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DATA: 16/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2468 
 

Vereadores apresentaram treze propostas de lei em 2019 
 
Da Redação 
16/12/2019 16:12:37 
 
 

 
 
 

Parlamentares conseguiram aprovar leis para setores públicos importantes 

Parlamentares fizeram ainda 1.350 Indicações e 818 Requerimentos ao Poder Executivo 

Municipal; saiba quem “questionou” mais 
De janeiro a dezembro deste ano, a Câmara Municipal de Paulínia realizou 23 sessões 
ordinárias (a última do ano aconteceu dia 10 passado) e, até o presente momento, oito 
extraordinárias. O Correio levantou que, nesse período, o Plenário do Legislativo local discutiu, 
votou e aprovou onze projetos de lei (PLs) e dois projetos de lei complementar (PLCs), de autoria 
de sete dos quinze vereadores. Dez PLs e um PLC foram transformados em leis. Um PL e um 
PLC foram vetados pelo Executivo, e os vetos mantidos pela Câmara.  
 
O novato José Soares (Republicanos) foi o que mais apresentou projetos de lei – três no total. Ele 
passou de suplente para vereador em novembro do ano passado, quando a Mesa Diretora da Câmara 
cassou o mandato de Kiko Meschiati (Republicanos). Soares conseguiu isentar pessoas com 
deficiência do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Prefeitura e 
Câmara Municipal de Paulínia – PL 01/2019, Lei 3.680/2019; transformar todos os assentos do 
transporte coletivo público municipal em prioritários para idosos (com 60 anos ou mais), mulheres 
grávidas ou com crianças de colo, obesos e deficientes – PL 46/2019, Lei 3.713/2019; 
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e, estabelecer diretrizes para a política de combate à violência nas escolas municipais – PL 
57/2019, Lei 3.732/2019. 
 
O veterano Edilsinho Rodrigues (PSDB) elaborou sozinho dois PLs, e um em conjunto com o 
então vereador e atual prefeito municipal Du Cazellato (PSDB). Ele conseguiu aprovar o projeto 
“Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) – PL 11/2019, Lei 3.683/2019; a proibição de 
nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha em cargos comissionado – PL 21/2019, Lei 
3.695/2019; e, a criação da carteira de identificação de autista, este em parceria com Cazellato – PL 
28/2019, Lei 3.711/2019. 
 
Os vereadores Fábio Valadão (PRTB), Fábia Ramalho (PMN), Tiguila Paes (Cidadania), Zé 
Coco (PV) e o ex-vereador Du Cazellato (PSDB) apresentaram um projeto de lei, cada.  
 
Por meio do PL 55/2019, transformado na Lei 3.731/2019, Valadão conseguiu alterar dois 
parágrafos e um artigo da Lei 3.646/2018, que trata do uso de lâmpadas LED na rede de iluminação 
pública da cidade, bem como em loteamentos e condomínios particulares. 
 
Por inciativa da vereadora Fábia Ramalho (PMN), foi incluída no calendário de eventos oficiais do 
município a “Semana de Conscientização e Reflexão sobre o Autismo”, sempre no mês de abril, a 
partir do dia 2 – PL 25/2019, Lei 3.714/2019. 
 
Através do PL 10/2019, o vereador Tiguila Paes (Cidadania) tentou tornar obrigatório curso de 
primeiros socorros para funcionários (motoristas, cobradores e monitores) dos transportes coletivo, 
escolar e universitário da cidade. No entanto, segundo parecer da Procuradoria Municipal, a 
proposta feria a “livre inciativa econômica” garantida na Constituição Federal (Art. 170), e o 
PL acabou vetado pelo então prefeito interino Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC).  
 
O vereador Zé Coco (PV) propôs e conseguiu a aprovação do “Abril Laranja” – Mês de 
Prevenção da Crueldade contra os Animais – PL 3/2019, Lei 3.679/2019. Já o ex-vereador Du 
Cazellato (PSDB) elaborou a proposta (PL 26/2019) que originou a Lei 3.712/2019, tornando 
obrigatória a instalação de câmeras de segurança em todas as creches e escolas da cidade. 
 
Projeto de Lei Complementar 
 
Fábio Valadão (PRTB) apresentou o PLC 07/2019, reduzindo de 200 (duzentas) para 20 (vinte) 
Unidades Fiscais de Paulínia (UFP) o valor da multa obrigatória para pessoas jurídicas, que não 
comunicarem à Prefeitura Municipal a transferência, venda ou encerramento das atividades. A 
proposta virou a Lei Complementar 70/2019. 
 
Tiguila Paes (Cidadania) ) propôs incentivo fiscal (descontos de até 0,25% sobre o ISSQN – 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para empresas que priorizassem a contratação de 
trabalhadores locais. O PLC 03/2019 foi aprovado pela Câmara, no entanto, após a procuradoria da 
Prefeitura afirmar que o projeto padecia de  “vício de legalidade, por ofensa ao artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, acabou vetado pelo prefeito Du Cazellato (PSDB).  
 
Indicações e Requerimentos 
 
O Correio levantou, também, que os vereadores de Paulínia apresentaram este ano um total de 1.350 
Indicações com sugestões, propostas e solicitações de melhorias para diversos setores públicos do 
Município; e, 818 Requerimentos ao Poder Executivo com pedidos de informações sobre diversos 
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temas, incluindo gastos e contratos públicos. a  levantamento estão inclusas Indicações e 
Requerimentos de autoria do  
 
Os campeões de questionamentos este ano foram Fábio Valadão (PRTB), Fábia Ramalho (PMN) 
e Marcelo D2 (PROS) com 109, 109 e 108 Requerimentos apresentados, respectivamente. Por lei, 
o prefeito municipal é obrigado a responder os pedidos de informações dos vereadores, entretanto, na 
prática, nem sempre isso acontece.  
 
Vale ressaltar que, este levantamento inclui também Indicações e Requerimentos apresentados 
pelos suplentes de vereador Ney da Van (PMN) e Luciano Ramalho (Progressistas), do vereador 
licenciado Danilo Barros (PL), atual secretário municipal de Governo, e do ex-vereador e atual 
prefeito Du Cazellato (PSDB). 
 
2018 
No ano passado, foram apresentados 21 projetos de lei (PLs), de autoria de diversos 
vereadores; NENHUM projeto de lei complementar (PLC); 1.141 Indicações; e, 658 
Requerimentos.  
 
Fonte dos dados: Site da Câmara Municipal de Paulínia 
Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Paulínia 
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DATA: 16/12/2019 
VEÍCULO: JORNALISMO DIFERENTE  
ASSUNTO: EMENDAS IMPOSITIVAS 
LINK: https://jornalismodiferente.hotfix.cloud/noticia/181/em-paulinia-vereadores-comecam-a-
definir-emendas-impositivas-para-2020.html 

Em Paulínia, vereadores começam a definir 
emendas impositivas para 2020 
Parlamentar pode indicar destino de R$ 406 mil, sendo que no mínimo metade do valor deve ser 
encaminhada para Saúde e Educação 

Por Ellen Guimarães em 16/12/2019 às 09:32:27 

 
 

 

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

Cada vereador apontará o destino de R$ 406 mil, sendo 
que no mínimo metade do valor deve ser encaminhada 
para Saúde e Educação (25% para cada pasta). Assim, 
muitos parlamentares têm se dedicado a visitar bairros, 
ouvir representantes de escolas e discutir com assessores 
quanto e de que forma pretendem aplicar o dinheiro. 

A Presidência da Câmara tem promovido reuniões 
internas para vereadores e assessores de gabinetes 
tirarem dúvidas e compreenderem questões técnicas. 
Independentemente de partido ou posição política, os 
participantes discutiram em conjunto a melhor forma de 
inserir as emendas impositivas na Lei Orçamentária 
Anual. 

As emendas impositivas foram incorporadas na Lei 
Orgânica de Paulínia (espécie de Constituição 
municipal) em 2017, propostas pela vereadora Fábia Ramalho (PMN), com base em experiência semelhante 
na cidade de Santos. 
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DATA: 16/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: 7ª E 8ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/16/camara-de-vereadores-aprova-desconto-
para-devedores-de-impostos/ 

[Sessão] 
Câmara de Vereadores aprova desconto para 
devedores de impostos 
Incentivo vale para dívidas originadas até dezembro de 2018; chega a 100% 
sobre juros e multas moratórias, e 50%, para multas punitivas 

16 dez 2019 – 15h34 

 

 
Duas sessões extraordinárias foram realizadas com intervalo de 15 minutos entre elas (Foto: 
Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta segunda-feira (16) projeto de lei que dá 
desconto em juros e multas para pessoas físicas e jurídicas com dívidas tributárias 
originadas até dezembro de 2018. As parcelas, de até 100 vezes, são a partir de R$ 50 
para pessoas físicas e R$ 150 para empresas. O índice de desconto chega a 100% sobre 
multas moratórias (pela inadimplência) e 50% para as punitivas (pela não declaração do 
tributo), e a 100% sobre os juros nas duas categorias acima. 

O programa, chamado de “Parcelamento Amigo 2019”, passou por unanimidade em 
duas sessões extraordinárias realizadas com intervalo de 15 minutos entre elas, na manhã 
desta segunda-feira. O Projeto de Lei Complementar 10/2019 foi apresentado pela 
Prefeitura, sob o argumento de que vai aumentar a arrecadação do município e, ao mesmo 
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tempo, auxiliar inadimplentes a cumprir obrigações tributárias, como com o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). 

O número de parcelas, que deverão ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), varia de acordo com o valor da dívida: 

 acima de R$ 1 milhão – 100 vezes; 
 acima de R$ 700 mil – 70 vezes; 
 acima de R$ 500 mil – 60 vezes; 
 acima de R$ 100 mil – 50 vezes; 
 acima de R$ 50 mil – 40 vezes; e 
 até R$ 50 mil – 36 vezes. 

Quando a lei entrar em vigor, a partir da publicação da lei no Semanário Oficial do 
Município, os interessados poderão aderir à iniciativa até o dia 20 de fevereiro de 2020. Em 
contrapartida, os participantes assumem a dívida e devem desistir de eventuais recursos 
administrativos ou judiciais em andamento. Quem atrasar a parcela por mais de 60 dias 
perde o benefício. A Secretaria Municipal de Negócios da Receita ficará responsável pelo 
cadastro. 

Os vereadores Fábio Valadão (PRTB) e Edilsinho Rodrigues (PSDB) defenderam a 
aprovação do texto ainda em dezembro para ser possível o início em 2020. O vereador 
José Soares (Republicanos) apoiou a ideia, mas sugeriu uma iniciativa para também 
beneficiar contribuintes que pagam impostos em dia. 

Para o vereador João Mota (DC), seria importante permitir o parcelamento de dívidas de 
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tributo cobrado quando um imóvel 
passa de uma pessoa para outra. Esse imposto não entrará no programa “Parcelamento 
Amigo 2019”. 
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DATA: 16/12/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: 7ª E 8ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeitura-de-paulinia-vai-contratar-estagiarios-com-
salario-de-r-998/ 
 

Paulínia vai dar isenção total de juros 
e multas para devedor 

 

A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou nesta segunda-feira (16/12) projeto de lei do Executivo 
que vai permitir o parcelamento de impostos em atraso com isenção total de juros e multas para o 
contribuinte. Hoje a prefeitura tem a receber R$ 162,4 milhões dos devedores. 

A renegociação começa na quarta-feira(18/12) e se manterá nos dias 19, 20, 26 e 27 deste mês. 

De acordo com projeto, o devedor terá  descontos de 100% sobre o valor da multa de mora, pelo não 
pagamento do imposto ou taxa; de 50% sobre o valor da multa punitiva, pela não declaração do 
tributo; e de 100% dos juros, nos dois casos. A parcela mínima será de R$ 50,00 para pessoas físicas 
e R$ 150,00 para jurídicas. Porém, podem renegociar os devedores com dívidas tributárias originadas 
até dezembro de 2018. 

O contribuinte que teve a dívida executada pela Justiça poderá participar, mas será responsável com 
as despesas processuais e os horários advocatícios. Os que parcelaram em programas de recuperação 
fiscal anteriores e deixaram de pagar, também poderão aderir à renegociação. 

Já quem atrasar a parcela por mais de 60 dias perde o benefício. 
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DATA: 16/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: : 7ª E 8ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-vai-parcelar-impostos-atrasados/ 
 

Prefeitura de Paulínia vai parcelar impostos 
atrasados 
Por Redação - 16 de dezembro de 2019 

 

 
 
Programa de Recuperação Fiscal de Paulínia é aprovado na CM; governo pretende receber parte 
dos R$ 162 milhões em atrasos; devedores de impostos poderão negociar multas e juros de dívidas 
 
 
Foi aprovado por unanimidade nesta segunda-feira (16), na Câmara de Paulínia, o Programa 
de Recuperação Fiscal do Município de Paulínia – Parcelamento Amigo 2019, para desconto 
em juros e multas em atraso, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. 
 
O projeto, que tramitou em regime de urgência, foi deliberado em duas sessões 
extraordinárias. Agora o projeto segue à sanção do prefeito Du Cazellato (PSDB). 
 
Por meio do programa, o Executivo concede desconto de multas e juros de mora e de multa 
por infração à legislação tributária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de 
dezembro de 2018. 
 
Com aprovação do programa, o governo pretende receber parte dos R$ 162 milhões em 
atrasos. A Secretaria Municipal de Negócios da Receita ficará responsável pelo cadastro. 
 
Com o programa, o contribuinte poderá liquidar o débito fiscal em até 100 parcelas, com 
desconto de 100% em multas moratórias (inadimplência) e 50% se forem punitivas. As 
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parcelas são a partir de R$ 50 para pessoa física e R$ 150 para parcelamentos efetuados para 
pessoa jurídica. 
 
O líder do governo municipal na CMP, vereador Fábio Valadão (PRTB) e o vereador 
Edilsinho Rodrigues (PSDB) defenderam a aprovação do texto ainda em dezembro para ser 
possível o início em 2020. 
 
Já o vereador José Soares (Republicanos) apoiou a ideia, mas sugeriu uma iniciativa para 
também beneficiar contribuintes que pagam impostos em dia. 
 
Para o vereador João Mota (DC), seria importante permitir o parcelamento de dívidas de 
ITBI, tributo cobrado quando um imóvel passa de uma pessoa para outra. Esse imposto não 
entrará no programa “Parcelamento Amigo 2019”. 
 
Para fazer a negociação, o contribuinte deverá requerer o benefício até o dia 20 de fevereiro 
de 2020, na Secretaria Municipal de Negócios da Receita, responsável pelo cadastro. 
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: 7ª E 8ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
PÁGINA: A6  
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: : LEI/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/12/17/paulinia-inicia-renegociacao-
de-dividas-com-parcelamento-em-ate-100-vezes.ghtml 

 

Paulínia inicia renegociação de dívidas 
com parcelamento em até 100 vezes 
Programa 'Parcelamento Amigo' também prevê possibilidade 
de descontar 100% de juros e multas. 
Por G1 Campinas e Região 

17/12/2019 15h25  Atualizado há 3 horas 
 
 

 

Serviço do PPA ocorre no Paço Municipal de Paulínia (SP) — Foto: Reprodução/EPTV 

A Prefeitura de Paulínia (SP) dá início, nesta quarta-feira (18), ao Programa Parcelamento 
Amigo (PPA), com a intenção de auxiliar a população na quitação de débitos tributários ou 
não tributários. Segundo a administração, os moradores poderão parcelar dívidas em até 
100 vezes. 
O programa oferece quitação de dívidas como Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), entre 
outras. A iniciativa prevê ainda a possibilidade de descontar 100% do valor de 
juros e multas. O único tributo que não poderá ser negociado é o Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 
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Para pessoas físicas, o valor mínimo da parcela será de R$ 50. Já para pessoas 
jurídicas, o índice mínimo é de R$ 150. 
O PPA ocorre via Secretaria Municipal de Negócios da Receita (SMNR), entre os 
dias 18, 19, 20, 26 e 27, de dezembro, das 8h às 17h, no Paço Municipal. 
Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (19) 3874 5770 e (19) 
3874 5699. 
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DATA: 18/12/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: LEI/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
PÁGINA: 6 
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DATA: 18/12/2019 
VEÍCULO: A CIDADE ON 
ASSUNTO: LEI/ IMPOSTOS/ PARCELAMENTO 
LINK: https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1471286,prefeitura+de+paulinia+ 
lanca+programa+parcelamento+amigo.aspx 
 

Prefeitura de Paulínia lança Programa 
Parcelamento Amigo 
Com o PPA os munícipes poderão parcelar em até 100 vezes dívidas 
que envolvem IPTU, ISSQN e outros 
Da Redação | ACidadeON Campinas18/12/2019 12:39 

 

Com o PPA os munícipes poderão parcelar em até 100 vezes (Foto: Divulgação)  

A Prefeitura de Paulínia iniciou nesta quarta-feira (18) PPA (Programa Parcelamento Amigo), que 

permitirá a população quitar seus débitos tributários ou não tributários. 

Com o PPA os munícipes poderão parcelar em até 100 vezes dívidas que envolvem IPTU, ISSQN e 

outros tributos. 

 

Para pessoas físicas o valor mínimo da parcela será de R$ 50.  
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Para pessoas jurídicas o valor mínimo da parcela será de R$ 150. Em alguns casos o valor do 

desconto poderá ser de 100% da multa e também haverá redução de 100% dos juros. 

 

O Programa de Parcelamento Amigo será realizado via Secretaria Municipal de Negócios da Receita 

(SMNR) nos 18, 19, 20, 26 e 27, das 8h às 17h no Paço Municipal. 

 

Atualmente a Prefeitura de Paulínia tem para receber cerca de R$ 162,4 milhões dos contribuintes. O 

único tributo que não poderá ser negociado é o ITBI. 

 

Poderão ser parcelados tributos e não tributos gerados até 31 de dezembro de 2018, não integrando o 

PPA dívidas efetivadas em 2019. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 19 3874 5770 

e 3874 5699. 
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DATA: 13/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ESTÁGIO/ LEI 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2467  
 

Du Cazellato sanciona lei do estágio com e sem 
“remuneração” 
 
Da Redação 
13/12/2019 15:12:31 
 

 
 

Confira íntegra da lei publicada no Semanário Oficial de Paulínia 

De autoria do ex-interino Loira (DC), a proposta prevê 1000 vagas para estagiários na 

Prefeitura de Paulínia, metade delas com bolsa mensal de R$ 998,00 
 
Na sessão de 26 passado, a Câmara de Vereadores aprovou a criação de 1000 vagas para 
estagiários na Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP). De autoria do então prefeito 
interino Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), a proposta (PL 53/2019) foi transformada em lei 
pelo prefeito Du Cazellato (PSDB) – Lei 3.733/2019, de 4 de dezembro de 2019, publicada 
no Semanário Oficial do Município desta quinta-feira (12).  
 
Serão 500 vagas para estágio obrigatório, com carga horária semanal de 20 horas, sem 
remuneração ou qualquer outro benefício, apenas seguro obrigatório contra acidentes pessoais; e 500 
vagas para estágio não obrigatório, com bolsa mensal de R$ 998,00, vale transporte de R$ 44,00, 
seguro obrigatório contra acidentes pessoais, e jornada de 30 horas.  
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Nos dois casos, o período do estágio - sem vínculo empregatício com a prefeitura - não poderá 
exceder 2 (dois) anos, “exceto quando se tratar de pessoa com deficiência na condição de 
estagiário, na forma como dispõe a legislação federal”. De acordo com a nova lei, a captação de 
estagiários será feita por meio de convênios entre a Prefeitura de Paulínia e instituições de ensino 
superior e, cada Secretaria Municipal ficará responsável pelo processo seletivo. 
 
CONFIRA ÍNTEGRA DA LEI NO SEMANÁRIO (páginas 1 a 3). 
 
Foto: Reprodução/Semanário Oficial de Paulínia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  19 

 

  

DATA: 13/12/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: ESTÁGIO/ LEI 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeitura-de-paulinia-vai-contratar-estagiarios-com-
salario-de-r-998/ 

 

Prefeitura de Paulínia vai contratar 
estagiários com salário de R$ 998 

 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB), sancionou a lei que vai permitir a contratação de 1 mil 
estagiários na prefeitura da cidade. Desse total, cerca de 500 deles terão bolsa de R$ 998,00. A 
contratação começa no primeiro semestre do ano que vem. 

No caso de estudantes matriculados em cursos que não exigem estágio, a jornada semanal será de 30 
horas. Também serão destinadas 100 vagas para pessoas com deficiência. 

Para estudantes cujo estágio é obrigatório serão 500 vagas e a carga horária será de 20 horas 
semanais. Neste caso, não haverá remuneração. 

O objetivo é permitir que estudantes possam estagiar nos Departamentos e Secretarias que fazem 
parte da Administração Municipal. 

Poderão participar do programa alunos matriculados em cursos de Educação Superior, de Educação 
Profissional, Ensino Médio, Educação Especial e nos anos finais do Ensino Fundamental, na 
modalidade profissional de jovens e adultos. 

“Queremos dar oportunidade para os estudantes, para que eles possam conciliar prática e teoria, 
permitindo que quando formados ingressem no mercado de trabalho em condições mais 
competitivas”, comentou Du Cazellato. 
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DATA: 15/12/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: ESTÁGIO/ LEI 
PÁGINA: 4 
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DATA: 14/12/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: ECONOMIA/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/12/14/maior-pib-per-capita-do-
brasil-paulinia-acumula-dividas-filas-na-saude-e-sucateamento-na-cultura.ghtml 
https://globoplay.globo.com/v/8164456/ 
 

Maior PIB per capita do Brasil, Paulínia 
acumula dívidas, filas na saúde e 
sucateamento na cultura 
Para economista, crise política que resultou em 12 trocas de prefeito 
desde 2013 contribui para o cenário recheado de problemas. 
 

Por G1 Campinas e Região 

14/12/2019 07h00   

 

Prédio da Prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

Cidade brasileira com maior Produto Interno Bruto por habitante (PIB per capita) pelo 2º ano 
seguido, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Paulínia 
(SP) está longe de esbanjar a riqueza que os dados sugerem. O município acumula 
dívidas, filas na saúde e sucateamento da área cultural. 
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Para o economista Mário Guerreiro, mesmo com a forte arrecadação por causa da Replan, 
maior refinaria de petróleo do país, o município sofre com a crise política que resultou 
na troca de 12 prefeitos em seis anos e provocou uma eleição suplementar em setembro. 
"É impossível fazer um planejamento, qualquer política pública de investimento. Não tem 
condições. Essa falta de continuidade pesou muito. Paulínia é uma cidade que cresceu, se 
desenvolveu, mas a instabilidade política pesou", opina o economista. 
 

 

Hospital Municipal de Paulínia tem fila de 1,5 mil pessoas à espera de cirurgia — Foto: 
Reprodução/EPTV 

Entre o comprometimento citado pelo especialista está a saúde pública. Há falta de 
remédios em postos de atenção básica, problemas no atendimento do hospital municipal, e 
fila para cirurgias eletivas - o total de pessoas à espera de procedimentos é de 1,5 mil. O atual 
chefe do Executivo prometeu zerar o déficit da saúde em seis meses. 
Apesar do IBGE apontar que Paulínia tem valor per capita de R$ 344.847,17, dez vezes 
superior à média nacional, as finanças estão longe de estar em ordem. Por dívidas 
acumuladas desde 2013, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ) aprovou a exclusão do município do quado de associados em 
novembro. 

 
Área cultural 
Frutos de grandes investimentos do passado da cidade, grandes obras da área cultural de 
Paulínia acumularam lixo e sujeira por vários anos. O sambódromo, localizado no Parque 
Brasil 500, sofre com o abandono desde 2016. 
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Sambódromo de Paulínia em foto de 2018 — Foto: Reprodução/EPTV 

Criado com a promessa de ser a “Hollywood Brasileira", o Polo Cinematográfico de 
Paulínia, que consumiu investimentos de R$ 490 milhões, não atrai mais artistas e produções 
como outrora. Os estúdios estão sob responsabilidade da iniciativa privada. 

 
O que diz a prefeitura? 
Questionada sobre os problemas em diversas áreas, a atual administração informa que 
desde outubro busca reorganizar os serviços prestados à população, "visando atender toda 
demanda existente". 
Na área da saúde, a prefeitura informa que lançou o programa "Agendamento Porta 
Aberta" para permitir a marcação de consulta a qualquer dia e hora com especialistas - 
segundo a pasta, anteriormente a agenda era aberta apenas uma vez por mês. 
A prefeitura confirma a fila de 1,5 mil pessoas à espera de cirurgia no município, mas 
informa que já realizou mutirões de urologia, curetagem e mamografia, além de 
procedimentos de urgência na área de ortopedia, que também estava defasada. 
Sobre a área de cultura, o governo municipal diz que estuda a melhor forma de utilizar o 
Parque Brasil 500, "visto que hoje apenas parte do Sambódromo é utilizado por uma 
universidade particular e também por algumas empresas e órgãos públicos e estaduais 
para treinamentos." 
A pasta destaca que os estúdios de cinema estão sobre responsabilidade da iniciativa 
privada, mas que "trabalha para reativar o Polo Cinematográfico e expandir os programas 
culturais existentes como o Departamento de Música." 
Em relação à exclusão do quadro associativo do PCJ, a prefeitura se reuniu com 
representantes do consórcio em novembro e ficou de apresentar, em 180 dias, um plano 
de trabalho para resolver as pendências que chegam a R$ 1,1 milhão. 
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DATA: 14/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: ECONOMIA 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/12/paulinia-louveira-e-jaguariuna-estao-no.html 
 

Paulínia, Louveira e Jaguariúna estão no top 10 
das cidades com os maiores PIBs por habitante 
do Brasil, aponta IBGE 
 

 
 
Dados do Produto Interno Bruto dos municípios foram divulgados nesta sexta-feira (13) pelo órgão 
federal. Levantamento considera números referentes a 2017. Campinas também se destaca; veja PIBs 
das 31 cidades da região. 
 
Paulínia (SP) foi a cidade do Brasil com maior Produto Interno Bruto (PIB) por habitante no ano de 
2017, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
nesta sexta-feira (13). A cidade se destaca, pelo segundo ano seguido, por sediar a maior refinaria de 
petróleo da Petrobras. Louveira (SP) e Jaguariúna (SP) aparecem na lista do top 10 de municípios 
que concentram os maiores índices per capita. 
 
O estudo PIB dos Municípios 2017 mostra a situação da atividade econômica e o nível de riqueza do 
país. O índice por pessoa é a divisão do total produzido pela cidade entre os habitantes, considerando 
que todos tivessem partes iguais. 
 
Em 2017, quase metade do PIB do país foi gerado por apenas 69 municípios, aponta IBGE 
Em Paulínia, a primeira no ranking, o valor per capita foi de R$ 344.847,17. Louveira ocupa a 3ª 
posição com R$ 300.639,40; e Jaguariúna fica na 10ª, com R$ 209.320,86. 
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Top 10 do PIB per capita no Brasil 

1. Paulínia (SP): R$ 344.847,17 

2. Triunfo (RS): R$ 311.211,93 

3. Louveira (SP): R$ 300.639,40 

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

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

6. Selvíria (MS): R$ 271.094,70 

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

8. Extrema (MG): R$ 219.239,07 

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

10. Jaguariúna (SP): R$ 209.320,86 

 
O estudo do IBGE aponta que, além da indústria de refino de petróleo, a região de Campinas ganha 
destaque pelo comércio atacadista de Louveira e das indústrias de transformação de Jaguariúna. 
 

Campinas entre maiores concentrações urbanas 
A análise define concentrações urbanas como "arranjo populacional com mais de 100 mil habitantes, 
reunindo uma ou mais cidades com alto grau de integração, devido aos deslocamentos para trabalho 
ou estudo". As 10 maiores concentrações do país abraçam cerca de 43% do PIB, e Campinas (SP) 
está entre elas: 
 

10 maiores concentrações urbanas por valor do PIB 

1. São Paulo (SP) - R$ 1.139.123.800.000 

2. Rio de Janeiro (RJ) - R$ 506.953.116.000 

3. Brasília (DF) - R$ 256.171.693.000 

4. Belo Horizonte (MG) - R$ 176.892.300.000 

5. Porto Alegre (RS) - R$ 161.583.205.000 

6. Curitiba (PR) - R$ 150.505.660.000 

7. Campinas (SP) - R$ 140.031.349.000 

8. Salvador (BA) - R$ 116.613.003.000 

9. Recife (PE) - R$ 106.272.011.000 

10. Fortaleza(CE) - R$ 84.205.547.000 

 

Valor da indústria na região 
Em 2017, segundo o balanço, Campinas (SP) figurava entre as concentrações urbanas de indústrias 
que mais se destacaram no país. 
 
A metrópole regional era responsável por 3,5% do valor adicionado bruto da indústria brasileira, 
atrás de Rio de Janeiro (RJ), com 5,3%, e São Paulo (SP), que teve a maior participação, 11,2% da 
atividade industrial do Brasil. 
 
A lista das cinco concentrações urbanas tem, ainda, depois de Campinas: Belo Horizonte (MG), 
3,2%, e Curitiba (PR), 2,8%. As cinco somadas reúnem 26% do valor adicionado bruto da indústria. 
 
 
 

Destaques do interior paulista 
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De uma maneira geral, as cidades do interior paulista mais próximas da capital têm, segundo o 
IBGE, maior influência das seguintes atividades econômicas: 
 
Indústrias de transformação 

 Serviços (exceto administração pública, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social) 

 Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 

 Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

 Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita 

 Construção 

PIB por município 2017 

CIDADE PIB (R$) 
PIB PER 
CAPITA 
(R$) 

ATIVIDADE COM MAIOR VALOR 
ADICIONADO BRUTO 

CAMPINAS 59.053.563.000 49.942,59 SERVIÇOS 
INDAIATUBA 13.489.932.000 56.301,42 SERVIÇOS 
SUMARÉ 13.744.576.000 50.345,14 SERVIÇOS 
HORTOLÂNDIA 12.928.628.000 58.188,31 SERVIÇOS 
AMERICANA 10.382.873.000 44.396,30 SERVIÇOS 
VALINHOS 5.734.500.000 46.237,02 SERVIÇOS 
MOGI GUAÇU 5.557.420.000 37.199,26 SERVIÇOS 
PAULÍNIA 35.346.490.000 344.847,17 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
VINHEDO 8.729.936.000 116.199,28 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
MOGI MIRIM 4.456.895.000 48.253,07 SERVIÇOS 
AMPARO 4.358.991.000 61.227,80 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
JAGUARIÚNA 11.346.028.000 209.320,86 SERVIÇOS 
MONTE MOR 2.917.997.000 50.978,28 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
ITAPIRA 3.457.944.000 46.827,69 SERVIÇOS 
LOUVEIRA 13.805.962.000 300.639,40 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCORRO 822.933.000 20.460,78 SERVIÇOS 
ARTUR NOGUEIRA 1.081.069.000 20.795,40 SERVIÇOS 
PINHALZINHO 250.266.000 16.952,25 SERVIÇOS 
PEDREIRA 1.128.534.000 24.218,51 SERVIÇOS 
ESPIRITO SANTO DO 
PINHAL 

1.259.012.000 28.503,78 SERVIÇOS 

SERRA NEGRA 720.861.000 25.080,39 SERVIÇOS 
ÁGUAS DE LINDOIA 472.984.000 25.554,26 SERVIÇOS 
SANTO ANTÔNIO DE 
POSSE 

1.043.905.000 45.783,30 SERVIÇOS 

HOLAMBRA 908.165.000 64.813,35 SERVIÇOS 
MORUNGABA 424.901.000 32.111,63 SERVIÇOS 
ESTIVA GERBI 313.228.000 28.302,88 SERVIÇOS 
PEDRA BELA 80.140.000 13.185,31 SERVIÇOS 
TUIUTI 86.002.000 12.857,23 SERVIÇOS 
MONTE ALEGRE DO SUL 166.571.000 21.162,58 SERVIÇOS 
LINDOIA 164.728.000 21.407,13 SERVIÇOS 
SANTO ANTONIO DO 
JARDIM 

137.160.000 22.749,99 SERVIÇOS 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia, Louveira e Jaguariúna estão no top 10 das cidades com os maiores 
PIBs por habitante do Brasil, aponta IBGE 
DATA: 14/12/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/12/paulinia-louveira-e-jaguariuna-estao-no.html 
 

Cresce participação da RMC no PIB 
DATA: 14/12/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/12/campinas_e_rmc/888771-cresce-participacao-da-rmc-no-
pib.html# 

 
Sete municípios detinham 25% do PIB em 2017; São Paulo era responsável 
por mais de 10% 
 

DATA: 13/12/2019 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sete-municipios-detinham-25-do-pib-em-2017-sao-paulo-
era-responsavel-por-mais-de-10,70003124859 
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: DESENVOLVIMENTO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-cresce-em-escolaridade-mas-estagna-em-riqueza-
e-longevidade-aponta-indice-social-paulista/ 
 

Paulínia cresce em escolaridade, mas estagna em 
riqueza e longevidade, aponta índice social paulista 
Por Redação - 17 de dezembro de 2019 

 

Vista Panorâmica de Paulínia: Jardim América, Região Sul do Município; ao fundo o 
Complexo Paulínia Shopping, Rodoviária, Prefeitura e Teatro Municipal 

A cidade teve evolução entre 2014 e 2018; foram analisados também 
indicadores de longevidade e riqueza, índices mostram estagnação 

Paulínia, a 119 quilômetros de Paulo, teve uma evolução significativa na Escolaridade em 

2018, dentro do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), divulgado quinta-feira 

(12) pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O Índice é formado por 12 indicadores 

relacionados a três grandes áreas: riqueza, longevidade e escolaridade. Paulínia teve uma 

ascensão na escolarização por três anos consecutivos, saltou de 51 para 65. 



   RESUMO DA SEMANA  |  30 

 

  

O indicador mede o desenvolvimento humano nos municípios paulistas, como se fosse um 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) com dados locais. O estudo é elaborado pela 

Fundação Seade, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por 

meio do Instituto do Legislativo Paulista (ILP). Os dados são divulgados a cada 2 anos. 

 

Para o cálculo do índice de Escolaridade, foram compilados dados como a proporção de 

alunos da rede pública com nível adequado nas provas de Língua Portuguesa e Matemática; 

taxa de distorção idade-série no ensino médio (ou seja, a proporção de alunos com mais de 

2 anos de atraso escolar) e taxa de atendimento escolar na faixa de 0 a 3 anos. Esse 

último indicador foi incluído a partir desse ano. 

Longevidade e Riqueza 

Por outro lado, os outros dois eixos analisados tiveram queda ou se mantiveram estáveis 

em 2018 em relação aos índices de 2016. 

Longevidade, por exemplo, caiu em Paulínia em 2018, comparado com 2016. Para esse 

indicador, foram consideradas taxas de mortalidade infantil, perinatal, de pessoas na faixa 

dos 15 aos 39 e também de 60 a 69 anos. 
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Já Riqueza se manteve estável em dados comparativos de 2018/16. O Município Paulinense 

ocupa a 3ª posição no ranking da dimensão riqueza; perde para Barueri e Gavião Peixoto. 

Para esse cálculo, foram considerados o rendimento do trabalho formal mais benefícios per 

capita da população, consumo anual de energia elétrica e PIB (Produto Interno Bruto) per 

capita da cidade. 
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O IPRS é um completo sistema de indicador que oferece uma radiografia da situação 

socioeconômica dos municípios e das regiões administrativas e dá maior agilidade para 

verificar o andamento da condição de cada município. 

Troca constante 
Mesmo com a troca constante de governos, foram 16 em 10 anos, Paulínia aprestam 

números satisfatórios, más faltam subsídios para que gestores possam propor e 

acompanhar políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento e a justiça social do 

povo paulinense. 

  2014 2016 2018 

riqueza 56 57 57 

longevidade 76 79 78 

escolaridade 51 60 65 
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DATA: 15/12/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: DESENVOLVIMENTO 
PÁGINA: 3 
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DATA: 13/12/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 19/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: BIOMETRIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/19/termina-nesta-quinta-feira-o-prazo-para-
biometria-em-paulinia/  
 
[Política] 

Termina nesta quinta-feira o prazo para biometria em 
Paulínia 
Eleitores agendados têm prioridade nos cartórios, que, segundo o TRE, atendem 
dentro das possibilidades de sua estrutura física e de pessoal 

19 dez 2019 – 5h30 

 
Cerca de 19 mil eleitores ainda não tinham realizado a biometria até terça-feira passada (Foto: Divulgação) 

O prazo para que eleitores de Paulínia e de outros 318 municípios paulistas efetuem o 
cadastramento biométrico, que consiste em deixar registrada a impressão digital no sistema da 
Justiça Eleitoral, termina nesta quinta-feira (19). O procedimento, que também contempla a coleta de 
fotografia e assinatura digitalizada, é obrigatório para essas localidades. Por isso, quem perder o 
prazo pode ter o título de eleitor cancelado. 

No Estado de São Paulo, 66,7% do eleitorado cadastraram as digitais. Dos 33.352.668 eleitores, 
22.258.942 concluíram o procedimento. Em Paulínia, de acordo com a última atualização da Justiça 
Eleitoral, 19.380 eleitores ainda não tinham realizado a biometria até terça-feira passada (17). Do 
total de 78.698 eleitores da cidade, 59.318 já estavam em dia com a Justiça Eleitoral. 

Nesta quarta-feira (18), o posto de atendimento do Cartório Eleitoral da cidade, no Paulínia 
Shopping, registrou um grande movimento de eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
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(TRE-SP) informou que os cartórios dessas cidades têm trabalhado no limite de sua capacidade física 
e de pessoal. E que eleitores agendados possuem prioridade de atendimento nos cartórios de 
municípios onde a biometria é obrigatória. 

O TRE alegou que durante todo o ano, a Justiça Eleitoral paulista promoveu propagandas 
incentivando as pessoas a agendarem o atendimento nos cartórios, postos de atendimento e unidades 
do Poupatempo que têm serviços eleitorais. “Portanto, a prioridade é do cidadão que efetuou o 
agendamento”, ressaltou o TRE. “Quem não tomou essa providência pode não ser atendido, dadas as 
limitações já apontadas.” 

Para a biometria, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação, comprovante de 
residência recente e título eleitoral, se tiver. Em caso de dúvidas, pode consultar uma seção da página 
do TRE-SP, que reúne informações sobre o processo biométrico, ou entrar em contato com a Central 
de Atendimento ao Eleitor, discando o número 148. O telefonema tem o custo de uma ligação local. 

Consequências 

Quando o eleitor está em situação irregular com a Justiça Eleitoral, ele fica impedido de votar, e 
enquanto não resolver a pendência também são impostas restrições, como a impossibilidade de obter 
empréstimos em bancos oficiais, a de tomar posse ou se inscrever em concursos públicos e a de 
emitir passaporte. 

O TRE-SP estipulou como meta para 2019 cadastrar a biometria de 7 milhões de pessoas. O 
procedimento passou a ser obrigatório desde fevereiro em 479 municípios do estado. A biometria já 
valerá a partir das eleições municipais de 2020. O objetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de 
concluir a operação de biometria em todo o país até 2022. 
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/eleitor-lota-paulinia-shopping-para-recadastramento-
biometrico/ 
 

Eleitor lota Paulínia Shopping para 
recadastramento biométrico 
Por Redação - 17 de dezembro de 2019 

 
 

 
 

 
 

A biometria passa a ser obrigatória a partir da próxima eleição em Paulínia e mais de 19 

mil pessoas no município, ainda não realizaram o cadastramento biométrico.  
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O prazo para aqueles que não fizeram a biometria, mas votaram nas últimas eleições, está 

aberto até o dia 19 de dezembro. 

No momento do atendimento, é preciso levar documento de identificação oficial com foto, 

título de eleitor (caso possua) e comprovante de residência (até três meses de emissão). O 

eleitor tem que confirmar seu vínculo com o município, um comprovante de vínculo no seu 

nome ou no nome dos seus pais, para comprovar que ainda está no município. 

Dos 78.698 eleitores, somente 59.318 realizaram a biometria, ou seja, 75,37%. Quem não 

cadastrar a digital, entre várias medidas restritivas, não poderá votar nas eleições de 2020. 

O documento será cancelado automaticamente. 

O TER-SP reforça que os eleitores que precisam fazer o título pela primeira vez ou 

transferir o documento devem aguardar o final do prazo da biometria, para pegar menos 

fila, já que a data-limite para essas operações é 6 de maio de 2020. 

O horário de atendimento ao público é até quinta-feira, dia 19 de dezembro, das 9h às 

18h, no Paulínia Shopping. 
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DATA: 14/12/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: POLÍTICA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/mp-de-paulinia-quer-que-ex-prefeitos-de-paulinia-
devolvam-r-69-milhoes-a-prefeitura/ 
 

MP de Paulínia quer que ex-prefeitos de 
Paulínia devolvam R$ 69 milhões à prefeitura 

 
 
 O Ministério Público de Paulínia foi à Justiça para que os ex-prefeitos da cidade Edson Moura 
Júnior (MDB) e José Pavan Júnior (PSDB) devolvam R$ 69 milhões referentes ao déficit financeiro 
gerado ao município quando eles eram responsáveis pela gestão da cidade. 

A promotora Verônica Silva de Oliveira pediu ainda que os dois sejam condenados por atos de 
improbidade administrativa, perda da função pública (caso ocupem algum cargo), suspensão dos 
direitos políticos por oito anos, pagamento de multa de duas vezes o valor do dano apontado, entre 
outras penalidades. 

O MP apontou que em 2015 as contas municipais foram rejeitadas pela Câmara de Vereadores da 
cidade, após o TCE (Tribunal de Constas do Estado) ter apontado falhas como aumento 45,64% de 
gastos com pessoal de 2012 para 2015 de gastos co transferências e remanejamentos por decreto, 
alterações orçamentárias correspondendo a 42,89% das despesas fixas, redução do grau de 
investimento de 8,47% em 2012 para 5,69% em 2015, déficit de R$ 69 milhões, além de os subsídios 
dos agentes políticos terem sido feitos por decreto e não por lei – que necessitaria da aprovação da 
Câmara de Vereadores. Neste último item, o ato de improbidade foi praticado por José Pavan Júnior, 
segundo o MP. 

Para o MP, houve violação dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. “Ao não darem 
cabo de suas atribuições, os requeridos conduziram as contas municipais ao caos”, escreveu a 
promotora. 
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Outro lado 

Em nota, a assessoria de imprensa de Edson Moura Júnior informou que ele não foi notificado 
oficialmente sobre a ação do MP. Ressaltou, porém, que o emedebista “foi prefeito por apenas um 
mês e três dias, em 2015, e não cometeu nenhum ato danoso ao erário, conforme ficará provado 
durante o processo, caso Moura Júnior não seja excluído da ação.” 

Reforçou que Pavan foi o responsável pela gestão fiscal do município no ano de 2015. 

Não consegui localizar o ex-prefeito Pavan para comentar a ação do MP. 
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DATA: 14/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA 
PÁGINA: A6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  42 

 

  

DATA: 16/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/12/tce-questiona-regularidade-de-contrato.html 
 

TCE questiona regularidade de contrato emergencial de 
transporte da prefeitura de Paulínia 
 

 
 

Serviço foi operado emergencialmente pela Viação Flama até 04 de dezembro 
 
 
O segundo contrato emergencial firmado pela Prefeitura de Paulínia com a Viação Flama, do grupo 
Passaredo, foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 
 
A licitação dos transportes coletivos por ônibus em Paulínia se arrasta desde o ano passado, com 
entraves junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
Como mostrou o Diário do Transporte, em 22 de agosto deste ano, a corte de contas manteve a 
suspensão da concorrência. 
 
Enquanto não há decisão sobre a concorrência para regularizar o processo de concessão, a prefeitura 
assinou dois contratos emergenciais com a Viação Flama, do Grupo Passaredo. 
 
O primeiro contrato foi assinado em novembro de 2018, com validade de 180 dias, por R$ 8,6 
milhões. 
 
Em junho deste ano, diante do fato de a concorrência não ter sido finalizada, foi assinado o segundo 
contrato emergencial com a companhia no valor de R$ 11,3 milhões, 35% mais caro do que vinha 
sendo praticado. 
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Este contrato, com prazo de vigência de 180 dias, vigorou de 08 de junho a 04 de dezembro de 2019, 
e é agora considerado irregular pelo Tribunal de Contas. 
 
Segundo o despacho do órgão, as irregularidades comprometeram a dispensa de licitação, bem como 
o valor contratual não demonstra a economicidade da contratação e, consequentemente, adequação 
do valor contratual aos preços de mercado. 
 
Além disso, o TCE afirma que a Viação Flama não comprovou frota compatível, e ainda forneceu 
quantidade menor de veículos para atendimento à população, incorrendo em inexecução parcial do 
contrato. 
 
A prefeitura, segundo o Tribunal, não fiscalizou os controles da empresa referentes ao número de 
usuários transportados. 
 
Por fim, o TCE verificou haver veículos de propriedade da empresa Viação Passaredo Ltda. 
prestando serviços no contrato, sem anuência da prefeitura. 
 
A Unidade Regional de Campinas (UR-03), do TCE-SP, que elaborou os laudos sobre a contratação, 
deu prazo de 15 dias para a prefeitura apresentar suas alegações. 
 
 

TERRA AUTO VIAÇÃO É A NOVA OPERADORA DO 
TRANSPORTE DE PAULÍNIA 

Como mostrou o Diário do Transporte, a Prefeitura de Paulínia realizou chamamento público em 
novembro de 2019 para efetuar nova contratação emergencial por 180 dias para operação do sistema 
de ônibus urbanos. Relembre: Prefeitura de Paulínia prorroga para esta quarta-feira, 27, entrega de 
propostas para contrato emergencial dos transportes municipais 
 
A Secretaria de Transportes do município informa que a Terra Auto Viação acabou sendo 
selecionada para operar o transporte urbano e rural nos próximos 180 dias. 
 
Segundo publicação da prefeitura, o novo contrato traz economia para os cofres públicos. Segundo a 
nota, o valor custeado pela Administração Municipal irá cair de R$ 1,85 para R$ 1,45, mantendo o 
preço da passagem de R$ 1 ao usuário do transporte. “A estimativa é que sejam economizados cerca 
de R$ 1,9 milhão, quando comparado ao antigo contrato”, conclui a nota. 
 
A prefeitura informou ainda que 25% da frota terá ar-condicionado e a idade máxima dos veículos 
será de 8 anos, conforme proposta apresentada pela Terra Auto Viação. 
 
A transição entre a Viação Flama e a Terra Auto Viação já teve início, e a estimativa é que a nova 
empresa responsável pelo transporte público comece a operar até o dia 10 de janeiro. Durante este 
período a Flama continuará a prestar serviços sem interrupções. 
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: REPLAN 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/17/tanque-de-oleo-em-manutencao-pega-fogo-
na-replan/ 
 

[Susto] 
Tanque de óleo em manutenção pega fogo na Replan 

Incêndio foi controlado em 11 minutos e ninguém se feriu, segundo a Petrobras; 
a planta de Paulínia é a maior refinaria da estatal no País 

17 dez 13h41 

 

 
Coluna de fumaça saindo da área da Replan é vista da região do Paulínia Shopping (Foto: 
Divulgação) 

Um tanque de óleo em manutenção pegou fogo no final da manhã desta terça-feira (17), 
na Replan, maior refinaria de petróleo da Petrobras no Brasil. O incidente fez Paulínia se 
lembrar da explosão seguida de incêndio, em agosto de 2018, na planta da estatal. 

O fogo começou às 11h28. As sirenes da Replan foram acionadas e uma coluna de 
fumaça preta saindo da região da Petrobras podia ser vista de diversas partes da cidade e 
acabou registrada pela população. 
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De acordo com nota da Replan, o incêndio foi extinto em 11 minutos, às 11h49, pelas 
brigadas de combate da própria refinaria. Segundo a Petrobras, não houve vítimas e as 
“autoridades competentes foram avisadas” do incidente. A Defesa Civil de Paulínia 
informou que foi comunicada, mas não houve a necessidade de se deslocar até o local. 

Durante a madrugada de 20 agosto de 2018, uma explosão seguida de incêndio atingiu 
a Replan. O fogo destruiu uma das linhas de produção da refinaria. A retomada de 100% 
da capacidade da planta ocorreu em janeiro deste ano. 
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS  
ASSUNTO: REPLAN 
LINK: https://portalcbncampinas.com.br/2019/12/tanque-de-oleo-pega-fogo-na-replan-em-
paulinia/ 
 
 

Tanque de óleo pega fogo na Replan em 
Paulínia 
 
 

 
 

Um incêndio em um tanque de óleo da Refinaria de Paulínia provocou uma extensa coluna de 
fumaça preta nas imediações do local, na manhã desta terça-feira. De acordo com informações da 
Petrobras, ninguém ficou ferido e o tanque atingido pelas chamas está fora de operação e sem 
produto. Além disso, a empresa alega que o incêndio foi provocado durante uma manutenção no 
local. A empresa informou ainda que o incêndio foi prontamente extinto pela atuação da Brigada de 
Emergência da própria Replan. 

A coluna de fumaça fez lembrar o incêndio em agosto de 2018, quando houve uma explosão no 
tanque de águas ácidas, que fica no craqueamento – unidade que havia acabado de passar por uma 
parada de manutenção e sofreu uma série de intervenções. Outro setor atingido na época foi a 
unidade de destilação, causando o rompimento de várias linhas de tubulações. Diante do ocorrido, a 
produção acabou sendo interrompida e a retomada se deu gradualmente até janeiro deste ano, quando 
voltou a refinaria operar com 100% de sua totalidade. 
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DATA: 18/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: REPLAN | PÁGINA: A7 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Incêndio atinge tanque de óleo durante manutenção na Replan 
DATA: 17/12/2019 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/12/17/incendio-atinge-tanque-de-oleo-durante-
manutencao-na-replan.ghtml 
 
Incêndio em tanque na Replan chama atenção em Paulínia 
DATA: 17/12/2019 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1471106,incendio+em+tanque+na+repla
n+chama+atencao+em+paulinia.aspx 
 
Tanque de óleo combustível pega fogo na Refinaria de Paulínia 

DATA: 18/12/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/tanque-de-oleo-combustivel-pega-fogo-na-refinaria-de-paulinia/ 
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DATA: 19/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: REPLAN  
PÁGINA: A8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  50 

 

  

DATA: 18/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: OBRAS  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2470 
 

 

CIDADE 

Prédios e espaços públicos foram alvos de ações positivas 
em 2019 
Da Redação 
18/12/2019 15:12:06 

 

Em 2020, o grande desafio será iniciar a nova Ponte sobre o Rio Atibaia 

Obras e Serviços Públicos executou manutenções em UBSs, mutirões de limpeza em bairros, 

recuperação de calçadas e abriu licitações de obras importantes para a população 
 

A Prefeitura de Paulínia tem intensificado, cada vez mais, os trabalhos para tentar melhorar a 
qualidade dos serviços prestados à população. A administração do prefeito Du Cazellato (PSDB) 
reconhece que “ainda há muito a fazer”, mas comemora o “pouco que foi feito” em menos de três 
meses de governo. Neste curto período de tempo, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos foi 
uma das mais ativas do governo tucano. 
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Responsável por contratos públicos importantes, como o de limpeza urbana e coleta de lixo, a 
secretaria promoveu mutirões nos bairros São José e Bom Retiro. Segundo a Prefeitura, somente 
no Bom Retiro foram recolhidas aproximadamente 124 toneladas de lixo e entulhos. Realizou a 
limpeza da lagoa do Parque Zeca Malavazzi e do Fontanário Municipal. Recuperou as calçadas 
da Praça de Esportes “Irmãos Vedovello”, no Monte Alegre, e dos entornos da Creche “Padre 
Anchieta” e do Parque Ecológico “Armando Muller”, ambos no bairro Nova Paulínia. 
 

Determinou  limpeza e desobstrução de bocas de lobo em várias vias públicas do município, como 
a Rua Cumari, no Jardim Planalto, e alertou a população sobre a importância do descarte correto 
do lixo para evitar alagamentos nos bairros.  Prédios públicos também foram alvos de ações da 
pasta, que executou serviços de manutenção nos banheiros da UBS Cooperlotes, nas redes elétrica 
e hidráulica da UBS Centro e do Complexo Rodoviária Shopping.  
 

No último dia 9, deu início as obras de manutenção na Rua Armando Topan, no Bom Retiro. “No 
local será construída uma nova caixa para captação de água, com intuito que a galeria existente 
não seja mais obstruída, evitando que a erosão retorne. No local será construída uma nova caixa 
para captação de água, com intuito que a galeria existente não seja mais obstruída, evitando que 
a erosão retorne. Na sequência o asfalto será refeito. Os trabalhos devem durar 10 dias”, 
informou a prefeitura.  
 

Ainda nesse período, a secretaria concluiu e lançou três editais de licitações de obras importantes 
para o município: as reformas dos Ginásios de Esportes “Agostinho Fávero – Lara” (João Aranha) 
e “Vicente Amatte” (Centro), e a construção da nova ponte sobre o Rio Atibaia. Abriu também 
licitação para contratar mais uma Operação Tapa Buracos. 
 

Já a ponte sobre o Ribeirão Anhumas, conhecida como Ponte da Rhodia, ainda não foi concluída. A 
prefeitura havia prometido entregá-la no mês de novembro, mas, segundo o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Marcelo Lima Barcellos de Mello, não foi possível cumprir o prazo porque 
a “mitigação ambiental”, necessária para a obtenção junto à Cetesb da Licença de Operação da 
ponte, ainda está em processo de licitação. Além disso, falta construir parte do asfalto da obra. Sem 
arriscar um novo prazo de entrega, o governo tucano informou que trabalha para que isso 
ocorra “o mais breve possível”.  
 
Foto: Reprodução 
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DATA: 17/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: POLÍTICA 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2469  
 

“Sem mimimi vamos gerir situações que não causamos”, diz 
secretário de Governo 
Da Redação 
17/12/2019 16:12:54 
 

 
Para o vereador licenciado, nos últimos 7 anos, houve "má gestão do dinheiro público" 

Danilo Barros postou sobre despesas públicas, troca de prefeitos, renda per capita, 

Natal “tão simples”, administração Cazellato, entre outros assuntos 
 
Domingo (15), um dia após participar do Natal Itinerante 2019, no bairro Betel, Danilo 
Barros, atual secretário municipal de Governo, postou texto numa rede social sobre as 
dificuldades e os desafios de Paulínia, no campo político-administrativo. Entre os temas 
abordados por Barros, Natal "tão simples", renda per capita da cidade, despesas públicas, 
orçamento municipal, troca de prefeitos, passado/presente e futuro. Confira abaixo o que 
ele escreveu sobre cada um. 
 
Natal 2019 
“Toda a apreensão, frustração e algumas decepções nos dias anteriores de preparação 
a este evento, deram lugar à alegria de fazer o melhor natal possível com os recursos 
disponíveis e reais. Du Cazellato e Renato Breda são dois paulinenses, residentes na 
cidade. Compram e investem aqui, não tenho dúvidas que o anseio era de ter feito muito, 
mais muito mais”. 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  53 

 

  

Renda per capita  
“Parece mentira, justo na semana em que a mídia divulga que Paulínia tem o maior PIB 
per capita do Brasil - a maior concentração de renda derivada de sua produção por cada 
munícipe - tenhamos talvez, para alguns críticos, um Natal "tão simples".  
 
Todavia, nesse cálculo divulgado, não se colocam as despesas. Em qualquer livro que se 
possa ler hoje de finanças, a fórmula é bem clara: renda alta somada à altas despesas é 
igual à pobreza e endividamentos, não importa a entrada”. 
 
Despesas públicas 
“Hoje quase 57% dessa arrecadação é comprometido com folha de pagamento, outra 
grande porcentagem é destinada a gastos permanentes, como aluguéis, conta de 
telefone, água e luz, e outros fixos como nosso grande investimento em projetos sociais: 
ônibus a um real, bolsa amamentação, bolsa para curso técnico e universidade, 
transporte universitário gratuito para mais de 50 faculdades, renda família e outros - 
além dos valores por lei que tem que ser mantidos para educação (mínimo de 25% da 
receita líquida do município) e saúde (mínimo de 15% da RL), sobrando muito pouco 
para investimentos”. 
 
Orçamento 2020 
“Dia 23 agora, a Câmara votará o orçamento para 2020, até o último dia desse ano 
trabalharemos com o orçamento e o caixa encontrado lá quando assumimos em outubro”. 
 
Entra prefeito, sai prefeito! 
“Paulínia vem de um histórico de cerca de 8 trocas de gestores num período de 7 anos, o 
que deixa claríssimo a má gestão do dinheiro público nesse período”. 
 
Passado/Presente 
“Hoje vivemos também o reflexo de ações e decisões imediatistas (tomadas por governos 
passados), que resolveram o problema no ato sem prospectar o peso que estas decisões 
teriam no futuro, não puderam enxergar um pouco mais à frente, gerando problemas que 
vem estourando agora e há outros mais ainda estão por vir. Não adianta, a conta 
sempre chega". 
 
 
Futuro 
“E nós, sem mimimi vamos gerir situações que não causamos, sempre com 
consciência e respeito para com o dinheiro público, como o prefeito recentemente dizia nos 
seus comícios antes de ser eleito. É como fazemos com o orçamento do nosso lar”. 
 
Foto: Reprodução 
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DATA: 14/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ICMS/ REGIÃO 
PÁGINA: A4 

 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  55 

 

  

DATA: 14/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: IPVA/ IMPOSTOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pva-2020-sera-em-media-354-mais-barato-para-
proprietarios-paulinenses/ 
 
 

IPVA 2020 será, em média, 3,54% mais barato para 
proprietários paulinenses 
Por Redação - 14 de dezembro de 2019 

 
 

 
 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais barato em São 

Paulo em 2020 e as datas de vencimento já estão disponíveis para consulta. A tabela de 

valores venais registra queda nominal de 3,54%, em média, nos preços de venda 

praticados no varejo, segundo levantamento apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe). O calendário de vencimento do imposto foi publicado no Diário Oficial 

deste sábado (14) e a tabela de valores venais será disponibilizada na próxima semana. 

O levantamento da Fipe é referente a 11.868 diferentes marcas, modelos e versões de 

veículos. A pesquisa, baseada nos valores de mercado de setembro de 2019, comparada ao 

mesmo período de 2018, identificou maior queda de preços de venda para camionetas e 

utilitários, que apresentaram recuo de 4,17%. Os automóveis tiveram redução de 3,97%, 

seguidos de ônibus e microônibus, com redução de 3,81%. Os preços de venda de 
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caminhões tiveram queda de 2,39% e motos fecharam 2,27% abaixo do valor apurado no 

ano anterior. 

As alíquotas do imposto permanecem inalteradas. Os proprietários de veículos movidos à 

gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos que utilizam 

exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, têm alíquota de 

3%. As picapes cabine dupla pagam 4%. Os utilitários (cabine simples), ônibus, micro-

ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2% sobre o valor venal. 

Os caminhões pagam 1,5%. 

A frota total de veículos no Estado de São Paulo é de aproximadamente 25,8 milhões. 

Destes, 17,5 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA, 7,9 milhões estão isentos por 

terem mais de 20 anos de fabricação e cerca de 314 mil veículos são considerados isentos, 

imunes ou dispensados do pagamento (como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, 

entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos). 

A Fazenda prevê arrecadar R$ 16,9 bilhões com o IPVA em 2020. Deste total, descontadas 

as destinações constitucionais, o valor é repartido 50% para os municípios de registro dos 

veículos, que devem corresponder ao local de domicílio ou residência dos respectivos 

proprietários, e os outros 50% para o Estado. Os recursos do imposto são investidos pelo 

governo estadual em obras de infraestrutura e melhoria na prestação de serviços públicos 

como os de saúde e educação. 

Calendário de pagamento  

Os contribuintes podem pagar o IPVA 2020 em cota única no mês de janeiro, com desconto 

de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes, de acordo com o final da placa do veículo 

(iniciando o primeiro pagamento em janeiro e as outras duas parcelas nos meses de 

fevereiro e março). Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro de maneira 

integral, sem desconto. Caminhões podem parcelar em três vezes com vencimento em 

março, junho e setembro. 

Os proprietários deverão observar o calendário de vencimento por final de placa do veículo. 

Para efetuar o pagamento do IPVA 2020, basta o contribuinte se dirigir a uma agência 

bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo 

Automotor) e efetuar o recolhimento no guichê de caixa, nos terminais de 

autoatendimento, pela internet ou débito agendado ou outros canais oferecidos pela 

instituição bancária. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com 

cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento. 
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Atraso de pagamento 

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de 

atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa 

fixa-se em 20% do valor do imposto. 

Permanecendo a inadimplência do IPVA, o débito será inscrito e, como consequência, a 

multa passará a 40% do valor do imposto, além da inclusão do nome do proprietário no 

Cadin Estadual, impedindo-o de aproveitar eventual crédito que possua por solicitar a Nota 

Fiscal Paulista. A partir do momento em que o débito de IPVA estiver inscrito, a 

Procuradoria Geral do Estado poderá vir a cobrá-lo mediante protesto. 

Após o prazo para licenciamento, conforme calendário do Detran, a inadimplência do IPVA 

impedirá de fazê-lo. Como consequência, o veículo poderá vir a ser apreendido, com multa 

aplicada pela autoridade de trânsito e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). 
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DATA: 18/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: POLÍCIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/18/predio-da-antiga-delegacia-vira-centro-de-
treinamento-do-garra/ 
 
 

[Polícia] 
Prédio da antiga delegacia vira centro de treinamento do 
Garra 
Informação foi divulgada pelo vice-prefeito Sargento Camargo sem dar detalhes; 
guardas civis também poderão ser treinados pelos policiai civis 

18 dez 2019 – 22h27 

 
Guardas de Paulínia com policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Foto: Divulgação)  
 

O prédio na Rua São Bento onde funcionava a Delegacia da Polícia Civil em Paulínia, no bairro 
Santa Cecília, será transformado em centro de treinamento para policiais do Grupo Armado de 
Repressão a Roubos (Garra) de Campinas. 

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18) pelo vice-prefeito de Paulínia, Sargento 
Camargo (PL), que não deu detalhes sobre o projeto, como quando começará a funcionar e se a 
Prefeitura investirá algum dinheiro para adaptação ou reforma do local. 

O prédio da antiga delegacia pertence ao governo do Estado de São Paulo. Lá também chegou a 
funcionar o serviço de emplacamento de veículos do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP) e a cadeia feminina do Estado. 

De acordo com a Prefeitura, a Guarda Civil de Paulínia deverá firmar um convênio com a Polícia 
Civil para que seus integrantes sejam treinados pelos policiais do Garra no prédio da antiga 
delegacia. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 13 a 19/12/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Loira pede melhorias ao bairro Recanto das Águas e informações sobre a 
implantação de um SAMU animal 
19 de dezembro de 2019  

O Recanto das Águas é objeto da Indicação 1350/2019, de autoria de Antônio Miguel Ferrari, o 
Loira (DC), que pede atenção da administração Municipal para o local. Na propositura, o vereador 
propõe melhorias no bairro visando atender solicitações dos moradores do local. […] 

 

 

Ar-condicionado da UBS Amélia precisa de manutenção, aponta Marcelo 
D2 
18 de dezembro de 2019  

De acordo com a Indicação 1307/2019, funcionários e usuários da Unidade Básica de Saúde do 
bairro Jardim Amélia relataram ao vereador Marcelo D2 (PROS) que o ar-condicionado da UBS está 
com defeito. O problema atinge, inclusive, a sala de medicamentos. Diante do exposto, o parlamentar 
pede ao setor competente da Prefeitura Municipal manutenção urgente […] 



   RESUMO DA SEMANA  |  60 

 

  

 

Com emendas impositivas, vereadores definem destino obrigatório de 
verbas em 2020 
18 de dezembro de 2019  

O Orçamento de 2020 para Paulínia, que deve ser votado na próxima semana na Câmara, inclui 107 
emendas impositivas nas áreas de saúde, educação, lazer e esporte, entre outros setores. As demandas 
foram definidas pelos 15  vereadores e, por lei, devem ser cumpridas pelo governo municipal. […] 

 

Parcelamento Amigo que isenta até 100% de juros de débitos com o 
município já está em vigor 
18 de dezembro de 2019  

O prefeito Du Cazellato (PSDB) sancionou na segunda-feira (16/12), a Lei Complementar 71/2019, 
denominada “Parcelamento Amigo”, na qual o Executivo concede isenção de 100% no valor das 
multas de mora, pelo não pagamento de impostos como IPTU e ISS […] 

 

Valadão apresenta propostas baseadas em ideias de vereadores jovens 
18 de dezembro de 2019  

Pelo menos nove propostas da Câmara Jovem motivaram indicações recentes do vereador Fábio 
Valadão (PRTB), enviadas à Prefeitura. A lista de pedidos ao governo municipal inclui as áreas de 
ensino, esporte e lazer da cidade. Uma delas solicita a criação de curso pré-técnico gratuito […] 
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Vereadores se reúnem com presidente do Pauliprev e representantes do 
Executivo para discutir amortização do déficit atuarial do Instituto 
17 de dezembro de 2019 

Vereadores de Paulínia, o presidente do Pauliprev (Instituto de Previdência dos Funcionários 
Públicos do Município de Paulínia), André Breda e representantes do Executivo se reuniram na 
manhã de segunda-feira (16/12) para discutir o PL (Projeto de Lei) 71/2019, referente à forma de 
amortização do déficit técnico atuarial para obtenção do equilíbrio atuarial do Regime Próprio […] 

 

Implantação de laboratórios nas UBS’s do Cooperlotes e Jardim América é 
indicação de Zé Coco 
17 de dezembro de 2019  

A facilitação e agilidade na realização de exames médicos para os pacientes dos bairros atendidos 
pelas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Cooperlotes e Jardim América é a proposta do 
vereador Zé Coco (PV) através da Indicação 1325/2019 […] 

 

Edilsinho pede horário estendido para UBSs e novas unidades de saúde 
16 de dezembro de 2019  

As unidades básicas de saúde são tema de três propostas apresentadas pelo vereador Edilsinho 
Rodrigues: em uma delas, solicita a ampliação dos horários de atendimento […] 
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Câmara aprova desconto em juros e multas para devedores de impostos 
16 de dezembro de 2019  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta segunda-feira (16/12) proposta que concede desconto em 
juros e multas para pessoas físicas e jurídicas com dívidas tributárias originadas até dezembro de 
2018. O programa, chamado de “Parcelamento Amigo 2019”, passou por unanimidade em duas 
sessões extraordinárias e agora aguarda sanção do prefeito. […] 

 

José Soares sugere “Sala Google de Aula” na rede municipal de ensino 

16 de dezembro de 2019  

Apontado como o maior e mais utilizado motor de busca na internet, o Google inspirou a Indicação 
1332/2019, do vereador José Soares (Republicanos). Na propositura, o parlamentar sugere que o 
Poder Executivo implante na rede municipal de ensino a “Sala Google de Aula”, uma ferramenta 
simples e fácil de usar que ajuda no gerenciamento […] 

 

Mais remédios para o tratamento de câncer é indicação de João Mota 
13 de dezembro de 2019  

Uma das doenças que mais traz transtornos e gastos devido ao alto custo de seus medicamentos, o 
câncer, é objeto da Indicação 1305/2019, de autoria do vereador João Mota (DC). O parlamentar 
sugere ao Executivo a ampliação da cesta de remédios no Centro […] 
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Nova lei autoriza Prefeitura a abrir 1.000 vagas de estágio 
13 de dezembro de 2019  

A Prefeitura de Paulínia agora pode contratar estagiários para atuar em setores da administração 
municipal. A Lei 3.733/2019, publicada nesta quinta-feira (12/12), permite a criação de 1.000 vagas, 
com jornada de 20 a 30 horas semanais. Serão até 500 vagas remuneradas, com bolsa de R$ 998, e 
mais 500 sem remuneração […] 

 

Campanha Natal Sorridente promove palestra sobre Inteligência Emocional 
13 de dezembro de 2019  

A Câmara de Paulínia reuniu vereadores, servidores públicos, funcionários terceirizados, assessores 
parlamentares e demais cidadãos na palestra “Inteligência Emocional e Comportamental”, ministrada 
pelo professor e coach Luciano Ramalho. O evento ocorreu na tarde de quarta-feira (11/12) e faz 
parte da Campanha Natal Sorridente, que arrecada produtos de limpeza para a Associação AUPACC 
[…] 

 


