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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
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Paulínia terá semana para debater perdas gestacionais e neonatais 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO  
PÁGINA: 21, COM CHAMADA NA CAPA 

 

Audiência pública discute diretrizes pra Orçamento de Paulínia para 2022 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: PEDÁGIO  
PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Presidente da Câmara de Paulínia pede remoção de pedágio 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESIDÊNCIA  
PÁGINA: 8 

Secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente da Câmara visitam 
sede do InvestSP 

da Câmara 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROPOSTAS/ ELEIÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2657 
 
Trecho da coluna 
DEIXEM-ME FALAR 

17/05/2021 20:05:50 

 

[...] 
Já no Plenário da Câmara, alguns parlamentares têm apresentado propostas que, caso 
implementadas pelo Poder Executivo, poderão melhorar a qualidade dos serviços 
públicos e, em tempos de Covid-19, ajudar os mais necessitados. Algumas são inéditas e 
outras já apresentadas em mandatos passados, mas que nunca foram tiradas do papel 
pelos antigos prefeitos da city. 
 
O Correio tem destacado algumas dessas propostas, como a de um ponto de apoio para 
entregadores e motoristas de aplicativos, no Centro da city, feita por José 
Soares (Republicanos); o desconto na conta de água durante a pandemia, proposto 
por Edilsinho Rodrigues (Solidariedade); e a solicitação de Alex Eduardo (Solidariedade) 
para a prefeitura implantar os programas “Brasil Sorridente” e “Restaurante 
Popular”. As reações nas redes sociais têm sido muito positivas para os parlamentares.  
 
Apesar de oficialmente notificados, os ex-prefeitos José Pavan Junior e Dixon Carvalho 
não se defenderam, por escrito, nos processos das Contas Municipais de 2016 e 
2017, que tramitam na Câmara de Vereadores.  Nos dois períodos, o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) apurou diversas irregularidades na gestão dos recursos públicos 
municipais, e opinou pela desaprovação das contas dos ex-prefeitos. Agora, a Comissão 
de Finanças e Orçamento do Legislativo vai emitir parecer final, que será deliberado 
pelo Plenário, em votação única. Caso tenham as contas rejeitadas pelos 
vereadores, Pavan e Dixon ficarão inelegíveis por oito anos. 
 
Por falar em contas, as eleitorais dos ex-candidatos a prefeito Gustavo 
Yatecola (Patriota), Edson do PT (PT), Nani Moura (MDB), Renato Cardoso (PDT) 
e Robert Paiva (Rede) ainda não foram julgadas. Em razão do agravamento da 
pandemia da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu alguns prazos 
relativos à prestação de contas de campanha dos candidatos não eleitos em 2020. 
Por exemplo: prevista para ocorrer até o último dia 8 de março, a entrega de mídias 
eletrônicas com documentos de gastos eleitorais encontra-se suspensa por tempo 
indeterminado. Quando a situação for normalizada, caberá ao juiz eleitoral da city, Carlos 
Eduardo Mendes, decidir sobre as contas dos derrotados nas urnas do ano passado. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2657
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=categoria&c=9
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VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
DATA: 18/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-paulinia-registra-casos-de-covid-19/ 
 
 

Câmara de Paulínia registra casos de Covid-19 
 

18 de maio de 2021 

 

A Câmara de Vereadores de Paulínia registrou oito casos de covid-19. Os funcionários 

não apresentaram sintomas graves da doença. A Casa de Leis têm 140 servidores. 

As informações são de que alguns eventos no Legislativo paulinense tem havido 

agloemarações. A assessoria nega e diz que as sessões estão acontecendo 

presencialmente, mas sem a presença do público, apenas com a entrada permitida de 

1 assessor por vereador. 

Além disso, foram adotadas outras medidas como o teletrabalho e sistema de rodízio 

entre os servidores, fechamento das sessões ao público, atendimento da população 

exclusivamente com hora marcada, aferição de temperatura tanto dos funcionários, 

quanto dos cidadãos, fornecimento de EPIs e álcool gel espalhado em todos os 

ambientes, higienização diária inclusive com uso de produto hospitalar em todo 

prédio, entre outros. 

A Casa informou que os casos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde da 

cidade. 

https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-paulinia-registra-casos-de-covid-19/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 19/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/19/mulher-de-84-anos-e-a-200a-vitima-fatal-
da-covid-19-em-paulinia/ 
 

Mulher de 84 anos é a 200ª vítima fatal da Covid-19 
em Paulínia 
 

Empresa chinesa faz pedido de autorização emergencial para vacina que exige 
aplicação de apenas uma dose; Anvisa tem sete dias para se manifestar 

19 mai 2021 – 21h34 

 

A Prefeitura registrou nesta quarta-feira (19) mais uma morte de morador de Paulínia pela Covid-

19. Segundo os dados da Administração municipal, trata-se da 200ª vítima fatal da doença na cidade. 

Mas o total de óbitos desde o início da pandemia no município já chegou a 205, conforme o 

Ministério da Saúde, responsável pelos números oficiais da doença no Brasil. 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus informou que a 200ª morte pela Covid-

19 em Paulínia foi de uma mulher de 84 anos, com antecedentes de doença cardiovascular e doença 

neurológica crônica. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 6 de maio e deu entrada no Hospital 

Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” dia 13. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a 

doença pelo exame de PCR, com resultado positivo. Morreu terça-feira, dia 18. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/19/mulher-de-84-anos-e-a-200a-vitima-fatal-da-covid-19-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/19/mulher-de-84-anos-e-a-200a-vitima-fatal-da-covid-19-em-paulinia/


   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2021 |  12 
 

  

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2021 |  13 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

 

Mais três pessoas morrem; aberto cadastro de vacina a profissionais da Educação
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 20/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/paulinia-aplica-27-mil-doses-de-vacina-e-
e-a-579a-no-ranking-do-estado/ 
 

Paulínia aplica 27 mil doses de vacina e é a 579ª no 
ranking do estado 
 

Já na classificação de aplicação das doses distribuídas pelo governo de São Paulo, 
o município figura na 353ª colocação entre os 645 paulistas 

20 mai 2021 – 19h04 

Nesta sexta-feira, 

Paulínia vacina com a 1ª dose pessoas de 50 a 59 anos de idade com comorbidades (Foto: Agência Brasil) 

APrefeitura divulgou nesta quinta-feira que aplicou a 1ª dose em 17.872 pessoas e a segunda em 

9.154, totalizando 27.026 doses até quarta-feira (19). Nesta sexta-feira (21), vai dar a 1ª dose 

em pessoas de 50 a 59 anos de idade com comorbidades. 

Em relação aos 645 municípios paulistas, Paulínia era nesta quinta-feira a 579ª no ranking de 

vacinação do governo do estado, com 17.970 pessoas vacinadas – o que representa 16% da 

população, estimada em 112.003 habitantes (8,17% delas com duas doses). 

Já no ranking de aplicação das doses distribuídas pelo estado, Paulínia figura na 353ª colocação 

entre os 645 paulistas. Das 32.045 doses entregues pelo governo de SP até esta quinta-feira, o 

município aplicou 27.170 – ou 84,79% do total recebido. Os dados estão disponíveis 

no https://www.vacinaja.sp.gov.br/. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/paulinia-aplica-27-mil-doses-de-vacina-e-e-a-579a-no-ranking-do-estado/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/paulinia-aplica-27-mil-doses-de-vacina-e-e-a-579a-no-ranking-do-estado/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/14/agendamento-para-pessoas-de-50-a-59-anos-com-comorbidades-e-liberado/
https://www.vacinaja.sp.gov.br/
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A Prefeitura foi procurada para explicar as colocações de Paulínia nesses dois rankings do governo 

do estado de São Paulo, mas não respondeu até a publicação deste texto. 

Nesta quinta-feira, a fase de transição do Plano São Paulo de retomada gradual da economia e 

controle da Covid-19 em todo o território paulista foi prorrogada pela Prefeitura até o dia 31 de maio, 

em Paulínia, seguindo as orientações do governo do estado. 

Com isso estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings podem funcionar das 6h às 21h. O 

mesmo expediente será seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, 

barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. 

Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos liberados será 

limitada em 40% a partir de segunda-feira (24). Já no dia 1º de junho, a capacidade máxima passa a 

ser de 60%. 

Celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos continuam liberadas, 

desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. O toque de 

restrição segue em vigência, das 21h às 5h. 

O Decreto Municipal 8035/2021 está publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial de 

Paulínia. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/19/fase-de-transicao-e-mantida-com-flexibilizacao-em-comercios-e-servicos/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1637.pdf
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 15/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ACESSIBILIDADE 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/15/pandemia-amplia-
exclusao-e-professor-surdo-de-paulinia-pede-interprete-de-libras-em-reunioes.ghtml 
 

Pandemia amplia exclusão e professor surdo de 
Paulínia pede intérprete de Libras em reuniões 
 

Cláudio Ramalho relata que fez pedido em fevereiro à prefeitura, mas ainda não 
recebeu resposta. 
 

Por EPTV 2 

15/05/2021 19h20  Atualizado há um dia 

 

Professor surdo reclama da falta de acessibilidade em Paulínia 

Em meios aos desafios que a pandemia da Covid-19 trouxe à educação, o distanciamento 
aliado a falta de acessibilidade ampliaram a sensação de exclusão enfrentada por Cláudio 
Ramalho, 51 anos, professor surdo da rede municipal de Paulínia (SP). 
 
Servidor público desde 2006, o profissional de educação física reclama que as dificuldades 
foram ampliadas durante a quarentena e que chegou, em fevereiro deste ano, a formalizar 
um pedido por intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas reuniões virtuais de 
trabalho, solicitação ainda sem resposta. 
 
Os problemas são menores que os enfrentados na infância, quando Cláudio ficou surdo 
como sequela de uma meningite. Ele lembra que o termo "inclusão" praticamente não 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/15/pandemia-amplia-exclusao-e-professor-surdo-de-paulinia-pede-interprete-de-libras-em-reunioes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/15/pandemia-amplia-exclusao-e-professor-surdo-de-paulinia-pede-interprete-de-libras-em-reunioes.ghtml


   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2021 |  17 
 

  

existia quando era estudante, mas que a realidade, apesar de diferente nos dias atuais, 
ainda está longe do ideal. 
 

“Existe a inclusão mas, na prática, principalmente no poder público, ela não é 

executada", diz. 

Além da falta de um intérprete de Libras, necessária para sua comunicação e 
desenvolvimento na rotina do trabalho, outras dificuldades do trabalho remoto, como 
distanciamento dos colegas e alunos e problemas de conexão se transformaram em 
desafio extra para Cláudio. 
 

"Eu sei dos meu deveres e eu os cumpro, mas eu preciso também lutar pelos meus 
direitos", explica Cláudio. 
 
Durante as reuniões com os colegas e até mesmo em cursos promovidos pela prefeitura 
para auxiliar na capacitação dos professores, a falta de um intérprete de Libras é uma 
barreira. Cláudio participa das atividades, mas por muitas não consegue entender o 
assunto que está sendo tratado. 
 

 
Cláudio relata dificuldades de comunicação durante em cursos promovidos pela 

prefeitura — Foto: Marcio de Campos/ EPTV 

 
Direito previsto em lei 
O advogado Gustavo Bovi explica que é direito dos trabalhadores com deficiência ter 
acesso a um ambiente acessível em suas profissões. 
 
Segundo Bovi, é dever da prefeitura de Paulínia entender e resolver as dificuldades 
enfrentadas por Cláudio. "Ele é servidor público, então a qualidade do serviço que ele 
oferece acaba sendo prejudicada", explica. 
 
Em nota, a prefeitura de Paulínia afirma que busca atender a todos os estudantes e 
professores com deficiência. A administração defende trabalhar para inclusão na cidade 
através de medidas como o departamento de Educação Especial e o Centro de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação. 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 15/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/21/retorno-presencial-gera-
periodo-de-ate-duas-semanas-sem-aulas-na-rede-de-ensino-de-paulinia-sp.ghtml 
 

Retorno presencial gera período de até duas semanas 
sem aulas na rede de ensino de Paulínia, SP 
 
Programa montado pela Secretaria Municipal de Educação é alvo de reclamação 
dos pais, que dizem que alunos foram prejudicados. Pedagoga critica método, e 
secretária prevê soluções. 
Por EPTV 1 

21/05/2021 14h09  Atualizado há um minuto 

 

--:--/--:-- 

Após retomada presencial das aulas, ensino online piora e gera reclamação em 
Paulínia 

O retorno das atividades presenciais na rede municipal de ensino de Paulínia 
(SP) gerou um hiato de até duas semanas sem aulas. O período longo sem 
rotina escolar, criticado por uma pedagoga, é admitido pela Secretaria de 
Educação, que busca formas de reduzir os impactos. 
 
No programa desenvolvido pelo município, os alunos frequentavam as aulas 
presenciais por uma semana e ficavam outras duas sem ir às escolas, mas com 
atividades remotas. No entanto, mães afirmam que não há acompanhamento de 
professores para os ensinamentos online. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/21/retorno-presencial-gera-periodo-de-ate-duas-semanas-sem-aulas-na-rede-de-ensino-de-paulinia-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/21/retorno-presencial-gera-periodo-de-ate-duas-semanas-sem-aulas-na-rede-de-ensino-de-paulinia-sp.ghtml
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Em um segundo momento, os alunos passaram a ir para as escolas em 
semanas alternadas, o que reduziu o período sem atividades presenciais de 
duas para uma semana. 
 
O filho de Vânia Francisco é asmático e diabético, doenças que são 
comorbidades consideradas para a Covid-19. Por isso, ele nem tem opção de 
voltar às aulas na escola, já que demandaria uma cuidadora. O problema é que, 
sem as atividades presenciais, ele ficou sem o acompanhamento de professores. 
 

"A professora dele dá aula para duas turmas, no período da manhã e no 

período da tarde, então ele não pode. Foi o que foi passado para a gente, que 

ela não vai poder dar a aula online porque eles vão estar presenciais", explica 

Vânia. 

 
"Foi montado uma sala virtual, porém sem a presença da professora. A gente 
tem que montar as atividades, tirar foto e mandar para a professora corrigir se 
está certo ou errado, porém sem a presença dela", lamenta a mãe do aluno. 

 

Ensino em Paulínia foi criticado por mães de alunos após retomada presencial — 
Foto: Jefferson Barbosa/EPTV 
 

Secretaria busca solução 
A secretária Municipal de Educação, Meire Mulher, afirma que o problema é 
complexo porque os professores foram demandados para as aulas presenciais, 
o que dificulta o acompanhamento remoto. Ela ressalta que estuda opções para 
minimizar a situação. 
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"Não é que não esteja tendo atividades. As atividades estão sendo colocadas na 
plataforma, porém nós ficamos em uma situação bastante complexa, porque o 
professor está na sala de aula dando aula ou está em casa fazendo aula online 
para os alunos. Então nós estamos finalizando algumas opções no sentido de 
minimizar e atender tanto a aquelas crianças que vão para a escola quanto às 
que não vão". 
 
A secretária também garante que, quando houver o retorno integral dos 
estudantes ao ensino presencial, haverá um período de reforço no aprendizado. 
 

"E com o retorno futuro integral nós vamos também ter uma ação de 

recuperação, uma ação de trabalho com essas crianças que por algum motivo 

não acompanharam devidamente no sentido sempre de suprir toda essa falta 

que a pandemia nos colocou" 

Ao todo, a rede municipal conta com 17 mil alunos inscritos em 58 escolas 
municipais e 29 entidades parceiras. São 1850 professores contratados. 

 
Pedagoga critica método 
Para a pedagoga Débora Corigliano, trata-se de um erro de estratégia manter as 
crianças por uma ou duas semanas foram do contato com a rotina escolar. 
 
"É preferível que essa criança tenha um estímulo, uma rotina escolar, mesmo 
que online, mas com muito mais frequência. Isso sem dúvida é muito melhor do 
que ficar esse espaço de uma semana ou duas sem ter esse contato com a 
aprendizagem, o estímulo, com tudo que a escola pode proporcionar". 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA/ PAULIPREV  
PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 21/05/2021  |  ASSUNTO: POLÍCIA/ PAULIPREV  
P ÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA 

Polícia Federal investiga fraudes de R$ 190 milhões na Pauliprev 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

PF faz operação contra fraudes em investimentos de R$ 190 milhões da 

Previdência de Paulínia 
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-faz-operacao-contra-fraudes-em-investimentos-de-

r-190-milhoes-da-previdencia-de-paulinia/ 
 

Polícia Federal faz operação contra fraudes de R$ 190 milhões na 

Previdência de Paulínia 
VEÍCULO: G1/ EPTV   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/20/pf-faz-operacao-contra-fraudes-no-

sistema-previdenciario-de-paulinia-com-prejuizo-de-r-190-milhoes.ghtml 
 

Delator citou propina de R$ 300 mil a ex-prefeito, diz delegado da PF 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2659 
 

Ex-prefeito de Paulínia teria recebido R$ 300 mil em fraude da Pauliprev 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/ex-prefeito-de-paulinia-teria-recebidor-300-mil-em-fraude-da-pauliprev/ 

 

Polícia Federal realiza operação para investigar crimes no Pauliprev 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/policia-federal-realiza-operacao-para-investigar-crimes-no-

pauliprev/ 
 

Polícia Federal deflagra Operação Falsus para reprimir fraudes na gestão 

da Pauliprev em Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-falsus-para-reprimir-fraudes-na-gestao-

da-pauliprev-em-paulinia/ 

 

PF cumpre mandados em Paulínia e outras três cidades 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/05/pf-cumpre-mandados-em-paulinia-e-outras-tres-cidades/ 

 

PF faz operação contra fraudes de R$ 190 milhões em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 20/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1615569,PF-faz-operacao-contra-

fraudes-de-R-190-milhoes-na-previdencia-de-Paulinia.aspx 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-faz-operacao-contra-fraudes-em-investimentos-de-r-190-milhoes-da-previdencia-de-paulinia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-faz-operacao-contra-fraudes-em-investimentos-de-r-190-milhoes-da-previdencia-de-paulinia/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/20/pf-faz-operacao-contra-fraudes-no-sistema-previdenciario-de-paulinia-com-prejuizo-de-r-190-milhoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/20/pf-faz-operacao-contra-fraudes-no-sistema-previdenciario-de-paulinia-com-prejuizo-de-r-190-milhoes.ghtml
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2659
https://blogdarose.band.uol.com.br/ex-prefeito-de-paulinia-teria-recebidor-300-mil-em-fraude-da-pauliprev/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/policia-federal-realiza-operacao-para-investigar-crimes-no-pauliprev/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/policia-federal-realiza-operacao-para-investigar-crimes-no-pauliprev/
http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-falsus-para-reprimir-fraudes-na-gestao-da-pauliprev-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-falsus-para-reprimir-fraudes-na-gestao-da-pauliprev-em-paulinia/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/05/pf-cumpre-mandados-em-paulinia-e-outras-tres-cidades/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1615569,PF-faz-operacao-contra-fraudes-de-R-190-milhoes-na-previdencia-de-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1615569,PF-faz-operacao-contra-fraudes-de-R-190-milhoes-na-previdencia-de-Paulinia.aspx
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 20/05/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/sede-do-sindicato-dos-servidores-
municipais-de-paulinia-e-arrombada/ 
 

Sede do sindicato dos servidores municipais de 
Paulínia é arrombada 
 
Prédio foi invadido durante a madrugada desta quinta-feira; criminosos mexeram em 
documentos, levaram objetos e equipamentos de informática 

20 mai 2021 – 10h42 

 
A sede do sindicato dos servidores municipais fica na Rua dos Imigrantes, no Parque da Figueira (Foto: Divulgação) 

Criminosos arrombaram e invadiram na madrugada desta quinta-feira (20) a sede do Sindicato dos 

Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia (STSPMP), no Parque da Figueira, em 

Paulínia. Ninguém foi preso. 

O crime foi descoberto somente no início da manhã, por volta das 7h, quando funcionários 

chegaram para trabalhar. Eles encontraram duas portas arrombadas e alguns materiais ainda do lado 

de fora da sede do sindicato. 

De acordo com sindicalistas, os bandidos levaram um notebook, impressora, equipamentos e 

produtos do salão de beleza, entre outros objetos, e reviram documentos. O prejuízo foi estimado em 

mais de R$ 10 mil. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/sede-do-sindicato-dos-servidores-municipais-de-paulinia-e-arrombada/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/20/sede-do-sindicato-dos-servidores-municipais-de-paulinia-e-arrombada/
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Os invasores ainda cortaram a rede de energia elétrica do prédio e destruíram o sistema de alarme 

e de câmeras de segurança da sede do sindicato dos servidores. O caso será apresentado na Delegacia 

de Paulínia. 

“Informamos aos trabalhadores que, apesar de estarmos com a sede em funcionamento, estamos 

sem energia para dar o suporte adequado ao funcionalismo”, informou o sindicato em suas redes 

sociais. 

O sindicato lamentou o transtorno e esperava retomar em breve suas atividades normais. “Após 

esclarecermos a situação, também daremos um retorno do acontecido em nossa sede social que 

desencadeou o corte de energia nesta madrugada”, informou a nota. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: RMC  
PÁGINA: A5 

Parlamento da RMC faz vários pleitos ao Estado 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 19/05/2021  |  ASSUNTO: RMC 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitos da RMC acionam Procon contra companhias aéreas 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: RMC  
PÁGINA: A2 
 

RMC na Frente Nacional de Prefeitos 
 

da Câmara 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/05/2021 
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ TRANSPORTE/ JUSTIÇA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/15/recurso-suspende-2a-fase-da-licitacao-
milionaria-do-transporte-publico/ 
 

Recurso suspende 2ª fase da licitação milionária do 
transporte público 
 

Propostas comerciais das participantes seriam conhecidas quarta-feira, mas agora 
não tem mais data prevista para ocorrer, segundo a Prefeitura 

15 mai 2021 – 18h39 

 
A Terra Auto Viação se juntou à empresa Rápido Sumaré para tentar seguir trabalhando na cidade (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura publicou aviso suspendendo a sessão de abertura dos envelopes de propostas 

comerciais das participantes da concorrência pública do transporte público municipal de passageiros 

em Paulínia. A sessão estava marcada para ocorrer na próxima quarta-feira (19), mas, agora, não tem 

mais data prevista para isso. 

Um recurso foi responsável pela suspensão da abertura dos envelopes que definiria o nome da 

vencedora da licitação. A Prefeitura não revelou qual empresa e por quais razões apresentou recurso 

no aviso publicado neste sábado (15) no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Também não 

respondeu a reportagem até a publicação deste texto. 

A licitação estava no período de apresentação de recursos, depois de a Prefeitura declarar 

inabilitada para prosseguir na concorrência pública a empresa S.T.P. Mobilidade Ltda, durante a fase 

de análise da documentação das concorrentes, no último dia 10. Seguem no certame a empresa 

Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda e o Consórcio Mobilidade Paulínia, formado pela Terra Auto 

Viação Transportes Ltda e Rápido Sumaré Ltda. 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/15/recurso-suspende-2a-fase-da-licitacao-milionaria-do-transporte-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/15/recurso-suspende-2a-fase-da-licitacao-milionaria-do-transporte-publico/
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A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura considerou a S.T.P. Mobilidade Ltda inabilitada 

por deixar de atender aos seguintes subitens do Edital: 

• 19.4.3. Prova de possuir Capital Social subscrito e devidamente registrado, de, no mínimo, 5% do VALOR DOS 
INVESTIMENTOS, portanto, R$ 2.098.445,97 (dois milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais e noventa e sete centavos), observando a Súmula nº 43 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
pois apresentou o valor de R$ 1.200.000,00; 

• 19.6. e 19.6.1.3. Para fins de determinação de quantidades, considera-se compatível a experiência anterior de 
serviços prestados em conformidade com os seguintes quantitativos: prestação de serviços de transporte 
coletivo de passageiros utilizando no mínimo uma média mensal de 26 (vinte e seis) veículos, em um período 
contínuo de 12 (doze) meses. 

A S.T.P. Mobilidade e a Rápido Sumaré já têm contrato com a Prefeitura de Paulínia para 

transporte de alunos. A Terra, por meio de contrato emergencial, é a atual concessionária do 

transporte público de passageiros em Paulínia. Está na cidade desde janeiro de 2020. A concorrência 

do transporte público municipal se arrasta desde 2016. Desde então o serviço é realizado por meios 

de contratos emergenciais. 

A vencedora da licitação vai ser responsável pelo serviço de transporte público coletivo urbano e 

rural de passageiros do município de Paulínia pelo período de 10 anos, prorrogável por mais 10. Em 

dezembro do ano passado, a Prefeitura estimou o valor do contrato em R$ 268.968.642,48 (duzentos 

e sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos). 

A principal polêmica nesta nova concorrência pública é a implantação da bilhetagem eletrônica no 

sistema de transporte público de Paulínia, o que pode acarretar a demissão desses trabalhadores e já 

rendeu até paralisação da categoria. Hoje, há cerca de 100 deles trabalhando na Terra. 

 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia suspende segunda fase da licitação do transporte coletivo 

VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE   |     DATA: 15/05/2021     |    PÁGINA:  

https://diariodotransporte.com.br/2021/05/15/paulinia-suspende-segunda-fase-da-licitacao-do-transporte-

coletivo/ 

 

Liminar adia etapa da licitação do transporte público de Paulínia 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 16/05/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/liminar-adia-etapa-da-licitacao-do-transporte-publico-de-paulinia/ 

 

 

 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/12/primeiro-dia-da-terra-no-transporte-publico-e-marcado-por-problemas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/motoristas-e-cobradores-da-terra-retomam-o-transporte-publico-de-passageiros/
https://diariodotransporte.com.br/2021/05/15/paulinia-suspende-segunda-fase-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/05/15/paulinia-suspende-segunda-fase-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
http://noticiasdepaulinia.com.br/liminar-adia-etapa-da-licitacao-do-transporte-publico-de-paulinia/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 16/05/2021 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/16/grupo-de-amigos-faz-campanha-para-
arrecadacao-de-cobertores/ 

 

Grupo de amigos faz campanha para arrecadação de 
cobertores 
 

Dez pontos fixos foram montados em comércios e empresas de Paulínia para 
receber doações da população até o próximo dia 27 de junho 

16 mai 2021 – 13h30 

 
Andre Célio Massucatto e Diego Aparecido Gomes em um dos pontos fixos de arrecadação (Foto: Divulgação) 

Um grupo de amigos realiza a campanha “Cobertor do Bem” em Paulínia. Há 10 pontos fixos 

instalados pela cidade, onde as pessoas podem fazer doações até o próximo dia 27 de junho. A 

arrecadação é liderada pelo coletivo “Amigos do Bem Paulínia”. 

A campanha – com o lema “Neste Inverno  Multiplique Calor” – é para arrecadar especificamente 

cobertores, informou o produtor de eventos Andre Célio Massucatto, 40 anos, um dos idealizadores 

da campanha junto com o empresário Diego Aparecido Gomes, 30. 

“É a nossa primeira campanha do Cobertor do Bem e vamos lutar para conseguir o máximo 

possível de doações para ajudar muitas famílias da nossa cidade”, disse Massucatto. “Esses 

cobertores serão entregues às pessoas carentes no começo do mês de julho”. 

Os locais fixos que recebem doações de cobertores são: 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/16/grupo-de-amigos-faz-campanha-para-arrecadacao-de-cobertores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/16/grupo-de-amigos-faz-campanha-para-arrecadacao-de-cobertores/
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• Calegaris Supermercados Loja 1 – Rua General Osório, 161, Jardim Calegaris; 

• Poupe Real Supermercados – Avenida José Padovani, 720, bairro João Aranha; 

• Panificadora Duas Avenidas – Avenida Presidente Getúlio Vargas, 518; 

• Pãolínia Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.299, Jardim America; 

• MD Mecânica Automotiva – Rua João Pereira da Silva, 65, bairro Alto de Pinheiros; 

• Panificadora Big Pão – Avenida Ferdinando Viacava, 405, bairro João Aranha; 

• Panificadora Nunes – Avenida Paulista 1.300, Jardim Planalto; 

• Padaria e Confeitaria União – Avenida Severino Beraldo, 882 – Residencial Marieta Dian; 

• Sigma Controle de Pragas – Avenida Osvaldo Piva, 2.441, Jardim Ypê; e 

• Adega Calegaris – Avenida dos Expedicionários, 792, Jardim dos Calegaris. 

A campanha é uma ação do grupo “Amigos do Bem Paulínia”. “Nosso projeto hoje atende 

aproximadamente 11 famílias semanalmente de baixa renda com doações de verduras e legumes”, 

explicou Massucatto. “Já foram distribuídas mais de 100 cestas básicas em nossa cidade”. 

Massucatto ressaltou que o grupo ainda realiza palestras para dependentes químicos, arrecada 

brinquedos para crianças carentes e promove campanha de doação e sangue. 

“Os Amigos do Bem Paulínia teve início em dezembro de 2020, entre uma conversa com um grupo de amigos dispostos 

a fazer o bem sem olhar a quem”, destacou Massicatto. “Sem vínculo religioso ou político.” Quem quiser conhecer mais 

o grupo pode acessar https://www.facebook.com/groups/1336523473406769

https://www.facebook.com/groups/1336523473406769
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 20/05/2021 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: 9 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/21/empresa-de-transportes-contrata-40-
motoristas-de-caminhao-tanque/ 
 

Empresa de transportes contrata 40 motoristas de 
caminhão-tanque 
 

Interessados devem enviar currículo apenas por meio da internet e até a próxima 
segunda-feira; salário é de cerca de R$ 2 mil mais benefícios 

21 mai 2021 – 11h50 

Candidatos também 

devem possuir curso de Movimentação de Produtos Perigosos – Mopp (Foto: Agência Brasil) 

Uma empresa de transportes de carga de Paulínia tem 40 vagas abertas para motoristas de 

caminhão-tanque. Os candidatos devem enviar currículo por meio da internet até a próxima segunda-

feira (24). 

A transportadora, que teve o nome mantido em sigilo, aceita candidatos que morem em um raio de 

250 quilômetros de Paulínia. Eles devem ter disponibilidade para realizar viagens com duração de até 

três semanas. 

Os candidatos devem possuir experiência com  caminhão-tanque, Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) “E”, Ensino Fundamental completo e curso de Movimentação de Produtos Perigosos (Mopp) 

– o certificado deve ser enviado junto com o currículo. 

Os contratos para as 40 vagas efetivas irão viajar para vários estados. O salário é de R$ 1.977,20. 

A empresa oferece benefícios, como: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/21/empresa-de-transportes-contrata-40-motoristas-de-caminhao-tanque/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/21/empresa-de-transportes-contrata-40-motoristas-de-caminhao-tanque/
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• adicional de 30% de periculosidade; 

• horas extras; 

• horas de espera e adicional noturno variáveis; 

• prêmio por tempo de serviço após dois anos; 

• diárias de almoço e jantar; 

• diárias de pernoite; 

• seguro de vida; 

• assistência médica; 

• assistência odontológica; 

• cesta básica; 

• acomodações para repouso. 

A empresa recebe currículos até a próxima segunda-feira, dia 24 de maio, no endereço de e-

mail recrutamento@novacampinas.com.br, com a sigla “Motorista C. Tanque”, no campo assunto, 

aos cuidados de Michelle Oliveira. 

mailto:recrutamento@novacampinas.com.br
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 19/05/2021 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2658 
 

Com seis campeões mundiais, Bicicross de Paulínia 

comemora 24 anos 
 

Da Redação 

19/05/2021 18:05:11 

 

Mais de duas décadas de tradição 

Texto da assessoria de imprensa do Paulínia Racing conta a história da equipe 

que começou pequena em maio de 1997 e, hoje, atende 240 crianças da cidade 
 

Tradição, vitórias e cidadania! 

A história mostra que sonho que se sonha junto traz consigo conquistas compartilhadas. Esse é o 

principal fio condutor de toda a história do Paulínia Racing Bicicross que completa 24 anos, em 21 de 

maio. O projeto que começou como forma de incentivar um pequeno grupo de garotos com o potencial 

para a modalidade e que hoje atende 240 crianças com apoio de Leis de Incentivo ao Esporte, da 

Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania, Secretaria Estadual do Esporte, Secretarias 

Municipais da Prefeitura de Paulínia, empresas parceiras como Syngenta, Katoen Natie, Unimed, 

Malwee e Braskem. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2658
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O Paulínia Racing Bicicross trouxe a tradição do esporte, um dos mais radicais da modalidade de 

ciclismo, mas em conjunto trouxe o ensinamento de valores importantes para uma vivência em 

sociedade. 

“Eu sou um dos filhos da escola de bicicross de Paulínia. O projeto inicial foi encabeçado pelos pais dos 

praticantes da modalidade, meu pai incluído, e depois virou este projeto que traz visibilidade para 

nossa cidade e para a modalidade”, explica Julio Brustolin, presidente, ex-aluno e ex-atleta da 

modalidade. 

O bicicross foi a modalidade do ciclismo que abriu as portas da instituição e conquistou patrocinadores 

e parceiros. Mas outras modalidades entraram em foco no ano passado com a criação de um novo 

braço do clube para atletas do mountain bike e estrada. “Nosso foco sempre foi orientação, transmitir 

ensinamento, temos a experiência no dinamismo do funcionamento das parcerias e necessidades de 

atletas. Por isso em conjunto também decidimos abraçar outras modalidades. O projeto ainda está 

nascendo, mas sentimos que será grandioso, assim como as vitórias já conquistadas em nossos 24 

anos”, diz Brustolin. 

Todas as crianças envolvidas pelo projeto são acompanhadas por equipe multidisciplinar com o objetivo 

de acolher crianças e adolescentes psicossocialmente, tendo as aulas e o esporte como ferramenta de 

inclusão social. E com essa participação próxima, todas as famílias acabam por contribuir na história do 

clube e dos profissionais.  

O acolhimento e a presença é uma de nossas filosofias principais, explica o psicólogo Renato Melo, um 

dos profissionais do grupo. “Tentamos sempre entender os momentos de cada um dos nossos alunos e 

suas famílias. O Paulínia Racing Bicicross tem seus anos de aprendizado, mas a cada dia de trabalho 

em equipe, aprendemos algo novo. A pandemia veio para superarmos todas as adversidades juntos.”  

Desde o momento em que os fechamentos recomendados foram necessários o Paulínia Racing 

Bicicross se adaptou. Buscou dar suporte aos alunos nas aulas on-line, se mobilizou para formar uma 

rede de apoio com empresas e voluntários para cestas básicas, roupas e em estar presente. 
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Como equipe já se sagrou diversas vezes campeã como Campeã Mundial UCI (2003 – Perth/Austrália), 

Vice Campeã Mundial UCI (2000 – Córdoba/Argentina), Vice Campeã Mundial UCI (2002 – 

Paulínia/SP), Campeã PanAmericana de BMX (2000), Deca Campeã Brasileira 

(99/00/02/04/05/07/08/09/10/19) e Tetradeca campeã Paulista 

(00/01/02/03/05/06/07/08/09/11/12/19/20) 

Desde a sua fundação, seus pilotos  somam títulos e no total são 194 Títulos Regionais; 160 Títulos 

Paulistas; 80 Títulos Brasileiros; seis Títulos Pan Americanos; 22 Títulos LatinoAmericanos; seis Títulos 

Mundiais e 16 Finalistas de Mundiais.  

O professor e técnico do projeto, Daniel Jorge, também está presente no projeto desde sua fundação 

tendo seu pai como um dos fundadores, assim como o atual presidente. Agora transmite para os alunos 

e outros professores sua experiência profissional e pessoal. “É muito gratificante ver uma criança 

aprendendo seus primeiros passos na bicicleta, temos alunos de dois anos com a gente, acabamos 

acompanhando a grande maioria até a adolescência, ver de perto seu desenvolvimento e a paixão 

para um esporte nascer, é surreal é gratificante demais. Minha história e a do Paulínia Racing 

Bicicross se fundem e trabalhamos para que outras gerações possam ter essa mesma vivência 

pessoal”.  

Os títulos esportivos apresentam maior visibilidade em termos de números, mas o maior resultado 

conquistado veio do social, na formação de crianças e adolescentes como cidadãos plenos.  

Com o princípio básico focado em esporte, cultura e lazer, foi possível alcançar ao longo de duas 

décadas, sucesso reconhecido no que se refere a inclusão social, a formação moral, a transformação da 

personalidade, a capacidade de se relacionar, desenvolvimento da consciência crítica e o exercício da 

cidadania com qualidade de vida de seus alunos. 

Esse legado é admirado e notório nos adultos de hoje que cresceram nesta Escola de Bicicross e que 

mantém contato com a equipe, reconhecendo seu valor e importância na sua formação.
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 14 a 20/05/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Vereadores e assessores participam de treinamento sobre 

Processo Legislativo      20 de maio de 2021  

A Câmara de Paulínia promoveu capacitação para auxiliar vereadores e servidores na hora de 

apresentar propostas para a cidade. O treinamento “Conheça o Processo Legislativo” foi ministrado 

na terça-feira (18/5) por funcionários de carreira da Casa: o diretor Legislativo, Rodrigo Quaiatti, e 

os procuradores Thais Galvão de Alencar Rodrigues e Thiago Carvalho de Moura Lopes. […] 

 

 

 

Zé Coco pede campanha e canal de denúncia sobre violência 

contra a mulher       20 de maio de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) defende ações com o objetivo de prevenir o feminicídio e a violência 

contra a mulher: campanha permanente de conscientização e canais para denunciar casos no site e 

nas redes sociais da Prefeitura. Segundo ele, esses tipos de crimes deixaram de ser tabus. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/treinamento-processo-legislativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/treinamento-processo-legislativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-campanha-denuncia-violencia-mulher/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-campanha-denuncia-violencia-mulher/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/treinamento-processo-legislativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-campanha-denuncia-violencia-mulher/
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Fabio da Van questiona tempo de espera dos exames oferecidos 

em Paulínia        20 de maio de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) cobra esclarecimentos da Prefeitura referentes aos exames 

médicos realizados na cidade. Ele explica que frequentemente ouve reclamações sobre o assunto e 

ressalta que a área da saúde exige cada vez mais qualificação de seus serviços, levando em 

consideração o constante crescimento do município.  

 

Paulínia terá semana para debater perdas gestacionais e 

neonatais        19 de maio de 2021  

Já entrou em vigor no município uma lei para instituir a Semana de Sensibilização às Perdas 

Gestacionais e Neonatais, anualmente próxima ao dia 15 de outubro. O objetivo é abordar o tema 

com a população, estimular a humanização do atendimento na área da saúde e oferecer apoio […] 

 

Valadão sugere convênio em farmácias caso falte remédio na 

rede pública        19 de maio de 2021  

O vereador Fábio Valadão (PL) propõe convênio com as farmácias da cidade para que sejam 

distribuídos gratuitamente medicamentos como ansiolíticos, insulina, hipoglicemiantes e outros em 

caso de falta na rede pública. Segundo o presidente da Câmara, alguns medicamentos […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-tempo-de-espera-dos-exames-oferecidos-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-tempo-de-espera-dos-exames-oferecidos-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-semana-debater-perdas-gestacionais-e-neonatais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-semana-debater-perdas-gestacionais-e-neonatais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-convenio-em-farmacias-caso-falte-remedio-na-rede-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-convenio-em-farmacias-caso-falte-remedio-na-rede-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-tempo-de-espera-dos-exames-oferecidos-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-semana-debater-perdas-gestacionais-e-neonatais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-convenio-em-farmacias-caso-falte-remedio-na-rede-publica/
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Cícero cobra reconhecimento a comércios que oferecem 

acessibilidade        18 de maio de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) pede aplicação de uma norma municipal que busca incentivar 

estabelecimentos preocupados com as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo a 

Lei 3.385/2014, ganharia o Selo Comércio Acessível quem adequasse rampas, balcão de 

atendimento, banheiros, pisos, sinalização e precificação dos produtos, por exemplo […] 

 

Helder Pereira sugere teste rápido em massa para população de 

Paulínia         17 de maio de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) propõe que a Prefeitura faça teste rápido da Covid-19 nos moradores 

de Paulínia, a fim de controlar a disseminação da doença, isolar os contaminados e evitar avanços 

graves já previstos para a terceira onda da pandemia. A Indicação 512/2021 sugere […] 

 

Entregadores por aplicativo devem ter ponto de apoio, defende 

José Soares        17 de maio de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere que a Prefeitura firme parceria com empresa de 

entregas por aplicativo para criar um ponto de apoio aos motoboys da cidade, com banheiros, micro-

ondas, tomadas, cobertura e bancos quando os profissionais quiserem descansar. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-selo-comercios-acessibilidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-selo-comercios-acessibilidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-sugere-teste-rapido-em-massa-para-populacao-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-sugere-teste-rapido-em-massa-para-populacao-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-ponto-apoio-motoboys/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-ponto-apoio-motoboys/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-selo-comercios-acessibilidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-sugere-teste-rapido-em-massa-para-populacao-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-ponto-apoio-motoboys/
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Volta às aulas faz João Mota solicitar higienização de escolas e 

máscaras aos alunos      14 de maio de 2021  

O vereador João Mota (DC) sugere que a rede municipal de ensino entregue máscaras  descartáveis 

aos alunos quando as aulas retornarem. A entrada com máscaras já é obrigatória, mas ele entende que 

a medida estimularia a troca constante durante o horário letivo e ainda ajudaria estudantes com 

dificuldades de comprá-las. […] 

 

 

A fim de evitar alagamentos e acidentes, Messias sugere bueiros 

inteligentes        14 de maio de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere a troca de todos os bueiros e bocas de lobo do município por 

bueiros inteligentes, com cestos e grades fixas. A ideia é evitar alagamentos, acúmulo de lixo, 

vandalismo e acidentes. O bueiro inteligente consiste em um cesto coletor com alças laterais de 

metal, a fim de facilitar […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-higienizacao-mascaras-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-higienizacao-mascaras-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/a-fim-de-evitar-alagamentos-e-acidentes-messias-sugere-bueiros-inteligentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/a-fim-de-evitar-alagamentos-e-acidentes-messias-sugere-bueiros-inteligentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-higienizacao-mascaras-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/a-fim-de-evitar-alagamentos-e-acidentes-messias-sugere-bueiros-inteligentes/

