressar no mercado de trabalho em condições 
mais competitivas. 
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DATA: 8/12/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6 
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DATA: 13/12/2019 
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: ECONOMIA 
LINK: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/13/paulinia-sp-se-mantem-lider-no-
ranking-das-cidades-com-maior-pib-per-capita-do-pais-diz-ibge.ghtml 
 
Paulínia (SP) se mantém líder no ranking das cidades com maior 
PIB per capita do país, diz IBGE 
Cidade tem forte peso na indústria de refino de petróleo. Outras duas cidades paulistas 
figuram entre as dez com os maiores PIBs per capita. 
Por Daniel Silveira, G1 — Rio de Janeiro 
13/12/2019 10h12  Atualizado há uma hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refinaria de petróleo da Petrobras na cidade de Paulínia, em São Paulo, contribui para que a 
cidade tenha o maior PIB per capita do país. — Foto: Denny Cesare/Código19/Estadão Conteúdo 

O município de Paulínia, no interior paulista, se manteve em 2017 como o município 
brasileiro com maior Produto Interno Bruto por habitante (PIB per capita) do país, posição 
alcançada em 2016. É o que aponta o levantamento divulgado nesta sexta-feira (13) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Segundo o IBGE, os dez municípios com os maiores PIB per capita em 2017 somavam 
1,5% do total do PIB e reuniam apenas 0,2% da população do país. Além de Paulínia, o 
estado de São Paulo tinha outros dois municípios neste ranking: Louveira e Jaguariúna, 
respectivamente na 3ª e 10ª posição. 
Em 2017, o PIB do Brasil teve alta de 1,3%, conforme os dados revisados pelo IBGE, 
encerrando o período de dois anos seguidos de retração econômica. Em valores correntes, 
ele chegou a R$ 6,583 trilhões.  
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Já o PIB per capita registrou alta de 0,5% em relação ao ano anterior, chegando a R$ 
31.833. 
 
 
Veja a lista de cidades com maior PIB per capita em 2017: 
 

1. Paulínia (SP) – R$ 344.847,17 

2. Triunfo (RS) – R$ 311.211,93 

3. Louveira (SP) – R$ 300.639,40 

4. Presidente Kennedy (ES) – R$ 292.397,08 

5. São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) – R$ 289.925,44 

6. Selvíria (MS) – R$ 271.094,70 

7. São Francisco do Conde (BA) – R$ 253.895,58 

8. Extrema (MG) – R$ 219.239,07 

9. Vitória do Xingu (PA) – R$ 209.799,94 

10. Jaguariúna (SP) – R$ 209.320,86 

 
 
O que garantiu a Paulínia a liderança no ranking, segundo o IBGE, foi o peso da indústria 
de refino de petróleo em sua economia. 
A indústria do petróleo também foi a atividade principal de outros três municípios entre os 
dez com maiores PIB per capita: Trinfo, no Rio Grande do Sul, devido à sua indústria 
petroquímica, Presidente Kennedy, no Espírito Santo, com a extração de petróleo, e São 
Francisco do Conde, na Bahia, também com a indústria de refino de petróleo. Eles 
ocuparam, respectivamente, as 2ª, 4ª e 7ª posição no ranking. 
As atividades de Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas e 
Indústrias de transformação garantiram a dois municípios fazerem parte deste ranking: 
Louveira (SP) e Extrema (MG), respectivamente na 3ª e 8ª posições. 
Tendo como principal atividade econômica a geração de energia hidrelétrica, Selvíria (MS) 
e Vitória do Xingu (PA) ocuparam, respectivamente, a 6ª e a nona colocação. 
Já São Gonçalo do Rio Abaixo, no interior de Minas gerais, foi o único município entre os 
dez com maiores PIB per capita com a extração de minério de ferro como principal 
atividade e econômica. 
Já Jaguariúna (SP), que ficou na décima do ranking, tem como atividade principal a 
indústrias de transformação. 
Cidades na lanterna 
No lado oposto do ranking, os 10 municípios com os menores PIB per capita tinham como 
atividade econômica principal o conjunto de serviços da administração pública que 
representava, em média, 60% do valor adicionado bruto de cada um deles. 
Dentre estes dez municípios com os menores PIB per capita, oito são do Maranhão. Mas, 
na lanterna do ranking ficou um município do interior baiano: Novo Trunfo. 
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Veja a lista dos municípios com os menores PIB per capita em 2017: 
 
 

1. Novo Triunfo (BA) – R$ 3.285,04 

2. Santana do Maranhão (MA) – R$ 4.348,04 

3. Nina Rodrigues (MA) – R$ 4.484,90 

4. Matões do Norte (MA) – 4.699,67 

5. Satubinha (MA) – R$ 4.766,83 

6. Cajapió (MA) – R$ 4.846,39 

7. Itaipava do Grajaú (MA) – R$ 4.920,06 

8. Penalva (MA) – R$ 4.932,47 

9. Ipixuna (AM) – R$ 4.942,15 

10. Primeira Cruz (MA) – R$ 4.979,21 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia, em SP, teve maior PIB per capita em 2017, de R$ 344.847,17, diz 
IBGE 
DATA: 13/12/2019 | VEÍCULO: UOL, ISTOÉ, ESTADO DE MINAS  |  PÁGINAS:  
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/12/13/paulinia-em-sp-teve-maior-pib-per-capita-em-
2017-de-r-34484717-diz-ibge.htm 
https://www.istoedinheiro.com.br/paulinia-em-sp-teve-maior-pib-per-capita-em-2017-de-r-344-84717-diz-ibge/ 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/12/13/internas_economia,1108128/paulinia-em-sp-teve-maior-
pib-per-capita-em-2017-de-r-344-847-17.shtml 
 

Em 2017, São Paulo (SP) tinha o maior PIB e Paulínia (SP), o maior PIB per 
capita do país 
DATA: 13/12/2019 | VEÍCULO: AGÊNCIA IBGE  |  PÁGINA:  
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26396-em-2017-
sao-paulo-sp-tinha-o-maior-pib-e-paulinia-sp-o-maior-pib-per-capita-do-pais 
 

PIB: Campinas perde participação, mas segue à frente de 18 capitais 
DATA: 13/12/2019 | VEÍCULO: A CIDADEON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/economia/NOT,0,0,1470433,pib++campinas+perde+participacao+mas+segue+a
+frente+de+18+capitais.aspx 
 

Desconcentração do investimento impulsiona PIB de municípios fora do 
eixo Rio-SP 
DATA: 13/12/2019 | VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |  PÁGINA:  
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/desconcentracao-do-investimento-impulsiona-pib-de-municipios-
fora-do-eixo-rio-sp.shtml 
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DATA: 9/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ORÇAMENTO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2464 
 
 
CIDADE 

Arrecadação de Paulínia deste ano ficará bem abaixo da 
esperada 
Da Redação 
09/12/2019 15:12:30 

 

Do valor arrecadado até novembro, quase R$ 775 milhões foram repassados pelo Estado 

Município previa receita líquida de R$ 1,7 bilhão, no entanto, de janeiro a novembro, 

arrecadou pouco mais de R$ 1,2 bilhão – R$ 472 milhões a menos 
Nos primeiros onze meses do ano, a receita líquida da Prefeitura de Paulínia foi de R$ 
1.242.855.390,67 (um bilhão, duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). No mesmo período, as despesas 
pagas somaram R$ 1.170.346.625,21 (um bilhão, cento e setenta milhões, trezentos e quarenta e seis 
mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte um centavos).  
 
Os números são do Portal da Transparência Municipal e indicam que, faltando 22 dias para 2019 
terminar, Paulínia superestimou a receita líquida (R$ 1,7 bilhão – leia matéria) deste ano.  De 
acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), até o mês de outubro, mais 
da metade das prefeituras paulistas havia arrecadado menos que o previsto para este ano. Somente 
173 municípios arrecadaram o que esperavam ou acima.  
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Ainda segundo o TCE-SP, falhas na arrecadação prevista, descumprimento de metas 
fiscais,  déficit/desequilíbrio financeiro,  e a incompatibilidade de metas diante da LOA (Lei 
Orçamentária Anual) e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) deixam os municípios vulneráveis 
frente à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 
Do total arrecadado por Paulínia até novembro, quase R$ 775 milhões vieram do governo estadual, 
que semanalmente repassa ao município, por exemplo, 25% da arrecadação de ICMS. A cidade ainda 
tem participação no montante que o Estado recolhe em IPVA e IPI. No último dia 28, a Prefeitura de 
Paulínia informou ao Correio que contribuintes devem mais de R$ 162 milhões em impostos 
municipais (leia matéria). 
 
Poucos dias após assumir, a administração do prefeito Du Cazellato (PSDB) informou que as contas 
do município devem fechar 2019 com déficit acima de R$ 50 milhões. “Não é dívida. É estouro de 
orçamento”, explicou o secretário Chefe de Gabinete, Leonardo Ballone (leia matéria).  
 
Folha de Pagamento 
 
Pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) os municípios podem gastar até 54% de tudo o que 
arrecada com salários e encargos de servidores. Entretanto, a norma recomenda que a despesa não 
ultrapasse 51,3% do limite máximo estabelecido, ou seja, 95% dos 54%. Atualmente, mais de 55% 
da receita líquida de Paulínia está comprometida com a folha de pagamento dos funcionários da 
prefeitura. 
 
Com isso, até se adequar à LRF, o município não poderá conceder aumentos, reajustes ou 
readequar remunerações, nem criar cargos, empregos ou funções, bem como admitir ou 
contratar pessoal. De acordo com o TCE-SP, outras 116 cidades paulistas estão na mesma situação. 
 
Foto: Ilustração 
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DATA: 13/12/2019 
VEÍCULO: A CIDADEON  
ASSUNTO: ECONOMIA 
LINK: 
https://www.acidadeon.com/campinas/economia/NOT,0,0,1469366,estado+antecipa+repasse+de+
icms+para+municipios.aspx 
 

Estado antecipa repasse de ICMS para 
municípios 
Valor está previsto para ser pago no próximo dia 30 de dezembro às 
645 cidades do Estado 
Da Redação | ACidadeON Campinas13/12/2019 07:53 

 

 
Vista aérea de Campinas. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Campinas 

O Governo de São Paulo vai antecipar para o dia 30 de dezembro a transferência de R$ 1,1 

bilhão em repasses de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) para os 645 

municípios do Estado. Em Campinas, o valor do repasse acumulado entre o final de 

novembro e início de dezembro, segundo a secretaria da Fazenda e Planejamento, chega a 

R$ 28.297.286,30.   



   RESUMO DA SEMANA  |  19 

 

 

O ICMS é a segunda maior receita da Administração - a maior vem do ISS (Imposto Sobre 

Serviço). 
Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações 

municipais com base na aplicação do IPM (Índice de Participação dos Municípios) definido para 

cada cidade. Campinas tem o índice de 2,67. 

 

Segundo o governo, o repasse nesta data vai possibilitar que as prefeituras mantenham sua 

regularidade fiscal e paguem suas contas em dia neste ano, como fornecedores e o 13º salário dos 

servidores municipais. 

 

"O governador atendeu ao pleito dos prefeitos do Estado com a sensibilidade de apoiar a 

responsabilidade fiscal e o funcionalismo dos municípios", disse o Secretário de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vinholi.   

  

No acumulado do ano, Campinas recebeu até agora R$ 1.037.507.166,99, esse valor já é maior do 

que o repasse do ano passado que foi de R$ 1.034.328.830,91. 

 

AGENDA TRIBUTÁRIA 

Os valores semanais transferidos aos municípios paulistas variam em função dos prazos de 

pagamento do imposto fixados no regulamento do ICMS. Dependendo do mês, pode haver até cinco 

datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de 

recolhimento e o volume dos recursos arrecadados. 

 

A agenda de pagamentos está concentrada em até cinco períodos diferentes no mês, além de outros 

recolhimentos diários, como por exemplo, os relativos à liberação das operações com importações. 

 

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO 

Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos 

Municípios, conforme determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em seu artigo 

158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertence aos 

municípios, e 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de Exportação 

(artigo 159, inciso II e § 3º). 

 

Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da LC 63/1990), para 

aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.201, de 

23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93. 



   RESUMO DA SEMANA  |  20 

 

 

DATA:  
13/12/2019  
VEÍCULO:  
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
TRIBUTOS/ 
FISCO 
PÁGINA:  
3, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
(MAN-
CHETE) 
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DATA: 13/12/2019  
VEÍCULO: JORNAL  
DE PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
TRIBUTOS/ FISCO 
PÁGINA: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  22 

 

 

DATA: 8/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRIBUTO/ IPTU 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/08/valor-do-iptu-de-2020-vai-sofrer-reajuste-
de-292-em-paulinia/ 

[Tributo] 
Valor do IPTU de 2020 vai sofrer reajuste de 
2,92% em Paulínia 
Autorização para a aplicação do índice foi dada pelo prefeito Du Cazellato 
(PSDB) e corresponde à inflação acumulada durante 12 meses 

8 dez 2019 – 19h40 

 
 
Neste ano 41 mil carnês foram entregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Foto: 
Divulgação) 

Ovalor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a ser pago pelos contribuintes em 
2020 sofrerá reajuste de 2,92% em Paulínia. O decreto com o índice de aumento foi 
assinado pelo prefeito Du Cazellato (PSDB) no dia 28 de novembro passado, mas somente 
publicado na última edição do Semanário Oficial do Município. 

De acordo com o decreto, o reajuste no IPTU segue a orientação do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP) de que a Prefeitura deve atualizar o valor do imposto a 
cada ano fiscal. Os 2,92% correspondem à inflação acumulada nos últimos 12 meses e 
calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
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Para fins de atualização monetária do IPTU a ser lançado em 2020, a Prefeitura 
considerou a inflação medida no período entre o dia 1º de outubro de 2018 e 30 de 
setembro de 2019. O governo municipal ainda está contratando a empresa que deverá 
imprimir os carnês do próximo ano. Em 2019, eles começaram a ser enviados no dia 6 de 
março às casas dos contribuintes com vencimento da 1ª parcela e cota única no dia 30 
daquele mesmo mês. 

Neste ano cerca de 41 mil carnês foram entregues pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Os contribuintes ainda tinham a opção de acessar os documentos de forma 
online no site da Prefeitura. A previsão era arrecadar em torno de R$ 22 milhões com o 
IPTU. Em 2019, o imposto sofreu reajuste de quase 4%, também de acordo com o índice 
inflacionário do período e autorizado na época pelo então governo interino de Du 
Cazellato. 
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DATA: 11/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/11/marcacao-de-consulta-medica-agora-e-feita-
em-qualquer-dia-e-horario-nas-ubss/ 
 

[Saúde] 
Marcação de consulta médica agora é feita em 
qualquer dia e horário nas UBSs 
Secretaria Municipal de Saúde lança o ‘Programa Agendamento Porta Aberta’, 
em Paulínia; ideia é facilitar acesso às especialidades 

11 dez 2019 – 9h53 

 
 
Prédio da UBS ‘Governador Laudo Natel’, localizada na região central de Paulínia (Foto: 
Divulgação) 

Os agendamentos com médicos clínicos, pediatras e ginecologistas podem agora ser 
realizados em qualquer dia e hora da semana nas 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) 
de Paulínia. A Secretaria Municipal de Saúde lançou o “Programa Agendamento Porta 
Aberta” e, com isso, não será mais preciso o paulinense ir de madrugada às UBSs uma 
vez por mês quando então era “aberta a agenda”. 

O “Programa Agendamento Porta Aberta”, de acordo com a Prefeitura, já está em 
funcionamento nas UBS e é “mais um passo dado para facilitar o acesso dos paulinenses 
às especialidades”.  
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A Secretaria Municipal de Saúde também teria reforçado o trabalho de enfermagem com 
atividades multiprofissionais para dar suporte aos atendimentos médicos. 

A Prefeitura informou que, como ampliação das atividades ofertadas nas UBSs, a 
Secretaria Municipal de Saúde está garantindo o transporte dos profissionais para iniciar 
ações e visitas nos bairros e domicílios dos pacientes quando necessário. “Nosso papel é 
dar todo suporte e estrutura para que os profissionais tenham condições de trabalho e a 
população tenha um atendimento digno”, afirmou o secretário de Saúde de Paulínia, Fábio 
Alves. 
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DATA: 11/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2465 

Paulínia implanta agendamento diário de consultas nas UBSs 
Da Redação 
11/12/2019 12:12:13 

 

Aglomerações e filas para marcar consultas nas UBSs de Paulínia são constantes 

Segundo a Secretaria de Saúde, usuários da rede municipal não vão mais precisar madrugar 

nas unidades básicas para marcar clínico, pediatra ou ginecologista 
 

Nesta quarta-feira (11), a Prefeitura de Paulínia anunciou mudança no sistema de agendamento de 
consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.  Agora os usuários da rede poderão 
marcar clínico geral, pediatra e ginecologista de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.   

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até então, o agendamento era feito apenas uma vez por 
mês e quem precisava de atendimento nessas especialidades tinha que chegar de madrugada nas UBSs e 
enfrentar filas para conseguir marcar a consulta. “Desde outubro, estamos buscando organizar os serviços 
oferecidos aos munícipes”, disse a pasta. Solicitamos à prefeitura o tempo médio de espera por consultas 
na rede básica, mas ainda não obtivemos resposta. Caso a informação seja enviada, esta matéria será 
atualizada.   

Ainda segundo a secretaria, visando dar maior suporte aos médicos que atendem na rede básica, o trabalho 
de enfermagem foi reforçado com atividades multiprofissionais. “Ainda como ampliação das atividades 
ofertadas nas UBSs, estamos garantindo o transporte dos profissionais para iniciar ações e visitas nos 
bairros e domicílios dos pacientes, quando necessário”, informou.  
 
Foto: Reprodução/EPTV Campinas 
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DATA: 11/12/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1047/consultas-poderao-ser-marcadas-todos-os-dias-e-
horarios-nas-ubss-de-paulinia 
 

SAÚDE 

Consultas poderão ser marcadas todos 
os dias e horários nas UBSs de Paulínia 
Não será mais necessário comparecer de madrugada para marcar consultar 
com médicos ginecologistas ou pediatras, por exemplo 
11/12/2019 12h17Atualizado há 2 dias 

Por: Zatum Notícias 

 
UBS de Paulínia, na região central (Crédito: divulgação) 

A Secretaria de Saúde de Paulínia informou nesta quarta-feira (11) que consultas 
com médicos especialistas, como ginecologistas ou pediatras, por exemplo, 
poderão ser marcadas nos horários de funcionamento das dez UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) da cidade. As unidades funcionam 7h às 17h, na maior parte dos 
casos.  
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Segundo a prefeitura, o “Programa Agendamento Porta Aberta" foi criado 
para  facilitar o acesso dos moradores da cidade às especialidades médicas 
oferecidas no município.  

Com a mudança, segundo a administração, não será mais necessário  comparecer 
de madrugada nas UBS’s, uma vez por mês, quando a agenda era aberta, como 
ocorria até o começo de dezembro. 

Ainda de acordo com a prefeitura, a Secretaria de Saúde fez a  ampliação das 
atividades ofertadas nas UBS's,  com o transporte dos profissionais para iniciar 
ações e visitas nos bairros e domicílios dos pacientes, quando necessário. 
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DATA: 9/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: DENGUE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/09/paulinia-esta-em-situacao-de-alerta-para-surto-de-dengue-
segundo-sucen/ 
[Saúde] 
Paulínia está em situação de alerta para surto de 
dengue, segundo Sucen 

Cidade registra alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, segundo 
Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) 

9 dez 2019 – 17h08 

 
Denúncia de existência de criadouros do mosquito pode ser feita por meio do telefone 156  
(Foto: Divulgação) 

Paulínia registra alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. A cidade e mais 
141 municípios paulistas estão em estado de alerta ou com risco de surto para dengue, 
zika e chikungunya, segundo resultado do Levantamento Rápido de Índices para Aedes 
aegypti (LIRAa), realizado pelas Prefeituras entre os meses de outubro e novembro e 
divulgado pela Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), órgão da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

No levantamento da Sucen, Paulínia registrou Índice de Infestação Predial (IIP) 1, 
segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde. A classificação de um local como 
satisfatório, alerta ou risco é dada com base nesse indicador entomológico. Ele é calculado 
pelo número de recipientes com presença de larvas de Aedes aegypti em 100 imóveis 
pesquisados, sendo considerados satisfatórios aqueles inferiores a 1; alerta, de 1 a 3,9; e 
risco, acima de 3,9. 
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Dos 624 municípios do Estado de São Paulo que participaram do balanço, 482 
apresentam situação satisfatória, 134 estão em alerta, inclusive Paulínia, e oito (Barra do 
Turvo, Bento de Abreu, Iguape, Jacupiranga, Pedrinhas Paulista, Restinga, São Vicente e 
Tuiuti) estão em situação de risco quanto à proliferação do mosquito. 

Este ano Paulínia já vive uma epidemia de dengue, conforme dados divulgados pela 
Secretária Municipal de Saúde no último dia 28 de novembro. Pelos parâmetros da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), uma doença pode ser considerada epidemia se 
atingir mais de 300 pessoas a cada 100 mil habitantes. 

==> Dengue 

– 2019 

 2.532 notificações 
 1.618 negativos 
 914 positivos 
 16 aguardando resultados 
 uma morte 

– 2018* 

 383 notificações 
 344 negativos 
 18 positivos 
 21 aguardando resultados 

*Balanço divulgado até dia 14 de dezembro passado 

– 2017 

 583 notificações 
 559 negativos 
 24 positivos 

==> Chikungunya 

– 2019 

 número de notificações não informado 
 número de resultados negativo não informado 
 1 positivo 
 1 importado 

– 2018 

 35 notificações 
 28 negativos 
 3 positivos 
 2 autóctones (contraídos em Paulínia) 
 1 importado (contraído em outro município) 
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– 2017 

 42 notificações 
 40 negativos 
 2 positivos 
 1 autóctone (contraído em Paulínia) 
 1 indeterminado 

==> Zika 

– 2019 

 número de notificações não informado 
 número de resultados negativo não informado 
 nenhum caso positivo 

– 2018 

 9 notificações 
 9 negativos 

– 2017 

 22 notificações 
 22 negativos 

==> Febre amarela 

– 2019 

 número de notificações não informado 
 número de resultados negativo não informado 
 número de casos positivos não informado 

– 2018 

 6 notificações 
 6 negativos 

– 2017 

 12 notificações 
 10 negativos 
 2 positivos 
 2 importados (contraídos em outros municípios) 
 Uma morte 

Conforme diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), o trabalho de campo para 
enfrentamento ao Aedes é responsabilidade dos municípios. O governo do Estado dá 
suporte no diagnóstico (por meio do Instituto Adolfo Lutz) e em ações de treinamento e 
monitoramento. A Prefeitura de Paulínia foi procurada, mas não respondeu a reportagem 
até a publicação deste texto. 
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Criadouros 

Também um balanço inédito realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do 
LIRAa, apontou que em média, 2,5 criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e 
chikungunya são encontrados em cada residência do Estado de São Paulo. 

A pesquisa classificou os tipos de recipientes em depósitos elevados (sótãos/forros); 
depósitos não elevados (ao nível do solo); móveis (vasos de plantas, garrafa pet, potes 
plásticos); fixos (calhas, lajes, piscinas) pneus; passíveis de remoção (toldos, entulhos, 
sucatas) e os naturais (plantas, ocos de árvore, bambu por exemplo). 

Recipientes 

A maior prevalência de larvas do Aedes é em recipientes móveis, chegando a 1,3 
criadouros por casa positiva. Os depósitos elevados e não elevados, bem como os 
recipientes naturais e pneus apresentaram índices pouco expressivos, mas também é 
preciso manter atenção a esses locais, impedindo o acúmulo de água. 

“Manter o meio ambiente limpo e preservado contribui para a saúde coletiva. Como 80% 
dos criadouros do Aedes aegypti estão nas residências, pedimos a colaboração de toda a 
população para combater o mosquito e, assim, garantir a prevenção contra dengue, zika e 
chikungunya”, disse o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann. 

Cenário 

Em 2019 em todo o Estado de São Paulo, até 11 de novembro, foram confirmados 
390.654 casos de dengue, com 256 óbitos. Houve ainda 72 casos de zika e 280 de 
chikungunya, sem óbitos de ambas as doenças. 

A dengue é uma doença sazonal, com oscilação de casos e aumento a cada três/quatro 
anos, em média. Em 2015, por exemplo, São Paulo registrou recorde de infecções, com 
709.445 casos e 513 óbitos. Devido a circulação do sorotipo 2 de dengue, neste ano, 
mesmo os pacientes que já tiveram dengue tipo 1, por exemplo, estão suscetíveis a 
infecções, o que contribui para o aumento de casos e até mesmo para a ocorrência de 
quadros clínicos mais graves. 

Dez cidades concentram 43,2% dos casos de dengue confirmados neste ano no Estado 
de São Paulo e somam 169.062 casos: São José do Rio Preto (32.822); Campinas 
(26.246); Bauru (26.088); Araraquara (23.876); São Paulo (16.617); Ribeirão Preto 
(13.748); Birigui (7.916); Araçatuba (7.782); Presidente Prudente (7.584) e Guarulhos 
(6.383). 
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DATA: 9/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-21-mil-eleitores-que-nao-cadastraram-a-
biometria-obrigatoria/ 
 

Paulínia tem 21 mil eleitores que não cadastraram a 
biometria obrigatória 
Por Redação - 9 de dezembro de 2019 

 

 
 

Último plantão da biometria obrigatória ocorre neste fim de semana (14 
e 15); o prazo final na cidade acaba em 19 de dezembro; falta de 

comparecimento gera cancelamento do título 

Em Paulínia, 21.287 eleitores ainda não realizaram o cadastramento biométrico obrigatório, 

ou seja, dos 78.360 eleitores aptos a votarem no município em 2020, somente 57.073 

(72,83%) já cadastraram a biometria. O prazo termina no dia 19 de dezembro, após 9 

meses (abril/dezembro) de cadastro. 

O Cartório Eleitoral realiza plantão neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de dezembro, das 

8 às 14 horas, no Paulínia Shopping. Esse será o último plantão de 2019. O eleitorado de 

Paulínia deve cadastrar as impressões digitais e revisar os dados até a data-limite e 

impedir o cancelamento do título. 
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O cancelamento do título impede o eleitor de votar e gera outras restrições na vida civil, 

tais como: obter passaporte, tomar posse em concurso público, fazer empréstimos em 

bancos públicos e matrículas em instituições de ensino oficiais. 

Documentos 

Para fazer o cadastramento das digitais, é necessário apresentar documento oficial e 

original de identificação, comprovante de residência recente e título de eleitor, caso a 

pessoa o tenha. 

Mais Segurança nas Eleições 2020 

Os eleitores de Paulínia que realizam a biometria obrigatória terão a sua identidade 

confirmada pelas impressões digitais ao votar nas eleições municipais de 2020. O 

procedimento visa aumentar a segurança do pleito, já que as digitais de cada indivíduo são 

únicas. 

O procedimento biométrico, além de colher as digitais do eleitor, revisa os seus dados 

pessoais, atualizando o cadastro eleitoral. 

Agende aqui o seu atendimento. 

Confira o endereço do seu cartório. 
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DATA: 7/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/comdema-elege-6-pessoas-da-sociedade-civil-para-discutir-
meio-ambiente/ 

 

Comdema elege 6 pessoas da sociedade civil para 
discutir meio ambiente 
Por Redação - 7 de dezembro de 2019 

 

 
Ao todo, 1.171 paulinenses compareceram às urnas, sendo 1.159 votos válidos, 

11 nulos e 1 branco 

Paulínia elegeu neste sábado (7/12), os seis novos representantes da sociedade civil para 

os próximos dois anos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Paulínia 

(Comdema). Este ano, o número de pessoas que foi às urnas foi bem superior ao da 

eleição anterior, pois 1.171 paulinenses participaram da eleição, sendo que 11 votaram 

nulos e 1 em branco. 

Os cinco mais votados foram: 1º lugar, André Favaro Correa, com 460 votos; em 2º, Maria 

Cristina Biazzin, com 172 votos; em 3º, Rafael de Oliveira, com 91 votos; em 4º lugar, 
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Everton Yornelles Ruthes, com 89 votos; em 5º, Ricardo Luiz Argentin, com 61 votos e em 

6° lugar, Emerson Wilson de Moraes, com 53 votos. 

Com suplentes foram eleitos: Rogério Nunes Borges, Edna da Silva Della Nina, Marco 

Antonio Real Lopes, Rinaldo Gonzales da Silva, Dagoberto José dos Santos, Eberth Castro 

Magalhães. 

O Comdema é ligado a Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente 

(Seddema) e é formado por 12 membros titulares e 12 suplentes, sendo seis titulares e 

seis suplentes da sociedade civil e seis titulares e seis suplentes indicados pela 

Administração Municipal. 

A votação aconteceu no Auditório Jornalista Carlos Tontolli do Paço Municipal, no Parque 

Brasil 500, das 9h às 14h e a apuração foi realizada logo em seguida. Ao todo, foram 1.159 

votos válidos. Cada pessoa tinha o direito de votar em um único candidato. 

Resultados da Eleição do COMDEMA 

 Titulares 

01 – André Favaro Correa – 460 votos 

02 – Maria Cristina Biazzin – 172 votos 

03 – Rafael de Oliveira – 91 votos 

04 – Everton Yornelles Ruthes – 89 votos 

05 – Ricardo Luiz Argentin – 61 votos 

06 – Emerson Wilson de Moraes – 53 votos 

Suplentes 

07 – Rogério Nunes Borges – 44 votos 

08 – Edna da Silva Della Nina – 31 votos 

09 – Marco Antonio Real Lopes – 26 votos 

10 – Rinaldo Gonzales da Silva – 24 votos 

11 – Dagoberto José dos Santos – 23 votos 

12 – Eberth Castro Magalhães – 23 votos 

Nulos – 11 votos 

Branco – 1 voto 

Total de votantes: 1.171 eleitores 
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DATA: 12/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: ECONOMIA/ RMC 
PÁGINA: A16 
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DATA: 13/12/2019  
VEÍCULO: JORNAL  
DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: REPLAN/ 
ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL 
PÁGINA: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 8/12/2019 
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DATA: 12/12/2019 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
ASSUNTO: PONTE DA RHODIA 
LINK: https://portalcbncampinas.com.br/2019/12/prefeitura-de-paulinia-nao-tem-prazo-para-
entregar-a-ponte-da-estrada-da-rhodia/ 
 
 

Paulínia não tem prazo para entregar 
ponte da Rhodia 

 

A ponte da Estrada da Rhodia, no limite entre Campinas e Paulínia, está praticamente 
pronta, mas continua interditada. No local, manilhas e tapumes impedem o de tráfego de 
veículos. Além disso, cerca de 300 metros de pavimento ainda não foram concluídos. O 
acesso de um lado para o outro pode ser feito somente de bicicleta, a pé, ou de moto, 
como faz todos os dias o analista Carlos Rodrigues, que mora em Paulínia e trabalha em 
Campinas. 

Interditada desde 2014, após apresentar problemas estruturais, a antiga ponte sobre o 
ribeirão Anhumas na Rodovia Doutor Roberto Moreira, que liga Paulínia ao distrito de 
Barão Geraldo, teve de ser demolida em 2018. A construção da nova ponte, com 60 
metros e duas pistas foi assumida pela Prefeitura de Paulínia com custo estimado em R$ 6 
milhões. A promessa era entregar a ponte em novembro deste ano. 
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O empresário Renato Costa mora no distrito de Barão Geraldo e, para chegar até sua 
empresa, que fica do outro lado da ponte, tem que percorrer cerca de 10 km pela Rodovia 
Zeferino Vaz e mais 5 km voltando para Campinas pela estrada da Rhodia. Ele explicou 
que sempre se dirige ao local na esperança de encontrar o tráfego na ponte liberado. 

Em nota, a Prefeitura de Paulínia informou que a obra da nova ponte da Estrada da 
Rhodia, que ligará Paulínia a Campinas pelo distrito de Barão Geraldo, se encontra em 
fase final de conclusão. Porém, não informa um prazo definido para a liberação. A nota 
informa que a mitigação ambiental necessária para a Cetesb emitir a licença de operação 
da via está em processo de licitação, assim como a instalação do guarda-corpo. A 
prefeitura ressalta que está empenhada em cumprir com todas as exigências para que a 
ponte possa ser liberada para uso o mais rápido possível. 

Para finalizar, a nota emitida pela Prefeitura de Paulínia esclarece que o local não está 
liberado para uso. Além disso, afirma que nenhum motorista, motociclista, pedestre ou 
ciclista deve trafegar pelo local. No entanto, não há nenhum informativo. E o trefego a pé, 
de bicicleta, ou de moto continua sendo feito por pessoas que precisam atravessar de um 
lado para o outro. 
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DATA: 12/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PONTE DA RHODIA 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2466 
 
CIDADE 

Ponte da Rhodia: Correio apura que “novo aumento no valor do 
contrato” seria ilegal 
Da Redação 
12/12/2019 16:12:15 

 

 

Quase pronta: falta mitigação ambiental, guarda-corpo e parte do asfalto 

Prefeitura negou o segundo acréscimo solicitado pela construtora da obra; o primeiro, de R$ 

684 mil, foi dado em junho deste ano 
 

O Correio apurou que a Etama Construtora Ltda não abandonou a obra da ponte sobre o Ribeirão 
Anhumas, conhecida como Ponte da Rhodia. Segundo apuramos, ocorreu que a empresa pediu 
mais dinheiro para terminar a ponte, no entanto, legalmente não foi possível a Prefeitura de 
Paulínia aumentar, pela segunda vez, o valor do contrato, que acabou rescindido.     

Em abril do ano passado, quando a licitação da ponte foi homologada (VEJA HOMOLOGAÇÃO), o 
custo da obra foi fixado em R$ 5.968.050,35. Em junho deste ano, a Secretaria Municipal de 
Administração fez um aditamento de R$ 684.447,15, e o valor do contrato com a Etama subiu 
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para R$ 6.652.497,50. A última previsão da prefeitura afirmava que a ponte seria entregue no mês 
passado, o que acabou não acontecendo. 

Nesta quinta-feira (12), a administração Du Cazellato (PSDB) divulgou nota sobre o assunto (leia 
íntegra abaixo). De acordo com o texto, a mitigação ambiental necessária para a obtenção da 
última das licenças – a de “Operação” da ponte – junto à Cetesb está em processo de licitação.  

A nota diz ainda que o “guarda-corpo” da ponte também está sendo licitado. O Correio reexaminou 
o edital de licitação da obra, no qual a implantação do equipamento de proteção coletiva aparece 
na “descrição dos serviços” que a empresa vencedora da concorrência pública deveria 
prestar.  Além disso, levantamos que  parte do asfalto da nova ponte falta ser concluída.  

“A atual Administração ressalta que entende a dimensão da obra e a importância do sistema 
viário para a cidade e reforça que está empenhada em cumprir com todas as exigências legais 
num trabalho que envolve as Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos, Chefia de 
Gabinete, Administração, Negócios Jurídicos e o prefeito, para que a ponte possa ser liberada 
para uso o mais rápido possível”, diz a nota.  
 
Outro lado 
Tentamos ouvir a Etama Construtora, mas o telefone da empresa - (11) 3262-2494 - só chama e 
ninguém atende. Caso a construtora  entre em contato conosco, seu posicionamento será incluído 
nesta matéria.  

 

ÍNTEGRA DA NOTA DA PMP 
 

"A Prefeitura de Paulínia informa que a obra da nova ponte da Estrada da Rhodia, que ligará 
Paulínia a Campinas via Barão Geraldo se encontra em fase final de conclusão e a mitigação 
ambiental necessária para a CETESB, emitir a licença de operação da via está em processo de 
licitação, assim como a instalação do guarda-corpo. 

A atual Administração ressalta que entende a dimensão da obra e a importância do sistema viário 
para a cidade e reforça que está empenhada em cumprir com todas as exigências legais num 
trabalho que envolve as Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos, Chefia de Gabinete, 
Administração, Negócios Jurídicos e o prefeito, para que a ponte possa ser liberada para uso o mais 
rápido possível, 

A Prefeitura de Paulínia por fim informa que o trecho não está liberado para uso e nenhum 
motorista, pedestre ou ciclista deve trafegar pela obra. A Secretaria de Segurança Pública irá 
reforçar o patrulhamento no local para evitar invasões". 
 
Foto: Reprodução/Redes Sociais 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2463 
 
 
CIDADE 

Paulínia deve gastar menos R$ 1,9 milhão com tarifa de 
ônibus 
Da Redação 
06/12/2019 13:12:44 
 

 

A empresa opera (ou já operou) em Embu-Guaçu, Pederneiras, Juquitiba, Mauá e Cajamar 

Terra Auto Viação vai assumir o transporte de passageiros da cidade e usuário continuará 

pagando R$ 1 na catraca 
Nesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Paulínia anunciou a Terra Auto Viação como a nova 
concessionária do transporte coletivo da cidade.  A empresa venceu a disputa para operar o serviço 
por 180 dias, ou até que o município conclua procedimento regular licitatório para contratação do 
serviço. De acordo com o governo Du Cazellato (PSDB), a Terra deve começar a transportar os 
passageiros paulinenses até 10 de janeiro de 2020. 
 
Em nota à imprensa, a administração tucana destacou as principais vantagens da quarta contratação 
emergencial (sem licitação) no transporte público, cujo valor máximo será de R$ 8.594.929,80 - R$ 
2,7 milhões mais barato que o antigo.  “O novo contrato traz economia para os cofres públicos do 
município, pois o valor custeado pela Administração Municipal irá cair de R$ 1,85 para R$ 1,45, 
mantendo o preço da passagem de R$ 1 ao usuário do transporte. A estimativa é que sejam 
economizados cerca de R$ 1,9 milhão, quando comparado ao antigo contrato”.  
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Segundo a prefeitura, a redução de R$ 0,40 no valor subsidiado pelo município foi motivada pela 
ampla divulgação do processo emergencial, o que atraiu mais empresas para a disputa - o número de 
participantes não foi informado. O governo Cazellato (PSDB) acredita que a qualidade do serviço 
será significativamente melhor, porque a proposta da Terra Viação prevê 25% da frota com ar-
condicionado e ônibus com idade máxima de 8 anos. 
 
Transição 
 
Até a nova empresa assumir a Flama Transportes, do Grupo Passaredo, continuará prestando o 
serviço. “A Secretaria de Transportes já realizou duas reuniões com o Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e Região, prestando informações sobre a 
transição. Flama e Terra Auto Viação também estiveram reunidas com secretários municipais no 
Paço Municipal, para que a mudança ocorra da melhor maneira possível”, diz a nota da prefeitura. 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: FERIADOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/08/paulinia-vai-ter-14-feriados-e-tres-pontos-
facultativos-em-2020/ 
 

[Folgas] 
Paulínia vai ter 14 feriados e três pontos 
facultativos em 2020 
Três caem em uma terça ou quinta-feira e podem ser emendados ao final de 
semana; calendário foi divulgado pela Prefeitura no Semanário 

8 dez 2019 – 5h30 

 
Vista área parcial do prédio do Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: 
Divulgação) 

Paulínia terá 14 feriados e três pontos facultativos em 2020, de acordo com calendário 
divulgado pela Prefeitura nesta semana. Três deles caem em uma quinta ou terça-feira e 
podem ser prolongados aumentando para 20 dias o número de folgas dos paulinenses 
durante o próximo ano. 

O Calendário Ano 2020 foi publicado na edição desta quinta-feira (5) do Semanário 
Oficial de Paulínia. Oito folgas são nacionais, como o Dia do Trabalhador (1º de maio), 
Independência do Brasil (7 de setembro); e seis municipais, dentre eles o Aniversário da 
Cidade (28 de fevereiro) e o Dia da Padroeira do Município (19 de junho). 
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Somente um feriado, o nacional da Proclamação da República, comemorado no dia 15 
de novembro, ocorrerá em um final de semana: domingo. Dos demais, oito serão 
celebrados em uma segunda ou sexta-feira e, somados ao final de semana, renderão três 
dias ininterruptos de descanso. 

Os feriados que poderão ser prolongados por um ponto facultativo na segunda ou sexta-
feira são Tiradentes, dia 21 de abril (terça-feira); Dia do Soldado Constitucionalista, dia 9 
de julho (quinta-feira); e Corpus Christi, dia 11 de junho (quinta-feira). Nesses casos seriam 
quatro dias de folgas seguidas. 

Exceções 
Os pontos facultativos estabelecidos desde já pela Prefeitura de Paulínia no Calendário 
Ano 2020 são referentes aos dias da Folia de Rei Momo: dia 24 de fevereiro, segunda-feira 
de Carnaval; 25 de fevereiro, terça-feira de Carnaval; e dia 26 de fevereiro, quarta-feira de 
Cinzas. Apenas os meses de março e agosto não contarão com nenhum feriado ou ponto 
facultativo em 2020. 

Conforme a Prefeitura, as datas consideradas como pontos facultativos são de exclusivo 
critério da Administração municipal (as mencionadas foram decretadas em 2019), 
podendo, no entanto, serem alteradas, suprimidas ou acrescentadas atendendo fatos 
subsequentes. Os serviços considerados essenciais à população trabalham normalmente 
nos pontos facultativos. 
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DATA: 06/12/2019 
VEÍCULO: TRIBUNAL DE CONTAS 
ASSUNTO: PREVIDÊNCIA 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-lanca-novo-indicador-para-monitorar-situacao-previdenciaria-municipios 
 

 
TCESP lança novo indicador para monitorar 
situação previdenciária dos municípios 
 
 

 
 
 
 
06/12/2019 - SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou, na quarta-
feira (4/12), seu terceiro indicador de eficiência da administração pública. O IEG-Prev (Índice de 
Efetividade da Gestão da Previdência Municipal) medirá a eficiência dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) geridos por Prefeituras, Câmaras e órgãos municipais da administração 
indireta. 

Segundo dados da Divisão de Auditoria Eletrônica (Audesp) do Tribunal, até julho, 221 municípios 
paulistas possuíam RPPS, contabilizando um total de quase R$ 42 bilhões em recursos. 

“Esse valor já deixa clara a importância de o TCESP intensificar as auditorias na área. Estamos falando 
do futuro dos servidores e do país e, por isso, temos que cobrar cada vez mais responsabilidade de 
todos os envolvidos”, afirmou o Conselheiro Sidney Beraldo, coordenador do núcleo de indicadores 
da Corte. 

Como a gestão do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) cabe ao Ministério da Economia, 
apenas os municípios que possuem regimes próprios (RPPS) é que terão sua eficiência medida. 
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Ao todo, 878 órgãos – entre Prefeituras, Câmaras, entidades previdenciárias e ligadas à administração 
indireta – enviarão dados ao Tribunal. Os questionamentos abrangem sete áreas: contribuições; nível 
de endividamento; situação atuária (análise de expectativas e riscos financeiros e econômicos na 
administração de pensões); investimentos; benefícios; sustentabilidade dos RPPS e fidedignidade das 
informações prestadas. 

“Todos deverão responder, sob pena de serem multados. Depois, as conclusões do levantamento 
também vão subsidiar a análise das contas relacionadas ao assunto”, completou o Conselheiro. 

Com o IEG-Prev, será possível apurar, por exemplo, os níveis de endividamento e de 
comprometimento das receitas dos municípios em relação ao pagamento dos encargos e dívidas 
previdenciárias e a eficácia na administração dos investimentos feitos pelos RPPS. 

“Estabeleceremos padrões para avaliar se a gestão previdenciária está realmente sendo bem feita. É 
mais uma ferramenta para aperfeiçoar a atividade fiscalizatória do Tribunal”, declarou Beraldo. 

A coleta dos dados ocorrerá entre 6 de janeiro e 27 de fevereiro do próximo ano. 

. Histórico 

A Constituição Federal de 1988 permitiu que Estados e municípios criassem regimes próprios de 
previdência, de caráter contributivo e solidário, para assegurar benefícios previdenciários aos 
servidores públicos titulares de cargos efetivos. 

No caso dos municípios, entretanto, muitos desses sistemas operam sem estudo atuarial, apresentam 
relação desproporcional entre custeio e plano de benefícios e ainda permitem a utilização dos recursos 
previdenciários para despesas de custeio da administração pública. 

. Indicadores 

O IEG-Prev é o terceiro indicador criado pelo TCESP. Lançado em 2015, o IEG-M (Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal) mede a eficiência das administrações locais. Já o IEG-E (Índice de 
Efetividade da Gestão Estadual), de 2017, a do Estado. 

Reconhecido nacionalmente, o IEG-M deu origem ao IEG-M/Brasil, atualmente aplicado em toda a 
Federação. 

“São iniciativas assim que mostram à sociedade a importância de um controle externo atuante e 
preocupado em responder aos principais desafios que enfrentamos hoje. E o TCESP tem feito isso ao 
cobrar a efetividade na ação dos governos e a correção no uso dos recursos públicos”, afirmou o 
Conselheiro Beraldo, ao cumprimentar a equipe do Tribunal pelo trabalho. 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  49 

 

 

NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 6 a 12/12/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Fiorella cobra informações quanto a inauguração do prédio do SENAI na 
região do João Aranha 
12 de dezembro de 2019  

Preocupado com a formação e qualificação profissional dos moradores e na geração de emprego e 
renda no município, o vereador Marquinho Fiorella (PSB) cobrou do Executivo, através da 
Requerimento 816/2019, se existem informações por parte do SENAI, se existe alguma data prevista 
para a inauguração do prédio da unidade instalada na Avenida Engenheiro Roberto Mange […] 

 

 

Xandynho Ferrari sugere “bicicletário” na principal praça do São José 
12 de dezembro de 2019  

Um estacionamento para bicicletas na Praça Richard Geraldo D’Blásio, principal área de recreação e 
lazer dos moradores do bairro São José, é sugerido ao Executivo pelo vereador Xandynho Ferrari 
(PSD), na Indicação 1319/2019. Segundo ele, muitos moradores da região utilizam a bicicleta como 
meio de transporte para passear, ir ao trabalho, frequentar o comércio local […] 
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Filas de espera para oftalmo e cirurgia de catarata fazem Xavier cobrar 
informações 
11 de dezembro de 2019  

O vereador Flávio Xavier (DC) quer que a Prefeitura aponte medidas para atender à demanda por 
consultas oftalmológicas e cirurgias de catarata na rede pública. No Requerimento 778/2019, ele 
solicita informações sobre agendamento infantil e adulto para pacientes que precisam cuidar da saúde 
dos olhos. “Ocorre que alguns munícipes nos apresentaram reclamações […] 

 

Vereadores aprovam título de Cidadão Paulinense ao judoca Peterson de Mello 
10 de dezembro de 2019  

A Câmara Municipal aprovou, nesta terça-feira (10/12), proposta para conceder o título de Cidadão 
Paulinense ao professor, educador físico e judoca Peterson de Mello. Ele ganhou diversos títulos em 
campeonatos, desde os anos 1990, e atuou em atividades como voluntário no município. […] 

 

Reforma da Escola Oadil Pietrobom e construção de Poliesportivo na região do 
João Aranha são indicações de Zé Coco 
10 de dezembro de 2019  

A Indicação 1298/2019, de autoria do vereador Zé Coco (PV) solicita que o Poder Executivo 
providencie a reforma da Escola Oadil Pietrobom, localizada no bairro Santa Terezinha. De acordo 
com o texto da propositura, o pedido é uma solicitação de pais e alunos da escola […] 
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Academia ao ar livre é sugestão de Fábia para o Parque Zeca Malavazzi 
9 de dezembro de 2019  

Um dos principais pontos de turismo e lazer em Paulínia, o Parque Zeca Malavazzi é tema de 
proposta da vereadora Fábia Ramalho (PMN): ela solicita academia ao ar livre para a população da 
cidade praticar exercícios físicos e ter estímulo para cuidar da saúde. […] 

 

Reforma do Píer e reativação dos passeios de catamarã são indicações de Loira 
para o Turismo 
9 de dezembro de 2019  

Preocupado em incentivar o Turismo paulinense e gerar novas oportunidades na cidade, o vereador 
Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) realizou duas indicações referentes ao tema. Na Indicação 
1257/2019, o parlamentar propôs uma ampla reforma do Terminal Turístico Luiz Pellatti […] 

 

Patrulha de bicicleta é proposta de Tiguila para a Guarda Municipal 
6 de dezembro de 2019  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) sugere que a Guarda Municipal disponibilize bicicletas para 
melhorar o patrulhamento na área central. A iniciativa já existe em várias cidades do país, 
aproximando os guardas da população. […] 
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Vereadores começam a definir destino de verbas do Orçamento 2020 
6 de dezembro de 2019  

Os vereadores de Paulínia já iniciaram o trabalho de selecionar quais prioridades a Prefeitura terá de 
solucionar no próximo ano. Por lei, o Poder Legislativo tem o poder de definir para onde vai 0,5% da 
receita corrente líquida do município: essas determinações, chamadas de emendas impositivas, 
obrigam o governo municipal a separar aproximadamente R$ 6,09 milhões do Orçamento de 2020 
para atender as demandas escolhidas. […] 

 

 


