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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 11/09/2021       |     ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL     
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Tribunal de Justiça manda Câmara de Paulínia demitir comissionados 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Liminar do TJ-SP manda a Câmara de Paulínia exonerar 37 assessores 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 13/09/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/13/liminar-do-tj-sp-manda-a-camara-de-paulinia-exonerar-assessores/ 
 

Justiça manda Câmara de Paulínia exonerar a maior parte dos assessores 

comissionados 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 09/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/5228/justica-manda-camara-de-paulinia-exonerar-a-maior-parte-dos-assessores-

comissionados 
 

Justiça manda Câmara de Paulínia exonerar assessores 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 10/09/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-manda-camara-de-paulinia-exonerar-assessores/ 
 

Câmara pede para desembargador rever decisão sobre cargos  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 11/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5183143191712667&set=a.456671664359867 

 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/13/liminar-do-tj-sp-manda-a-camara-de-paulinia-exonerar-assessores/
https://www.zatum.com.br/noticia/5228/justica-manda-camara-de-paulinia-exonerar-a-maior-parte-dos-assessores-comissionados
https://www.zatum.com.br/noticia/5228/justica-manda-camara-de-paulinia-exonerar-a-maior-parte-dos-assessores-comissionados
https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-manda-camara-de-paulinia-exonerar-assessores/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5183143191712667&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 14/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/14/para-camara-liminar-do-tj-sp-suspende-
leis-e-nao-determina-exoneracoes/ 
 

Para Câmara, liminar do TJ-SP suspende leis e não 
determina exonerações 
 

Ação aponta ilegalidades na criação dos cargos de diretor geral adjunto, assessor 
parlamentar, legislativo, de gabinete, comunicação social e políticas públicas da 
presidência 

14 set 2021 – 17h09 

 
Vista aérea parcial da sede da Câmara Municipal de Paulínia ‘Prédio Ulysses Guimarães’ (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Vereadores de Paulínia divulgou nesta terça-feira (14) que a liminar do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP) que suspendeu no último dia 31 as leis que criaram seis cargos no 

Legislativo paulinense não determinou a exoneração dos 37 assessores que ocupam atualmente as 

funções de diretor geral adjunto, assessor parlamentar, legislativo, de gabinete, comunicação social e 

políticas públicas da presidência. “A suspensão das leis ocasiona efeitos apenas para novas 

contratações”, declarou por meio de nota oficial. “Qualquer interpretação diferente disto extrapola a 

liminar concedida”. 

A nota revelou ainda que a Câmara de Paulínia recebeu “com espanto” a existência de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (Adin), movida pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, que 

tem como objetivo a declaração de inconstitucionalidade de diversas leis vigentes. Alegou que tomou 

conhecimento da Adin na última sexta-feira (10) e, através de sua Procuradoria Jurídica, ingressou 

com pedido de reconsideração, ainda não deliberado pela Justiça. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/14/para-camara-liminar-do-tj-sp-suspende-leis-e-nao-determina-exoneracoes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/14/para-camara-liminar-do-tj-sp-suspende-leis-e-nao-determina-exoneracoes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/13/liminar-do-tj-sp-manda-a-camara-de-paulinia-exonerar-assessores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/13/liminar-do-tj-sp-manda-a-camara-de-paulinia-exonerar-assessores/
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“Importante ressaltar também que, na data de ontem (segunda-feira, dia 13), a Procuradoria-Geral 

de Justiça juntou ao processo aditamento parcial da inicial, ou seja, alterou o pedido anterior, o que 

muda substancialmente o objeto da ação e suas implicações”, ressaltou a nota. “Assim sendo e em 

nome da segurança jurídica que deve nortear o Poder Legislativo local, a Câmara decidiu por seu 

presidente que aguardará a estabilização da decisão liminar antes de tomar qualquer medida que 

venha prejudicar os servidores e principalmente o atendimento à população”. 

Leia na íntegra a nota emitida pela Câmara de Paulínia 

“Nota Oficial da Câmara Municipal de Paulínia em relação a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade movida pela Procuradoria Geral de Justiça 

Recebemos com espanto a existência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pela 

Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, que tem como objetivo a declaração de 

inconstitucionalidade de diversas leis vigentes. Tal ação teve sua liminar concedida pelo Relator do 

processo, que determinou a suspensão de inúmeras leis, as quais geram impacto em 100% dos 

servidores, sejam efetivos ou comissionados e ainda em todo funcionamento da Casa. 

Após a ciência da Ação, na data de 10 de setembro (sexta-feira), a Câmara Municipal, através de 

sua Procuradoria Jurídica, ingressou com pedido de reconsideração, ainda não deliberado pela 

Justiça. 

Importante ressaltar também que, na data de ontem, a Procuradoria-Geral de Justiça juntou ao 

processo aditamento parcial da inicial, ou seja, alterou o pedido anterior, o que muda 

substancialmente o objeto da ação e suas implicações. 

Assim sendo e em nome da segurança jurídica que deve nortear o Poder Legislativo local, a 

Câmara decidiu por seu Presidente que aguardará a estabilização da decisão liminar antes de 

tomar qualquer medida que venha prejudicar os servidores e principalmente o atendimento à 

população. 

Vale ainda ressaltar que a decisão em nenhum momento determinou, conforme noticiado pela 

imprensa de toda região, a exoneração de quaisquer dos servidores da Casa. Sendo assim, a 

suspensão das leis ocasiona efeitos apenas para novas contratações. Qualquer interpretação 

diferente disto extrapola a liminar concedida. 

Portanto, a situação definitiva dos atuais servidores comissionados apenas será definida com o 

julgamento final da ação ou qualquer decisão que venha alterar os fatos acima expostos. 

Por fim, informamos que a Câmara Municipal de Paulínia reafirma seu compromisso de não apenas 

respeitar todas as decisões, sejam jurídicas ou mesmo dos órgãos de controle, bem como continuar 

na busca incessante pela melhora da imagem do Poder Legislativo paulinense tão desgastada nos 

últimos anos.
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara de Paulínia emite nota sobre a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade movida pela Procuradoria Geral de Justiça 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 14/09/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-emite-nota-sobre-a-acao-direta-de-inconstitucionalidade-movida-

pela-procuradoria-geral-de-justica/ 
 

“Recebemos com espanto”, diz nota da Câmara sobre ação dos cargos 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 14/09/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2691 
 

Câmara divulga nota e nega que TJ-SP determinou a exoneração dos 

cargos comissionados 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 14/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/5297/camara-divulga-nota-e-nega-que-tj-sp-determinou-a-exoneracao-dos-cargos-

comissionados 
 

Câmara de Paulínia entra com pedido de reconsideração para evitar 

dispensa de servidores 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL    |     DATA: 15/09/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=51381 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-emite-nota-sobre-a-acao-direta-de-inconstitucionalidade-movida-pela-procuradoria-geral-de-justica/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-emite-nota-sobre-a-acao-direta-de-inconstitucionalidade-movida-pela-procuradoria-geral-de-justica/
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2691
https://www.zatum.com.br/noticia/5297/camara-divulga-nota-e-nega-que-tj-sp-determinou-a-exoneracao-dos-cargos-comissionados
https://www.zatum.com.br/noticia/5297/camara-divulga-nota-e-nega-que-tj-sp-determinou-a-exoneracao-dos-cargos-comissionados
https://tribunaliberal.com.br/?p=51381
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 26/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ INCLUSÃO  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara obriga supermercados a oferecer carrinhos adaptados para seus clientes em Paulínia 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ INCLUSÃO 
PÁGINA: 15 
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 VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ INCLUSÃO 
PÁGINA: 8
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 21 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 5 

Frente da Pessoa com Deficiência inicia debates com audiência na terça-
feira (21) 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SETEMBRO AMARELO 
PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 04/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ OUVIDORIA/ SIC 
PÁGINA: 3 

Câmara anuncia novos canais de acesso à informação 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 10/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CAPACITAÇÃO  
PÁGINA: 6 

Funcionários da Câmara fazem capacitação para atender primeiros 
socorros 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 10/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 5 

Atleta paralímpico de Paulínia é homenageado na Câmara 
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 02/09/2021 
ASSUNTO: TRIBUNAL DE CONTAS  
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-promovera-reuniao-line-com-vereadores-
paulistas-dia-20 
 

Tribunal promoverá reunião on-line com Vereadores 
paulistas no dia 20 
 

 

 

 

02/09/2021 – SÃO PAULO – Com o objetivo de esclarecer dúvidas de Presidentes de 

Câmaras Municipais, Vereadores, dirigentes e demais servidores dos Legislativos de 

todos os 644 municípios paulistas (exceto da Capital), o Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo (TCESP) realiza, na segunda-feira (20/9), das 10h00 às 12h00, encontro 

virtual como parte da programação da 25ª edição do Ciclo de Debates com Agentes 

Políticos e Dirigentes Municipais. 

 

O evento, que ocorrerá por meio de videoconferência em função das restrições 

impostas pela pandemia da COVID-19, será transmitido ao vivo pela internet, pelo 

link https://bit.ly/3mjwDKT. Para participar das atividades, gratuitas, não é necessário 

realizar inscrição prévia. 

 

Na oportunidade, os questionamentos enviados pelos participantes até sexta-feira 

(3/9), por meio de formulário disponibilizado pelo TCESP, serão respondidos por uma 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-promovera-reuniao-line-com-vereadores-paulistas-dia-20
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-promovera-reuniao-line-com-vereadores-paulistas-dia-20
https://bit.ly/3mjwDKT
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equipe técnica da Corte de Contas paulista, coordenada pelo Secretário-Diretor Geral, 

Sérgio Ciquera Rossi. Não serão esclarecidas dúvidas que tratem de casos concretos 

ou de situações consumadas. 

 

. Municípios 

 

Com 25 anos de realização ininterrupta, o Ciclo de Debates de 2021 foi dividido em 

duas datas distintas. O primeiro encontro, voltado, exclusivamente, às Prefeituras dos 

644 municípios fiscalizados pelo TCESP, ocorreu em 26 de agosto e contou com mais 

de 3,6 mil acessos. 

 

A abertura foi feita pela Presidente do Tribunal, Conselheira Cristiana de Castro 

Moraes, e teve a participação especial do Governador João Doria, que enviou uma 

mensagem aos Chefes do Executivo dos municípios paulistas, enfatizando a 

importância da participação no evento do TCESP. 

 

Ao longo de mais de duas horas de programação, a equipe composta pelo Secretário-

Diretor Geral; pelos Diretores dos Departamentos de Supervisão da Fiscalização, Paulo 

Massaru Sugiura (DSF-1) e Alexandre Carsola (DSF-2); pela Diretora de Fiscalização 

Ednéia de Fátima Marques (DF-10); pela Diretora da Unidade Regional de Itapeva (UR-

16), Camila Simão Costa; e pelo Chefe-Técnico da Fiscalização, Elias Santos Ferreira, 

respondeu a diversas perguntas dos jurisdicionados sobre boas práticas 

administrativas. 

 

As atividades do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais são 

organizadas pela Presidência e orientadas pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) em 

conjunto com os Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSFs) e Unidades 

Regionais do TCE no Estado. Mais informações podem ser obtidas no endereço 

eletrônico https://bit.ly/2W3j083. 

  

https://bit.ly/2W3j083
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 07/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ SERVIDORES 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Servidores de Paulínia que se recusarem a tomar vacina podem ser 
afastados 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
Paulínia inicia terceira dose em idosos 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 15/09/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/15/governo-paulista-reduz-o-icms-para-
bares-e-restaurantes-do-estado/ 
 

 

Governo paulista reduz o ICMS para bares e restaurantes 
do estado 
 

Com isso, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços será de 3,2%, 
voltando ao patamar do ano passado; renúncia fiscal é de R$ 100 milhões 

15 set 2021 – 16h19 

 
Expectativa do governo é que 250 mil estabelecimentos sejam beneficiados com a medida (Foto: Divulgação) 

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (15) a redução na 

alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para bares e restaurantes do 

estado de São Paulo, um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. 

Com isso, o imposto será de 3,2%, voltando ao patamar do ano passado. Atualmente, esse imposto 

estava em 3,69%. A expectativa do governo é que 250 mil estabelecimentos sejam beneficiados com 

a medida. 

“A medida é resultado de muito diálogo do governo com o setor. A redução para 3,2% significa a 

redução de 13% do ICMS para o estado, uma renúncia fiscal de mais de R$ 100 milhões. Mas é uma 

medida muito necessária para a retomada do setor, que é grande empregador e gerador de renda”, 

disse o secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. 

Além da redução do ICMS, o governador anunciou também o programa de investimentos Retoma 

SP, para os setores mais afetados pela pandemia, e a criação da linha de crédito Nome Limpo, que 

deve oferecer R$ 100 milhões para empresários que ficaram com o nome sujo por causa da 

pandemia. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/15/governo-paulista-reduz-o-icms-para-bares-e-restaurantes-do-estado/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/15/governo-paulista-reduz-o-icms-para-bares-e-restaurantes-do-estado/
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O Retoma SP pretende ofertar serviços e programas para impulsionar a economia das cidades 

paulistas. Com isso, trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores que 

necessitam de auxílio, neste momento de retomada, poderão ter acesso a serviços oferecidos pelo 

governo, tais como o Banco do Povo, o Empreenda Rápido, o Bolsa do Povo e o Mutirão do 

Emprego. Mais informações sobre esse programa devem ser fornecidas na próxima sexta-feira (17), 

em um evento que ocorrerá em Campinas, segundo o governo. 

Já o Linha Nome Limpo vai oferecer, a partir de outubro, crédito especial de R$ 100 milhões para 

empresários que ficaram com o nome sujo por causa da pandemia possam regularizar sua situação. 

 
 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Estado anuncia R$ 47,5 bi em investimentos até 2022 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 16/09/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/09/1123918-estado-anuncia-rs-475-bi-em-investimentos-ate-

2022.html 

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/09/1123918-estado-anuncia-rs-475-bi-em-investimentos-ate-2022.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/09/1123918-estado-anuncia-rs-475-bi-em-investimentos-ate-2022.html


      RESUMO DA  SEMANA | Setembro 2021  |  22 
 

  

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO 
PÁGINA: 6 

Autônomos informais podem se inscrever para o Bolsa Empreendedor até 
domingo (19) 
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VEÍCULO: BAND 
DATA: 15/09/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/paulinia-abre-hoje-inscricao-para-
vestibulinho-de-colegio-tecnico/?fbclid=IwAR1R1quM51wtnKck1RgbhUL966oHqHxa 
4a9M7GVde1Re7vh4_rvUJxWSueo 

Paulínia abre inscrição para vestibulinho de colégio técnico 

Paulínia abre  

Serão oferecidas 163 vagas 

Rose Guglielminetti 

16h15 - 15/09/2021 
 

A Prefeitura de Paulínia abriu nesta quarta-feira (15/09) as inscrições 
para o o Vestibulinho 2022 do Cemep (Centro Municipal de Ensino 
Profissionalizante) “Professor Osmar Passarelo Silveira” e da Etep 
(Escola Técnica de Paulínia). No total, serão oferecidas 163 vagas em 
cursos gratuitos de técnico de informática, técnico em química e técnico 
em enfermagem. 

As vagas são oferecidas para os estudantes que irã fazer o ensino médio e 
devem estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental 
neste ano. São aceitos cadastros de estudantes de fora de Paulínia. 

As inscrições devem ser feitas no site da 
prefeitura  www.paulinia.sp.gov.br 

https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/paulinia-abre-hoje-inscricao-para-vestibulinho-de-colegio-tecnico/?fbclid=IwAR1R1quM51wtnKck1RgbhUL966oHqHxa%204a9M7GVde1Re7vh4_rvUJxWSueo
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/paulinia-abre-hoje-inscricao-para-vestibulinho-de-colegio-tecnico/?fbclid=IwAR1R1quM51wtnKck1RgbhUL966oHqHxa%204a9M7GVde1Re7vh4_rvUJxWSueo
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/paulinia-abre-hoje-inscricao-para-vestibulinho-de-colegio-tecnico/?fbclid=IwAR1R1quM51wtnKck1RgbhUL966oHqHxa%204a9M7GVde1Re7vh4_rvUJxWSueo
http://www.paulinia.sp.gov.br/
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No Cemep serão oferecidas 83 vagas, sendo três para pessoas com 
deficiência, no curso de técnico de enfermagem. O curso é em período 
integral com duração de três anos. 

Já na Etep são 80 vagas, sendo 50 no curso de técnico em química e 30 no 
de técnico em enfermagem. Os cursos são de período matutino, noturno e 
integral. 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 16/09/2021 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/16/supergasbras-abre-inscricoes-para-seu-
programa-de-estagio/ 
 

Supergasbras abre inscrições para seu programa de estágio 
 

Vagas são direcionadas para a área comercial e de Recursos Humanos da empresa; 
há oportunidades em Paulínia e por vários estados brasileiros 

16 set 2021 – 13h16 

 
Inscrições vão até dia 24; todo o processo de testes e vídeo entrevista ocorre neste mês (Foto: Divulgação) 

A Supergasbras, empresa do o Grupo SHV Energy, está com inscrições abertas para seu programa 

de estágio. Há vagas para trabalhar em Paulínia e também em diferentes estados e direcionadas para 

a área comercial e de Recursos Humanos. 

Ao todo, são 28 vagas para vendas diretas e indiretas, em que o estagiário irá atuar na prospecção 

de novos clientes e na realização de vendas para clientes já existentes. Para o setor de RH, são 10 

vagas, onde o selecionado atuará na atração e contratação de colaboradores, além da execução de 

atividades administrativas. 

Para a área comercial, as vagas de estágio são destinadas a estudantes do ensino superior que se 

formam entre os meses de junho e dezembro de 2023, nos cursos de: 

• Administração; 

• Comunicação Social; 

• Ciências da Computação; 

• Economia; 

• Engenharias; 

• Matemática; ou 

• cursos afins. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/16/supergasbras-abre-inscricoes-para-seu-programa-de-estagio/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/16/supergasbras-abre-inscricoes-para-seu-programa-de-estagio/
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Outra exigência é possuir nível de inglês intermediário e possuir CNH na categoria B. Há vagas 

para trabalhar em: 

• Paulínia; 

• Belém (PA); 

• Fortaleza (CE); 

• Recife (PE); 

• Salvador (BA); 

• Jequié (BA); 

• Campo Grande (MS); 

• Cuiabá (MS); 

• Goiânia (GO); 

• Uberlândia (MG); 

• Serra (ES); 

• Mauá (SP); 

• Duque de Caxias (RJ); 

• Londrina (PR); 

• Araucária (PR); 

• Canoas (RS); 

• Betim (MG); e 

• Brasília (DF). 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/09/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 8 

Divulgada lista de contemplados da Bolsa Trabalho 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 16/09/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/parque-natural-armando-muller-recebe-primeira-
nascente-modelo/ 
 

Parque Natural “Armando Muller” recebe primeira 
“Nascente Modelo” 
 

Por Redação 

16 de setembro de 2021 

 

Paulínia inaugurou no sábado (11/09), uma “Nascente Modelo” na área do Parque Natural 

Municipal “Armando Muller”. A iniciativa da Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria 

de Meio Ambiente, contou com a participação do Grupo de Escoteiros Bem-te-vi e Grupo de 

Escoteiros Amizade de Paulínia. 

 A atividade consistiu na apresentação do novo conceito do Parque Natural, a hidrografia 

regional, a importância da conservação dos recursos hídricos, uso consciente da água, 

inauguração deste espaço com a instalação da Placa de Nascente Modelo contendo as 

informações geográficas e plantio de três mudas de ipê-amarelo, espécie nativa da nossa 

região, no entorno. 

A participação foi direcionada a este público devido ao escotismo ser um movimento de 

caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, no qual os jovens têm a oportunidade 

de se desenvolverem socialmente de uma forma baseada em valores, respeito, amizade, 

fraternidade e no amor pela natureza. 

 O termo nascente refere-se ao afloramento natural do lençol freático que apresenta 

perenidade e dá início a um curso d’água. A área do Parque possui riqueza de nascentes, 

http://noticiasdepaulinia.com.br/parque-natural-armando-muller-recebe-primeira-nascente-modelo/
http://noticiasdepaulinia.com.br/parque-natural-armando-muller-recebe-primeira-nascente-modelo/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Nascente-Modelo-do-Parque-Natural-Armando-Muller2.jpeg
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córregos e lagos. No processo de requalificação do Parque outras nascentes serão 

revitalizadas e instaladas como “Nascentes Modelo” e inseridas no Programa de Educação 

Ambiental deste espaço. 

 

A escolha de implementar uma Nascente Modelo do Parque deve-se ao fato de estar 

inserido na Missão da Instituição que é “Promover a conservação da diversidade biológica 

do Município e Região através de programas de Pesquisa Científica, Educação Ambiental, 

Cultura, Arte e Lazer Interativo, visando a sensibilização dos visitantes para a importância 

das plantas e dos animais para a sustentabilidade ambiental”. 

Programa VerdeAzul 

Esta ação educativa faz parte da Diretiva Gestão das Águas do Programa Município Verde 

Azul (PMVA) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo do qual o Município é 

signatário. 

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa 

Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da 

gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos 

municípios. 

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na 

elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento 

sustentável do estado de São Paulo. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Nascente-Modelo-do-Parque-Natural-Armando-Muller1.jpeg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/09/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ RODOVIA  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/passagem-de-fauna-aerea-na-estrada-da-rhodia-
completa-um-mes/ 
 

Passagem de fauna aérea na Estrada da Rhodia completa 
um mês 
 

Por Redação 

12 de setembro de 2021 

 

A Estrada da Rhodia ganhou uma passagem aérea de fauna para permitir que animais 

silvestres circulem entre áreas verdes sem passarem pelas estradas. A ‘ponte’ que 

conectam as margens de rodovias e permitem que os animais silvestres circulem entre as 

áreas verdes sem risco de atropelamento completa um mês no dia 14 e fica na altura do 

número 7.969, ao lado da passagem do rio Ribeirão Anhumas e bastante longe do centro 

de Barão Geraldo. 

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SVDS) de Campinas e a ONG ICLEI – Governos Locais pela 

Sustentabilidade, a principal associação mundial de governos locais e subnacionais 

dedicados ao desenvolvimento sustentável, por meio do projeto Interact-Bio – Ação 

Integrada pela Biodiversidade. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/passagem-de-fauna-aerea-na-estrada-da-rhodia-completa-um-mes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/passagem-de-fauna-aerea-na-estrada-da-rhodia-completa-um-mes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Passagem-de-fauna_Estrada-da-Rhodia-1.jpg
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A passagem é formada por uma estrutura metálica treliçada, com um vão de 15 metros de 

largura e 5,5 metros de altura. O piso é revestido em assoalho de madeira, para que o 

animal não tenha contato com a estrutura metálica, por conta da temperatura. Nas duas 

extremidades foram presas cordas que ligam a ponte à copa das árvores. 

Entretanto, essa passagem não servirá para animais terrestres (como onças, cobras e 

cachorros do mato e outros que não sobem as árvores. A SVDS fala de uma possível 

passagem subterrânea, mas normalmente os animais usam a calha do rio Anhumas para 

passar entre as áreas verdes. 

Está prevista a colocação de câmera fotográfica acionada por movimento. O objetivo é 

monitorar o local e verificar se a passagem está sendo utilizada pelos animais. Também 

haverá sinalização de proteção, em cumprimento aos requisitos exigidos para as rodovias. 

“Evidentemente, estas passagens de fauna feitas em parceria entre o ICLEI e a Prefeitura 

Municipal de Campinas não resolvem todo o problema, porque nas rodovias de toda a 

região, e nas que passam por Campinas, existem pontos de alto risco de atropelamento de 

fauna, com inexistência de passagens, sejam aéreas ou subterrâneas”, afirmou Rogério 

Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Campinas. 
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VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
DATA: 16/09/2021 
ASSUNTO: RODOVIA 
PÁGINA: https://portalcbncampinas.com.br/2021/09/rod-prof-zeferino-vaz-tera-vias-marginais-
entre-campinas-e-paulinia/ 
 

Zeferino Vaz terá vias marginais entre Campinas e Paulínia 
 

Foto: Arquivo/Redes Sociais 

O Governo de São Paulo declarou a utilidade pública de áreas necessárias para o projeto 

de implantação de via marginal na Rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, entre 

Campinas e Paulínia.  

O cronograma para início das obras está previsto para julho de 2022, após aprovação do 

projeto, decretos desapropriatórios complementares e licenciamento ambiental. O valor do 

investimento total neste trecho será de cerca de R$ 68,3 milhões. 

Com a publicação do documento, no último dia 14 de setembro, é possível iniciar a 

liberação das áreas na altura dos Kms 114 e 121, nos dois sentidos.  

A desapropriação desses trechos visa a implantação de via marginal, além dos 

remodelamentos de dois dispositivos de acesso, no km 116 (Real Parque) e km 119 

(Betel).   

A rodovia é administrada pela concessionária Rota das Bandeiras e está sob regulação da 

ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo. 

https://portalcbncampinas.com.br/2021/09/rod-prof-zeferino-vaz-tera-vias-marginais-entre-campinas-e-paulinia/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/09/rod-prof-zeferino-vaz-tera-vias-marginais-entre-campinas-e-paulinia/
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 09 a 16/09/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

UTI neonatal e policiamento perto de escolas são pedidos de Flávio Xavier 
16 de setembro de 2021  

O vereador Flávio Xavier (DC) solicita informações da Prefeitura sobre a implantação de uma UTI 

para atender recém-nascidos. Ele afirma que, embora o Hospital Municipal já tenha maternidade e 

profissionais excelentes, é importante ter uma unidade intensiva própria para atender bebês que 

nascem antes das 37 semanas de gestação. […] 

 

Tiguila propõe incentivos fiscais para atrair novas empresas a Paulínia 
16 de setembro de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) sugere que o município conceda benefícios fiscais para atrair 

novas empresas ou estimular as que já estão instaladas na cidade. Em troca, as beneficiadas seriam 

obrigadas a contratar pelo menos 80% da mão de obra entre moradores de Paulínia. Segundo o 

vereador a ideia da Indicação 1014/2021 é promover expansão […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-uti-neonatal-policia-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-propoe-incentivos-fiscais-para-atrair-novas-empresas-a-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-uti-neonatal-policia-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-propoe-incentivos-fiscais-para-atrair-novas-empresas-a-paulinia/
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Câmara aprova carrinhos adaptados para pessoa com deficiência em 

supermercados      15 de setembro de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (14/09) proposta que obriga supermercados a 

adaptarem 5% dos seus carrinhos de compras para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O Projeto de Lei 149/2021 agora vai para análise do prefeito.  […] 

 

Mais vagas para carros no Centro e melhorias em escolas são pedidos de 

Edilsinho       14 de setembro de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) cobra informações da Prefeitura sobre a criação de 

bolsões de estacionamento na região central da cidade, principalmente na avenida José Paulino. 

Segundo ele, ampliar as vagas seria importante para toda a população […] 

 

Alex Eduardo propõe banco de ração e medicamentos no município 
13 de setembro de 2021  

A implantação de um Banco de Ração, Utensílios e Medicamentos para Animais é uma das 

propostas apresentadas pelo vereador Alex Eduardo (Solidariedade). De acordo com o Projeto de Lei 

147/2021, o município iria receber produtos doados, perecíveis ou não, e distribuir às entidades, 

organizações e pessoas ou famílias em vulnerabilidade social previamente cadastradas.  

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-16-carrinhos-pessoa-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-16-carrinhos-pessoa-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-vagas-estacionamento-centro-melhorias-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-vagas-estacionamento-centro-melhorias-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-banco-racao-e-medicamentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-16-carrinhos-pessoa-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-vagas-estacionamento-centro-melhorias-escolas/
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Pedro sugere prioridade nos exames periciais em mulheres vítimas de 

violência doméstica     13 de setembro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) propõe através da moção ao Senado maior agilidade no 

processo de votação e aprovação do Projeto de Lei, de autoria da Câmara do Senado 26/2017, no 

qual acrescenta prioridade na realização de exames periciais em mulheres vítimas […] 

 

Coleta seletiva nas casas e inclusão digital em braile são pedidos de José 

Soares       10 de setembro de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere que a coleta seletiva do lixo seja feita no sistema porta 

a porta, para incentivar a população a separar resíduos para reciclagem. Hoje, quem quer ajudar no 

descarte adequado precisa procurar pontos de entrega voluntária […] 

 

Fábio da Van quer saber sobre Programa de Habitação em Paulínia 
10 de setembro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) questiona sobre a existências de programas habitacionais para 

o município. Segundo ele, muitas famílias se encontram sem moradia e a grande maioria não tem 

conhecimento sobre o número de inscritos na Secretaria de Habitação […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-sugere-prioridade-nos-exames-periciais-em-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-sugere-prioridade-nos-exames-periciais-em-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-coleta-seletiva-casas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-coleta-seletiva-casas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-quer-saber-sobre-programa-de-habitacao-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-sugere-prioridade-nos-exames-periciais-em-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-coleta-seletiva-casas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-quer-saber-sobre-programa-de-habitacao-em-paulinia/


      RESUMO DA  SEMANA | Setembro 2021  |  36 
 

  

 

Cícero defende merenda diferenciada a alunos e coleta de óleo nas 

escolas       9 de setembro de 2021  

Crianças e adolescentes com anemia, doença celíaca e intolerância a leite têm direito de receber 

alimentação adequada nas escolas. É o que defende o vereador Cícero Brito (MDB) ao solicitar 

merenda diferenciada na rede municipal de ensino, com o objetivo de garantir a saúde […] 

 

Nota de pesar – Enide de Luca Pavan 
9 de setembro de 2021  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento da senhora Enide de Luca Pavan. Ela tinha 

90 anos, estava internada com quadro de insuficiência renal e cardíaca. Dona Enide, mãe do ex-

prefeito José Pavan Junior e esposa de Jose Pavan (in memoriam) […] 

 

Valadão propõe revisão de leis ineficazes e semelhantes do município 
9 de setembro de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) recomenda que seja feita uma revisão completa das leis do 

município.  Segundo Valadão, a ideia inédita é criar uma Frente Parlamentar de revisão legislativa 

com a participação mínima de cinco parlamentares, para promover profunda análise no acervo de leis 

sancionadas e promulgadas pelo município.  

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-merenda-diferenciada-coleta-oleo-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-merenda-diferenciada-coleta-oleo-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-enide-de-luca-pavan/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-revisao-de-leis-ineficazes-e-semelhantes-do-municipio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-merenda-diferenciada-coleta-oleo-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-enide-de-luca-pavan/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-revisao-de-leis-ineficazes-e-semelhantes-do-municipio/

