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Vereadores de Paulínia aprovam LDO 2021 
‘incerta’ por causa da pandemia 
Por Redação 

21 de julho de 2020 

 

Com aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a câmara entra em 
recesso até 31 de julho e a próxima sessão ordinária está agendada  
para 4 de agosto 

 

A Câmara Municipal de Paulínia (CMC) aprovou nesta segunda-feira (20) o projeto da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prevê uma receita de R$ 1,48 bilhão para 2021, 

para a manutenção dos serviços públicos e investimentos na cidade. A mensagem define as 

metas físicas e prioridades do Executivo, além de orientar a elaboração do Orçamento 

(LOA), debatido no segundo semestre. Os vereadores Edilsinho Rodrigues (Solidariedade), 

Danilo Barros (PL) e Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade) não participaram da votação. 

Tanto os técnicos da Prefeitura de Paulínia quanto os vereadores, no entanto, admitem que 

a LDO pode sofrer mudanças significativas e até mesmo inéditas com as perdas de receita 

causadas pela pandemia do coronavírus. Apesar de um aumento de 4,5% em comparação 

com a LDO 2020 (sem correção monetária), o governo municipal, no entanto, aponta um 

cenário de baixo crescimento econômico como risco fiscal em 2021. 
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O Projeto de Lei 29/2020 passou em segunda discussão por unanimidade, com 11 votos. 

Uma emenda modificativa, apresentada pelo vereador Fábio Valadão (PL) e também 

aprovada nesta segunda, permite à Prefeitura remanejar ou transferir recursos até 10%, 

dentro da mesma secretaria, e em 7% do orçamento das despesas, entre diferentes 

pastas. Antes era 25%. 

RECESSO 

Com a votação da LDO, a Câmara Municipal entra em recesso 

legislativo até 31 de julho. As atividades administrativas 

continuam em funcionamento, porém a entrada no prédio está 

restrita para evitar a propagação do coronavírus. A próxima 

sessão ordinária está marcada para 4 de agosto. 

Consulte alguns repasses previstos na proposta de LDO*, por 

função: 

* Levantamento com fins de divulgação institucional. Para 

informação completa, acesse o Projeto de Lei 29/2020 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Em sessão extraordinária, Câmara discute diretrizes para o Orçamento 2021 
DATA: 19/07/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/em-sessao-extraordinaria-camara-discute-diretrizes-para-o-orcamento-
2021/ 
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CIDADE 

Próximo prefeito terá menos poder para movimentar 
verbas 
 
Da Redação 
21/07/2020 19:07:24 
 

 
Segundo previsão oficial, Paulínia deve arrecadar R$ 1,48 bilhão em 2021 

Emenda à LDO 2021, aprovada nesta segunda (20), derrubou de 25% para 10% e 

7% limites de transferências financeiras sem autorização dos vereadores 
 
Nesta segunda-feira (20), em sessão virtual extraordinária, a Câmara de Vereadores 
de Paulínia (CMP) concluiu a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 
município, para o exercício financeiro de 2021. Agora, o texto segue para sanção do 
prefeito Du Cazellato (PL) e posterior publicação no Semanário Oficial do Município 
(SOM).  
 
De acordo com a LDO, no próximo ano a cidade deve arrecadar R$ 
1.485.329.724,44 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e vinte 
e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). “Um 
aumento de 4,5% em comparação com a LDO 2020 (sem correção monetária). A 
Prefeitura, no entanto, aponta um cenário de baixo crescimento econômico como 
risco fiscal em 2021”, comentou a CMP, por meio da assessoria de imprensa. 
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A maior parte da receita prevista será distribuída entre as 21 secretarias municipais, 
observando os limites mínimos legais de 15% para a saúde e de 25% para a 
educação. A Câmara ficará com R$ 33,3 milhões e o Instituto Pauliprev com 
quase R$ 170 milhões. Além disso, 0,5% da próxima arrecadação deverá ser gasto 
obrigatoriamente com as emendas impositivas dos parlamentares paulinenses. 
 
O projeto da LDO 2021 recebeu uma única Emenda: a Modificativa 01/20, de autoria 
do vereador Fábio Valadão (PL), que diminui o poder do próximo prefeito municipal de 
movimentar parte dos recursos públicos sem precisar pedir autorização à Câmara.  
 
O texto original autorizava o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir créditos 
adicionais suplementares até o limite de 25% do próximo orçamento das 
despesas públicas, bem como transpor/remanejar/transferir recursos dentro de 
uma mesma secretaria ou de uma secretaria para outra, também, até o limite de 
25% (incisos I e III do artigo 20 do projeto).  
 
Com a aprovação da Emenda, esses percentuais caíram para 10% (créditos 
adicionais), 10% (transferências dentro de uma mesma secretaria) 
e 7% (transferências de uma secretaria para outra). Acima disso, só com 
autorização do Poder Legislativo.  
 
Foto: Ilustração 
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CIDADE 

Bancos e comércios devem priorizar doentes oncológicos 
e renais 
 

Da Redação 
23/07/2020 18:07:05 

 

Norma já está em vigor, mas ainda precisa de regulamentação 

É o que determina nova lei municipal proposta pelo presidente da Câmara e sancionada pelo 

prefeito de Paulínia 
 

Assinada pelo prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), no último dia 8, a Lei 
3.771/20 incluiu pacientes em tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, ileostomia, 
urostomia, gastrostomia, traqueostomia ou que utilizem bolsa de colostomia  na lista de pessoas 
com direito a atendimento prioritário nos bancos e comércios da cidade, bem como a assento 
preferencial no transporte púbico coletivo. 

A mais nova legislação municipal foi proposta pelo atual presidente da Câmara Municipal de 
Paulínia (CMP), vereador Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), por meio do projeto de lei 33/20, 
aprovado pelo Legislativo dia 30 de junho passado. Segundo ele, o objetivo é tornar menos árdua a 
rotina de quem enfrenta, por exemplo, o câncer.  
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“Por mais que essas pessoas estejam em tratamento, muitas levam uma vida normal quando não 
estão em crise e esse projeto visa tornar o dia a dia dessas pessoas menos penoso, visando 
melhorar a qualidade de vida. Muitas das vezes, passam horas nos hospitais realizando os 
procedimentos médicos e ao sair deste voltam a realizar seus afazeres, seja ir a um banco, 
mercado. Esse projeto visa tornar a vida dessas pessoas menos penosas, visando mais qualidade 
de vida”, comentou o parlamentar, através da assessoria de imprensa da Câmara. 

 

O grupo beneficiado pela lei passa a ter, também, o direito de ocupar vagas de estacionamento 
reservadas para deficientes e idosos, porém, mediante comprovação do tratamento. “O Poder 
Executivo deverá regulamentar esta Lei estabelecendo normas e critérios para concessão de 
documento hábil, a fim de comprovação das condições elencadas”, diz o artigo 5º da Lei. Não há 
prazo para essa regulamentação. 

 
Foto: Ilustração 
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DATA: 24/07/2020  
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laranja-do-plano-sao-paulo/ 
 

[Retomada] 

Governo estadual recoloca Paulínia na fase 
laranja do Plano São Paulo 
Reclassificação dos 42 municípios que compõem o Departamento Regional de 
Saúde VII será feita pelo governador do estado nesta sexta-feira 

24 jul 2020 – 11h30 

 

Fase laranja permite abertura de shopping com restrições de horários e de funcionamento (Foto: Divulgação) 

O governador João Doria (PSDB) vai reclassificar os 42 municípios do Departamento Regional de 
Saúde VII na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de retomada gradual e regionalizada da economia 
no estado. Dessa forma, Paulínia pode a partir de segunda-feira (27) sair da etapa mais restritiva 
(vermelha) para o segundo estágio de relaxamento da quarentena, permitindo a abertura de lojas de 
ruas, concessionárias, revendas de veículos e shopping, escritórios com limitações. Até quinta-feira 
(23), a cidade tinha 1.703 casos da Covid-19, 38 internados e 23 mortes pela pandemia. 

O anúncio da reclassificação de Paulínia na fase laranja será confirmada no início da tarde desta 
sexta-feira (24), no Palácio dos Bandeirantes. Entretanto o prefeito de Campinas, Jonas Donizetti 
(PSB), antecipou a medida em uma transmissão ao vivo que fez pela rede sociais nesta manhã. 
Segundo o governo do estado, os 42 municípios baixaram para menos de 80% a ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) reservados a Covid-19 na área do DRS VII. Esse era o único 
critério que segurava a região na fase vermelha. Os demais já eram compatíveis com a laranja. 
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Até a publicação deste texto, o prefeito Du Cazellato (PL) não havia informado se irá liberar a 
partir de segunda-feira na cidade o funcionamento de todas as atividades econômicas previstas na 
fase 2 do Plano São Paulo. Quando o município foi rebaixado para a etapa vermelha, no último dia 6, 
a Prefeitura aceitou dar o passo atrás quatro dias atrasada, dia 10, após pressão do governo do estado 
e, ainda assim, liberando atividades da etapa seguinte – a laranja (concessionárias, revendas de 
carros, escritórios) e outras nem previstas no Plano São Paulo, como pesqueiros. 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Novo Mapa do Plano SP 
DATA: 24/07/2020 | VEÍCULO: EPTV  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/ao-vivo/eptv-1-campinas-ao-vivo.ghtml 
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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/17/paulinia-e-a-9a-do-estado-de-sao-paulo-
com-maior-incidencia-de-covid-19/ 
 
 

[Top 10] 
Paulínia é a 9ª do estado de São Paulo com 
maior incidência de Covid-19 
Cidade supera 636 municípios paulistas, do total de 645, quando o assunto é 
número de casos confirmados para cada 100 mil habitantes 

17 jul 2020 – 20h45 

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

Paulínia entrou nesta sexta-feira (17) para a lista das 10 cidades com maior incidência de casos da 
Covid-19 para cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Entre todos os 645 paulistas, ela é a 
9ª e perde apenas para Santos, Cubatão, Cordeirópolis, Macatuba, Igaratá, São João das Duas Pontes, 
Estrela d’Oeste e Lençóis Paulista, segundo os números oficiais da doença no Brasil, contabilizados 
pelo Ministério da Saúde desde o dia 27 de março até as 18h30 desta noite. 

A cidade de Paulínia e outros 41 municípios fazem parte do Departamento Regional de Saúde VII 
e foram rebaixados pelo governo estadual desde o último dia 6 para fase 1 (vermelha) do Plano São 
Paulo de retomada gradual e regionalizada da economia do estado – a mais restritiva que permite só 
o funcionamento de serviços essenciais. A Prefeitura aceitou dar um passo atrás quatro dias 
atrasada e, ainda assim, liberando atividades da fase laranja. 
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De acordo com o Ministério da Saúde, Paulínia, com 109.424 habitantes, registrava até esta sexta-
feira 1.924 moradores infectados pelo novo coronavírus e tinha incidência de 1.758 casos para cada 
100 mil habitantes. Essa taxa está acima até mesmo da nacional, estadual, de três das quatro regiões 
do País (perde somente para o Norte) e ainda é o bastante para bater Campinas, Piracicaba, Limeira, 
Sorocaba, Ribeirão Preto e a própria Capital paulista, com cerca de 12,18 milhões de habitantes. 

Entre todos os 645 municípios do estado de São Paulo, Paulínia é a 9ª cidade com o maior número 
de casos da Covid-19 acumulados para cada 100 mil habitantes. Confira: 

 1º) Santos – 433.311 habitantes, 13.111 infectados e incidência de 3.026 casos para cada 100 
mil habitantes; 

 2º) Cubatão – 130.705 habitantes, 3.388 infectados e incidência de 2.592 casos para cada 
100 mil habitantes; 

 3º) Cordeirópolis – 24.528 habitantes, 524 infectados e incidência de 2.136 casos para cada 
100 mil habitantes; 

 4º) Macatuba – 17.163 habitantes, 363 infectados e incidência de 2.115 casos para cada 100 
mil habitantes; 

 5º) Igaratá – 9.534 habitantes, 190 infectados e incidência de 1.993 casos para cada 100 mil 
habitantes; 

 6º) São João das Duas Pontes – 2.568 habitantes, 51 infectados e incidência de 1.986 casos 
para cada 100 mil habitantes; 

 7º) Estrela d’Oeste – 8.419 habitantes, 167 infectados e incidência de 1.984 casos para cada 
100 mil habitantes; 

 8º) Lençóis Paulista – 68.432 habitantes, 1.262 infectados e incidência de 1.844 casos para 
cada 100 mil habitantes; 

 9º) Paulínia – 109.424 habitantes, 1.924 infectados e incidência de 1.758 casos para cada 100 
mil habitantes; e 

 10º) Mendonça – 5.490 habitantes, 96 infectados e incidência de 1.749 casos para cada 100 
mil habitantes. 

A incidência de casos da Covid-19 para cada 100 mil habitantes, até as 18h30 desta sexta-feira, era 
974 no Brasil; 792 no Sudeste do País; 1.199 no Nordeste; 1.040 no Centro-Oeste; 1.877 no Norte; 
503 no Sul; e 888 no estado de São Paulo. Com exceção do Norte, todos esses índices estão abaixo 
do verificado até aqui em Paulínia pelos dados oficiais do Ministério da Saúde. 

A Prefeitura é procurada pela reportagem desde o último dia 9 para que o secretário municipal de 
Saúde, Fábio Luiz Alves; o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus; e o prefeito de 
Paulínia, Du Cazellato (PL); comentem e expliquem a alta taxa de incidência de casos da Covid-19 
para cada 100 mil habitantes em Paulínia, entretanto ninguém quis se manifestar até a publicação 
deste texto. 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  13 
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Mulher de 76 anos é a 23ª vítima fatal do 
coronavírus, em Paulínia 

Por  Redação 

23 de julho de 2020 

 

Trinta e oito pessoas estão internadas no Hospital Municipal de Paulínia 
(HMP), sendo 10 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 

Uma mulher de 76 anos é a 23ª vítima fatal do coronavírus, em Paulínia. Ela 
apresentou sintomas respiratórios no dia 9, e internada em hospital da rede 
privada de Campinas no dia 15. A paciente era hepatopatia e apresentou 
diagnóstico laboratorial para a COVID-19 confirmado por exame de SWAB. 

De acordo com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus nesta 
quinta-feira, 23, ela morreu quinta-feira, dia 16, no hospital onde estava 
internada. A Administração Municipal se solidariza com todos os seus familiares 
e amigos. 
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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 isolamento domiciliar, saindo somente para necessidades extremas, nunca 
deixando de usar máscara e higienizando as mãos sempre que possível. 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia tem a 23ª morte e 1.703 casos; Ministério da Saúde aponta 2.095 
DATA: 23/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/23/paulinia-tem-a-23a-morte-e-1-703-casos-ministerio-da-
saude-aponta-2-095/ 
 

Hortolândia, Monte Mor e Paulínia têm mais 5 óbitos por Covid; total vai  
a 225 na microrregião 
DATA: 24/07/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=28221 
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DATA: 18/07/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/18/covid-19-paulinia-confirma-
morte-de-idoso-residente-de-centro-de-geriatria.ghtml 
 
 

Covid-19: Paulínia confirma morte de 
idoso residente de centro de geriatria 
 

Vítima, de 91 anos, recebeu cuidados paliativos na própria unidade, por 
decisão familiar. Óbito é o 21º pela Covid-19 na cidade. 
 
Por G1 Campinas e Região 

18/07/2020 18h44   
 

 
Coronavírus Covid-19 — Foto: Reprodução 

 
A Prefeitura de Paulínia (SP) confirmou, na noite deste sábado (18), a morte de um 
morador do Centro Municipal de Geriatria pelo novo coronavírus. Segundo a administração 
municipal, a vítima de 91 anos estava em tratamento na própria unidade, onde recebia 
cuidados paliativos devido à uma decisão familiar. O óbito é o 21º provocado pela doença 
na cidade. 
 
O centro geriátrico ainda possuí mais dois casos de residentes infectados pela Covid-19. 
Segundo o Executivo, os idosos são acompanhados por médicos e tratados conforme 
protocolo para quadros estáveis. Quatro funcionários também testaram positivo, estão 
afastados e são acompanhados pelas autoridades de saúde. 
 
Os casos foram confirmados na terça-feira (14) pela prefeitura. No local trabalham 93 
funcionários e 25 idosos são residentes. A prefeitura informou que desde quinta-feira (16) 
foram coletados sangue dos servidores, profissionais da limpeza e idosos residentes do 
local, para a realização de novos exames. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Lar dos Velhinhos de Paulínia tem a primeira morte pelo novo coronavírus  
DATA: 18/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/18/lar-dos-velhinhos-de-paulinia-tem-a-primeira-morte-pelo-
novo-coronavirus/ 
 

Com 25 idosos, Centro de Geriatria de Paulínia tem 1ª morte por 
coronavírus 
 

DATA: 18/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/com-25-idosos-centro-de-geriatria-de-paulinia-tem-1a-morte-por-
coronavirus/ 
 

Após novos exames, 5 idosos do Centro de Geriatria de Paulínia testaram 
para COVID-19 
 

DATA: 22/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-novos-exames-5-idosos-do-centro-de-geriatria-de-paulinia-testaram-
para-covid-19/ 
 

Número de infectados pela Covid-19 no Lar dos Velhinhos sobe para 14 
DATA: 23/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/23/numero-de-infectados-pela-covid-19-no-lar-dos-velhinhos-
sobe-para-14/ 
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DATA: 21/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/21/indice-de-isolamento-social-atinge-o-nivel-mais-baixo-da-
quarentena/ 
 
 

[Paulínia] 
Índice de isolamento social atinge o nível mais 
baixo da quarentena 
Conforme o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (SIM-SP), 
patamar foi de 38% na segunda-feira; mínimo é 55% e ideal, acima de 70% 

21 jul 2020 – 17h18 

 
Ipês-rosa na Avenida José Paulino, em frente à Igreja São Bento, na região central  

(Foto: RT Imagens) 

O nível de adesão ao isolamento social em Paulínia atingiu nesta segunda-feira (20) 38%, 
conforme o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (SIM-SP), do governo estadual. Este 
é o índice mais baixo já verificado na cidade desde o início da quarentena decretada em todo o 
estado, no último dia 24 de março, para segurar a velocidade de transmissão do novo coronavírus e 
para evitar o colapso no sistema de saúde. 

O índice de adesão de 38% dos paulinenses ao isolamento está 17 pontos percentuais abaixo do 
mínimo, estabelecido em 55% e considerado pelo governo paulista como satisfatório. O ideal é 
acima de 70% e nunca foi atingido em Paulínia. Nesta segunda, a taxa esteve 32 pontos percentuais 
distantes do ideal e sete acima da menor já verificada na cidade pelo SIM-SP: 31%, no dia 12 de 
março, quando ainda nem existia a quarentena. 
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A taxa de adesão à quarentena de Paulínia nesta segunda-feira foi a pior entre nove das 10 cidades 
da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com mais de 70 mil habitantes e que são monitoradas 
pelo SIM-SP: 

 Paulínia – 38%; 
 Itatiba – 38%; 
 Hortolândia – 39%; 
 Santa Bárbara d’Oeste – 39%; 
 Sumaré – 39%; 
 Americana – 40%; 
 Campinas – 41%; 
 Vinhedo – 41%; 
 Valinhos – 43%; e 
 Indaiatuba – 44%. 
 Estado de São Paulo – 43%. 

Paulínia está na fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo de retomada gradual e regionalizada da 
economia no estado. Essa é a mais restritiva, que permite a abertura apenas de serviços e comércios 
essenciais, embora o decreto do prefeito inclua, contrariando determinação do estado, a abertura de 
atividades da etapa seguinte – laranja (concessionárias, revendas de carros, escritórios) e outras nem 
previstas no Plano São Paulo, como pesqueiros. 

Até as 9h30 desta terça-feira (21), o boletim epidemiológico diário da Prefeitura registrava 1.630 
casos confirmados da Covid-19 em Paulínia, 22 mortos pela doença e 38 pessoas internadas em 
razão do novo coronavírus no Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. Entretanto, 
dados do Ministério da Saúde revelam que já há na cidade 1.969 moradores testados positivos para a 
doença desde o início da pandemia. 
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DATA: 22/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-100-dos-leitos-ocupados-hospital-
municipal-tem-39-pessoas-internadas/ 
 

 

Paulínia ultrapassa 100% dos leitos ocupados; 
hospital municipal tem 39 pessoas internadas 
Por Redação 

22 de julho de 2020 

 

 
O Hospital Municipal de Paulínia (HMP) tem todos os 10 leitos 

reservados para pacientes com COVID-19, lotados; pacientes estão 
sendo colocados na clínica cirúrgica 

A taxa de ocupação das 10 UTIs do SUS exclusivas para COVID-19 no Hospital Municipal de 

Paulínia é de 100% nesta quarta-feira, 22. Todos os pacientes que deram entrada no 

internamento com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos 

exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados. 

Entre os casos confirmados, 39 pacientes estão internados no hospital municipal, 10 deles 

em UTIs, 12 na enfermaria respiratória, 13 na unidade respiratória, 3 na pediatria e um na 

clínica cirúrgica. São 22 casos suspeitos internados e 17 casos positivos. 
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Novos casos 

O boletim mostra ainda 25 novos casos do novo coronavírus em moradores da cidade. Com 

isso, 1655 pessoas testaram positivo para a COVID-19 desde o início da pandemia, em 19 

de março. Dessas, 900 pessoas estão recuperadas e registra que 733 pessoas atualmente 

estão em recuperação da doença. 

Paulínia registra 22 mortes pela doença. Há ainda outros 769 casos em investigação, 

aguardando resultado de exames e 900 que foram descartados. 

 
Transferência –O Hospital de Campanha do Ibirapuera tem, no momento, 118 pacientes 

internados. Destes, oito pacientes internados da região de Piracicaba e 37 da região de 

Campinas. Já atendeu 2.038 pacientes, deu 1.484 altas e houve onze óbitos.  A unidade 

conta com 268 leitos e foi inaugurada em 1º de maio.  

 

A Prefeitura de Paulínia segue atuando contra a pandemia, porém reforça que somente 

juntos, iremos superar este difícil momento. 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Internações e ocupação de leitos de UTI Covid-19 crescem em Paulínia  
DATA: 22/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/22/internacoes-e-ocupacao-de-leitos-de-uti-covid-19-crescem-
em-paulinia/ 
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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8706613/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-
bar&fbclid=IwAR0a9Co30dLItgImcRRHyHV8WDUQrLyVcucKTV3ZQ4-WFPjzNm1CFxlkSqo 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 19/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/19/regiao-do-monte-alegre-ultrapassa-bairros-do-centro-i-em-
casos-de-covid-19/ 
 

 

[Mapa] 
Região do Monte Alegre ultrapassa bairros do 
Centro I em casos de Covid-19 
Área de abrangência da Unidade Básica de Saúde João Aranha possui o maior 
número de mortes em razão do novo coronavírus, em Paulínia 

19 jul 2020 – 20h54 

z  

A região de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Monte Alegre passou à frente dos 
bairros da UBS Centro I em número de casos confirmados da Covid-19, em Paulínia. A informação 
faz parte do mais recente boletim semanal do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgado neste 
domingo (19), com dados atualizados até sexta-feira (17) passada. Em terceiro lugar está a área do 
Cooperlotes, seguida pelas do Planalto e João Aranha. 
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A região da UBS Monte Alegre possuía, até sexta-feira, 250 infectados contra 244 dos bairros da 
Unidade Básica de Saúde Centro I. Em relação aos óbitos pelo novo coronavírus em Paulínia, a UBS 
João Aranha concentrava a maior quantidade: seis dos 20 registrados até o último dia 17. Depois 
vinha as do Centro I (4) e Monte Alegre (3). Somente os bairros que compõem a UBS São José ainda 
não registravam mortes pela Covid-19 na cidade. 

 

Até sexta-feira, pelos dados do boletim semanal da Vigilância em Saúde, a cidade tinha 1.575 
casos da Covid-19 e 20 mortes. Neste domingo (19), dois dias depois, são 1.613 (+38) e 21 óbitos 
(+1). Entre sete municípios vizinhos – neste caso com dados atualizados até a última quinta-feira 
(16) -, Paulínia, com cerca de 109 mil habitantes, perdia em números absolutos de infectados 
somente para Campinas – a maior cidade da região metropolitana (RMC) e a terceira do estado, com 
aproximadamente 1,2 milhão de habitantes. 

Com incidência de 1.409 de casos a cada 100 mil habitantes por município, até quinta-feira, 
Paulínia ficava à frente das sete cidades vizinhas pesquisadas pelo Departamento de Vigilância em 
Saúde: Campinas (1.070), Cosmópolis (563), Sumaré (478), Jaguariúna (470), Hortolândia (447), 
Americana (434) e Nova Odessa (392). Entretanto, segundo dados do Ministério da Saúde, até às 
18h30 de sexta-feira, Paulínia tinha a nona maior taxa de transmissão da doença entre todos os 645 
municípios do estado de São Paulo. 
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De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, até o último dia 15, a Secretaria 
Municipal de Saúde aplicou 10.683 testes rápidos dos 20 mil comprados pela Prefeitura de Paulínia 
em servidores públicos da linha de frente do combate à pandemia, em pacientes do Hospital 
Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” e em pessoas que procuraram uma das 10 UBSs do 
município. Desse total, 1.547 resultados aparecem no boletim epidemiológico diário deste 
domingo da Prefeitura: 1.062 positivos e 485 negativos. 

Veja abaixo a distribuição dos bairros por UBS em Paulínia: 

– UBS Amélia 

 João Aranha 
 Saltinho 
 Leonor II 
 Amélia 
 Pazetti 
 Marieta Dian 

– UBS Betel 

 Betel 
 Parque Brasil 500 
 Alvorada Parque 
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– UBS Centro I 

 Boa Esperança 
 Bonfim 
 Jardim dos Calegaris 
 Jardim Fortaleza 
 Jardim Vista Alegre 
 Jardim Ypê 
 Morumbi 
 Nova Paulínia 
 Poço Fundo 
 Santa Cecília 
 Vila Bressani 
 José Paulino Nogueira 
 Jardim São Bento 
 Presidente Médici 

– UBS Centro II 

 Jardim América 
 Jardim de Itapoan 
 Jardim Nossa Senhora Aparecida 
 Morumbi 
 Parque da Figueira 
 Santa Terezinha 
 Jardim Europa 

– UBS João Aranha 

 João Aranha 
 Leonor 
 Vida Nova 

– UBS Monte Alegre 

 Jardim Flamboyant 
 São Bento 
 Vila Monte Alegre I 
 Vila Monte Alegre II 
 Vila Monte Alegre III 

 Vila Monte Alegre IV 
 Vila Monte Alegre V 
 Parque dos Servidores 
 Jardim Primavera 

– Cooperlotes 

 Cooperlotes 
 Bom Retiro 

– UBS Parque da Represa 

 Balneário Tropical 
 Belvedere do Lago 
 Jardim Harmonia 
 Nova Veneza 
 Parque da Represa 
 Serra Azul 

– UBS Planalto 

 Alto Pinheiros 
 Bela Vista 
 Morro Alto 
 Jardim Planalto 
 Residencial Olinda 
 São Domingos 
 Vila Nunes 
 Ouro Negro 
 Jequitibás 
 Jequitibás 
 Patropi 
 Parque das Árvores 
 São Luiz 

– UBS São José 

 São José I 
 São José II 
 Cascata 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Monte Alegre ultrapassa Centro e lidera casos de coronavírus em Paulínia 
 

DATA: 22/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/monte-alegre-ultrapassa-centro-e-lidera-casos-de-coronavirus-em-
paulinia/ 
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DATA: 20/7/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ FISCALIZAÇÃO 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/guarda-municipal-atende-35-ocorrencias-no-final-de-semana/ 
 
 

Guarda Municipal atende 35 ocorrências no final de 
semana 
20 de julho de 2020 

 

 
 

No último final de semana a Guarda Municipal de Paulínia atendeu 35 ocorrências 

relacionadas a perturbação de sossego e dispersão de aglomeração. 

As ocorrências foram registradas a partir da noite de sexta-feira, 17, até o mesmo período 

de ontem, domingo, 19. 

A GM atendeu chamados nos bairros: Vila Nunes, Santa Cecília, Alto dos Pinheiros, 

Morumbi, Parque da Represa e Bom Retiro, Jequitibá, Betel, Vila Bressani, Serra Azul, São 

José I e II, Residencial Olinda, Monte Alegre 2, Jardim Europa, Alto dos Pinheiros, Vista 

Alegre, Marieta Dian, Marieta Dian e Calegaris. 

Os bairros com maior incidência, foram o Bom Retiro com oito registros e o São José II 

com cinco. 

A população pode acionar a Guarda Municipal pelos telefones 19 3874 3646 e 153. 
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DATA: 23/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ PROCESSO SELETIVO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/23/resultado-preliminar-da-selecao-de-
profissionais-de-saude-e-divulgado/ 
 

[Paulínia] 
Resultado preliminar da seleção de 
profissionais de saúde é divulgado 
Lista foi publicada na edição extra desta quarta-feira do Semanário Oficial do 
município e candidato tem prazo de dois dias para entrar com recurso 

23 Jul 2020 2h17 

 
Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’: reforço a vista 

 (Foto: Divulgação) 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta quarta-feira (22) o resultado preliminar da 
avaliação de títulos do processo seletivo emergencial realizado pela Prefeitura de Paulínia para a 
contratação de 85 profissionais de saúde para nove cargos da linha de frente do combate ao novo 
coronavírus. De acordo com o governo municipal, há 3.595 inscritos. 

A lista dividida por cargos e com os nomes dos candidatos por ordem alfabética foi publicada na 
edição extra também desta quarta-feira do Semanário Oficial de Paulínia. A relação com os pontos 
de cada concorrente  também pode ser acessada no site da FGV ou clicando aqui. 

A partir da publicação do resultado preliminar do processo seletivo emergencial, conforme o edital 
do certame, começa a contar o prazo de dois dias úteis para o candidato entrar com recurso. Os 
pedidos serão recebidos por meio eletrônico no site da Fundação Getúlio Vargas. 
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A expectativa da Prefeitura é de que até o início de agosto o processo seletivo seja homologado e 
as contratações comecem a ser feitas. O governo municipal já avisou que as 85 vagas serão 
preenchidas de acordo com necessidade e planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. 

Os contratados irão fazer parte do quadro de funcionários do Hospital Municipal de Paulínia 
“Vereador Antônio Orlando Navarro”. Atualmente, conforme servidores do combate à pandemia, a 
unidade tem 14 leitos instalados de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas oito que podem receber 
doentes de quaisquer complicações devido ao número reduzido de funcionários. A Prefeitura garante 
que são 10. 

Com a contratação desses servidores temporários a Prefeitura espera aumentar para 22 o número 
de leitos de UTI e para 30 a quantidade de vagas da Unidade Respiratória destinadas a Covid-19 no 
hospital municipal de Paulínia. Cada contrato irá durar no mínimo três meses, podendo ser 
prorrogado, de acordo com avaliação do governo municipal, pelo mesmo período. 

Esta é a segunda vez que a Prefeitura tenta contratar profissionais de saúde para reforçar a linha de 
frente do combate à Covid-19 na cidade. No final de abril, fez um processo também emergencial 
para selecionar 407 profissionais de saúde para o hospital municipal, hospital de campanha e posto 
avançado Covid-19 anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, na região do João Aranha 
(esses dois últimos não saíram do papel), mas acabou cancelando tudo por irregularidades ainda não 
explicadas pelo governo municipal. 
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DATA: 24/07/2020  |  VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  |  ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 23/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SERVIDORES/ DISSÍDIO/ GRATIFICAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/23/prefeitura-da-dissidio-a-servidores-e-
gratificacao-a-funcionarios-da-saude/ 
 

[Bolso] 

Prefeitura dá dissídio a servidores e gratificação 
a funcionários da Saúde 
Recomposição anual da inflação beneficiará 6 mil trabalhadores e aposentados, com 
exceção de secretários, comissionados, prefeito e vice 

23 jul 2020 – 21h16 

 

Vista aérea do do prédio do Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia informou que vai reajustar em 4,05% os salários dos cerca de 6 mil 
servidores públicos e aposentados a partir de agosto. O índice se refere à recomposição da inflação 
anual e o pagamento será retroativo a maio – data-base da categoria. O governo municipal também 
encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei para conceder gratificação mensal de cerca de R$ 
400 aos servidores da Saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. 

O reajuste, conforme a Administração municipal, irá abranger 4.499 funcionários públicos, 605 
inativos pela Prefeitura, 900 aposentados pela Pauliprev e 28 trabalhadores ativos do instituto 
previdenciário dos servidores públicos. “No total, 6.032 pessoas serão beneficiadas”, destacou. “Com 
exceção dos cargos comissionais, secretários, vice-prefeito e prefeito, que tiveram seus salários 
congelados até dezembro 31 de dezembro de 2021”. 

O Decreto Municipal 7844/2020, de 23 de julho, está publicado na edição 1.517 do Semanário 
Oficial de Paulínia, desta quinta-feira. 
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A Administração municipal também protocolou nesta quinta-feira um projeto de lei 50/2020 na 
Câmara Municipal que prevê o pagamento de gratificação mensal de R$ 431,35 aos servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O benefício, 
caso aprovado pelos vereadores, será pago a partir de agosto e será estendido enquanto perdurar a 
pandemia. 

As secretarias municipais de Saúde, Recursos Humanos, Negócios Jurídicos e Finanças 
trabalharam em conjunto na elaboração deste projeto. O impacto da gratificação no dinheiro 
dos contribuintes será de R$ 3,189 milhões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Governo anuncia reajuste de 4,05% aos servidores de Paulínia 
DATA: 24/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/governo-anuncia-reajuste-de-405-aos-servidores-de-paulinia/ 

 

Paulínia vai pagar gratificação para profissionais da saúde que trabalham no 
combate à COVID-19 
 

DATA: 23/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-vai-pagar-gratificacao-para-profissionais-da-saude-que-trabalham-
no-combate-a-covid-19/ 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES 
PÁGINA: 12, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CONGRESSO/ REFORMA TRIBUTÁRIA 
PÁGINA: B1, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 22/07/2020  
VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ LICITAÇÃO 
LINK: https://diariodotransporte.com.br/2020/07/22/paulinia-sp-revoga-licitacao-dos-transportes-
alegando-representacoes-no-tce-e-impactos-da-covid-19/ 
 
 

Paulínia (SP) revoga licitação dos transportes alegando 
representações no TCE e impactos da Covid-19 
 
Publicado em: 22 de julho de 2020 

 

Terra substituiu Flama 

Situação dos transportes está indefinida desde 2018. Terra opera provisoriamente 

ADAMO BAZANI 
 

A prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, publicou oficialmente nesta quarta-feira, 22 de 
julho de 2020, o cancelamento da licitação iria escolher a empresa de ônibus que prestaria serviços 
na cidade. 

A principal justificativa, de acordo com o comunicado, foram as representações contrárias que a 
concorrência sofreu junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

“Considerando o teor eminentemente técnico dos questionamentos tecidos em Representações que 
tramitam perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC012038.989.20-8 – TC-
012205.989.20-5 – TC 01230.989.20-7 – TC-012329.989.20-6)..” 

Foram recebidas manifestações contrárias ao edital por parte da Empresa São José Ltda. -Transartes 
Turismo e Locadora de Veículos Ltda. – JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos 
Humanos Ltda. – Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 
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Como noticiou o Diário do Transporte, no início de julho de 2020, o TCE já tinha concedido mais 
prazos à prefeitura para se explicar sobre possíveis irregularidades na concorrência. 

Relembre: 

https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tce-prorroga-prazo-para-prefeitura-de-paulinia-
explicar-possiveis-irregularidades-em-licitacao/ 

A prefeitura, no comunicado desta quarta-feira, 
22, ainda enfatiza que o poder público tem a 
autonomia de anular seus próprios atos caso haja 
indícios de erros. 

Considerando que a Administração Pública 
exerce controle sobre seus próprios atos – 
Princípio/Poder da autotutela administrativa – 
“A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivado de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revoga-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.” 
(Súmula 473/STF) 

A administração ainda cita os efeitos econômicos 
gerados pela pandemia da Covid-19, que vão 
provocar uma mudança nos cálculos atuais e 
planejamento de demanda do transporte local 

“e ainda, considerando o atual cenário da 
prestação de serviços frente a pandemia mundial 
do COVID-19, o que resulta na necessidade da 
revisão do Termo de Referência para a 
Concessão do Transporte Coletivo Urbano no 
Município de Paulínia;” 

 
Como mostrou o Diário do Transporte, o TCE já 
havia concedido cinco dias para a prefeitura de 
Paulínia explicar as possíveis irregularidades no 
processo de licitação. Relembre: TCE deu cinco 
dias a prefeito de Paulínia para se explicar sobre 
possíveis irregularidades em licitação 

Em 07 de maio deste ano, o Plenário do Tribunal 
concedeu medida liminar e determinou a 
suspensão da licitação, atendendo a 
representações da Empresa São José Ltda; da 
Transartes Turismo e Locadora de Veículos Ltda; 
da JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e 
Recursos Humanos Ltda; e da advogada Pamela 
Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

A suspensão do certame se deu após exame prévio do 4º edital de retificação da Concorrência 
Pública nº 02/18, do tipo maior oferta pela outorga, cujo objeto é a “concessão do serviço de 
transporte público coletivo de passageiros do município de Paulínia – SP, em todo o sistema regular 
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municipal, compreendendo a (I) operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante 
a disponibilização de ônibus, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas e (II) a 
implantação, disponibilização e operação de sistema de bilhetagem eletrônica, controle da operação 
e informação ao usuário”. 

No dia 28 de abril passado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concedera liminar 
suspendendo o processo licitatório dos transportes coletivos do município paulista. 

A prefeitura havia remarcado o certame no fim de março, marcando a nova data para recebimento de 
propostas para 30 de abril. Relembre: Paulínia remarca para 30 de abril a licitação dos transportes 
coletivos 

O TJ acatou o pedido de tutela antecipada apresentado pela ITT Itatiba Transportes Ltda, que alegou 
que a concorrência estava marcada para uma data durante o período de medidas de segurança de 
proteção sanitária definido pela própria prefeitura em razão da disseminação do COVID-19. 

HISTÓRICO 

A situação dos transportes em Paulínia está indefinida desde 2018, quando a prefeitura começou a 
tentar, sem sucesso, conceder o sistema. Instabilidades políticas na administração municipal neste 
período marcaram também as tentativas de regularização dos transportes. 

Em 07 de maio de 2020, o Plenário do Tribunal concedeu medida liminar e determinou a suspensão 
da licitação, atendendo a representações da Empresa São José Ltda; da Transartes Turismo e 
Locadora de Veículos Ltda; da JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos 
Ltda; e da advogada Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

A suspensão do certame se deu após exame prévio do 4º edital de retificação da Concorrência 
Pública nº 02/18, do tipo maior oferta pela outorga, cujo objeto é a “concessão do serviço de 
transporte público coletivo de passageiros do município de Paulínia – SP, em todo o sistema regular 
municipal, compreendendo a (I) operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a 
disponibilização de ônibus, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas e (II) a 
implantação, disponibilização e operação de sistema de bilhetagem eletrônica, controle da operação e 
informação ao usuário”. 

No dia 28 de abril de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concedera liminar 
suspendendo o processo licitatório dos transportes coletivos do município paulista. 

A prefeitura havia remarcado o certame no fim de março de 2020, agendando a nova data para 
recebimento de propostas para 30 de abril. 

O TJ acatou o pedido de tutela antecipada apresentado pela ITT Itatiba Transportes Ltda, que alegou 
que a concorrência estava marcada para uma data durante o período de medidas de segurança de 
proteção sanitária definido pela própria prefeitura em razão da disseminação do COVID-19. 

Diante de todas as incertezas sobre a concorrência, a prefeitura acabou trocando o comando da pasta 
de transportes. 

A Prefeitura de Paulínia, interior de São Paulo, nomeou João Victor Teixeira como novo secretário 
de transportes no dia 25 de junho de 2020. 

João Victor substituiu Luciana Marinho que estava à frente da pasta de forma interina desde o 
começo de março de 2020. 

Em 11 de janeiro de 2020, assumiu emergencialmente os transportes na cidade, a Terra Auto Viação, 
num contrato emergencial incialmente proposto para durar seis meses. 

A empresa foi selecionada para substituir a Viação Flama, do Grupo Passaredo, que operou na cidade 
por quase 20 anos e que nos últimos meses já estava em contrato emergencial. 
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A prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, publicou oficialmente nesta quarta-feira, 22 de 
julho de 2020, o cancelamento da licitação iria escolher a empresa de ônibus que prestaria serviços 
na cidade. 

A principal justificativa, de acordo com o comunicado, foram as representações contrárias que a 
concorrência sofreu junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

“Considerando o teor eminentemente técnico dos questionamentos tecidos em Representações que 
tramitam perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC012038.989.20-8 – TC-
012205.989.20-5 – TC 01230.989.20-7 – TC-012329.989.20-6)..” 

Como noticiou o Diário do Transporte, no início de julho de 2020, o TCE já tinha concedido mais 
prazos à prefeitura para se explicar sobre possíveis irregularidades na concorrência. 

Relembre: 

https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tce-prorroga-prazo-para-prefeitura-de-paulinia-
explicar-possiveis-irregularidades-em-licitacao/ 

A prefeitura, no comunicado desta quarta-feira, 22, ainda enfatiza que o poder público tem a 
autonomia de anular seus próprios atos caso haja indícios de erros. 

Considerando que a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos – 
Princípio/Poder da autotutela administrativa – “A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivado de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.” (Súmula 473/STF) 

A administração ainda cita os efeitos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19, que vão 
provocar uma mudança nos cálculos atuais e planejamento de demanda do transporte local 

“e ainda, considerando o atual cenário da prestação de serviços frente a pandemia mundial do 
COVID-19, o que resulta na necessidade da revisão do Termo de Referência para a Concessão do 
Transporte Coletivo Urbano no Município de Paulínia;” 

SITUAÇÃO POLÍTICA EM PAULÍNIA 

Paulínia viveu um impasse político após a cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP) e seu vice, 
Sandro Caprino (PRB). Ambos foram afastados em novembro passado por abuso de poder 
econômico nas eleições de 2016. 

O cargo passou a ser ocupado interinamente pelo presidente da Câmara na época, Du Cazellato. 

No dia 22 de janeiro de 2019 uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) determinou que o vereador Antonio Miguel Ferrari assumisse o posto de prefeito interino. 
Ferrari foi eleito o novo presidente do Legislativo para o biênio 2019/2020. 

Na decisão, o desembargador federal Fábio Prieto de Souza considera que os cargos de prefeito e 
vice-prefeito de Paulínia continuam vagos até a realização de novas eleições. “A chefia do Poder 
Executivo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, tem caráter transitório e impessoal. Eleito 
novo Presidente na Câmara Municipal, altera-se o responsável pelo Governo local”, escreveu o 
desembargador na liminar. 

No dia 15 de julho de 2019, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu a data para 
as eleições do novo prefeito. O pleito ficou marcado para 1º de setembro, e o vereador Ednilson (Du) 
Cazellato (PSDB) acabou sendo eleito para o cargo, que deverá ocupar até dezembro de 2020. 

No dia 3 de setembro de 2019, a prefeitura marcou audiências públicas com o objetivo de apresentar 
as linhas gerais e refazer a concorrência do transporte coletivo municipal por ônibus. 
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DATA: 20/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CULTURA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/aulas-de-danca-e-musica-on-line-comecam-na-terca-feira-
em-paulinia/ 
 
 

Aulas de dança e música on-line começam na terça-
feira em Paulínia 
Por Redação 

20 de julho de 2020 

 

 
 
 

Os interessados em participar das aulas online já podem se programar. A partir desta 

terça-feira, 21, a Secretaria de Cultura vai retomar as aulas de jazz, hip hop, flauta e 

instrumento e sopro. 

As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, com atividades online. O ballet voltará 

em breve, assim que encerrar as férias da professora Karina. Todos os alunos serão 

comunicados sobre o retorno e procedimento das aulas via grupo de WhatsApp. 

A Secretaria de Cultura ressalta que os alunos que não conseguirem realizar as aulas 

online, não perderão a vaga. Toda a programação é grátis e pensada para manter o público 

dentro de casa e protegido do novo coronavírus. 
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“Estamos dando o primeiro passo nas retomadas das nossas atividades. Sempre com 

segurança, pensando no bem-estar dos alunos e claro também dos nossos profissionais. 

Também já iniciamos estudos para que outros equipamentos da Cultura voltem a atender”, 

comentou Rander Augusto, secretário de Cultura. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura pelo telefone 19 3874 5700. 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 4 
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DATA: 22/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 5 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PÁGINA: 4 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ESTRADAS  
PÁGINA: A8 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 17 a 23/07/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Lei garante atendimento prioritário a pacientes com câncer, doença renal 
e ostomizados 
23 de julho de 2020  

Está em vigor em Paulínia a Lei 3.771/2020, que obriga atendimento preferencial em filas para 
pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, ileostomia, urostomia, 
gastrostomia, traqueostomia ou utilizem bolsa de colostomia em estabelecimentos bancários e 
comerciais na cidade. […] 

 

 

José Soares sugere convênio com rede privada para leitos de UTI Covid-19 
22 de julho de 2020 

Duas Indicações do vereador José Soares (Republicanos) têm como foco a área municipal de Saúde. 
Na 522/2020, o parlamentar sugere que a Prefeitura Municipal estude a possibilidade de convênio 
com a rede privada de hospitais para requisição de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
exclusivos para pacientes da Covid-19. […] 
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Terminais de ônibus são proposta de Xavier para mobilidade urbana 
22 de julho de 2020  

Integrar todo o transporte coletivo da cidade, por meio de terminais, é a sugestão do vereador Flávio 
Xavier (Podemos). Ele avalia que esse modelo, já existente em várias cidades, traz modernidade, 
eficiência e agilidade ao sistema e permite aos passageiros trocar de linhas pagando uma tarifa. O 
Requerimento 371/2020 idealiza seis terminais em Paulínia […] 

 

Melhorias em praça e sinalização no São José são propostas de Filhos da Fruta 
21 de julho de 2020  

Uma praça localizada no bairro São José, entre as ruas Alice Favero e Francisco da Silva Brito, tem 
área adequada para práticas esportivas e de lazer, mas hoje está sem qualquer infraestrutura. É o que 
aponta o vereador Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade) ao pedir manutenção do local […] 

 

Xandynho Ferrari pede bueiro no Jardim Itapoan e academia ao ar livre no 
Parque das Árvores    20 de julho de 2020  

Moradores da Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, no Jardim Itapoan, reivindicam instalação de 
bueiro no local, segundo afirmou o vereador Xandynho Ferrari (Podemos) na Indicação 526/2020 
encaminhada ao Poder Executivo. “Visando sanar problemas causados por água […] 
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Vereadores aprovam metas e diretrizes para o Orçamento de Paulínia em 2021 
20 de julho de 2020  

A Câmara aprovou nesta segunda-feira (20/7) metas e parâmetros para os gastos públicos do 
município no próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aguarda agora sanção do 
prefeito e, depois de publicada, servirá como base para a definição do Orçamento, em dezembro. O 
governo municipal estima receita de R$ 1,48 bilhão no próximo ano, […] 

 

Sessão extraordinária é adiada para a próxima segunda-feira (20/7) 
17 de julho de 2020  

A 8ª Sessão Extraordinária, agendada para a tarde desta sexta-feira (17/7), foi adiada para a próxima 
segunda (20/7), às 16h, por problemas técnicos (constantes quedas de energia e rompimento da 
tubulação de água). Haverá transmissão ao vivo no site da Câmara […] 

 

Propostas de Valadão abordam “Saúde em Casa” e melhorias para bairros 
17 de julho de 2020  

O programa “Saúde em Casa”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, é tema de proposta 
apresentada pelo vereador Fábio Valadão (PL). No Requerimento 324/2020, ele cobra informações 
sobre o número atual de profissionais e questiona medidas adotadas para atender […] 


