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DATA: 03/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/03/camara-permite-gravidas-e-obesos-subirem-
e-descerem-fora-do-ponto/ 
 

[Ônibus] 
Câmara permite grávidas e obesos subirem e 
descerem fora do ponto 
Proposta de lei foi aprovada pelos vereadores em segunda discussão durante a 
3ª sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira 

3 mar 2020 – 20h55 

 
Vereadores acompanham as discussões em plenário durante a 3ª sessão ordinária (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia aprovou proposta de lei que visa permitir que grávidas e obesos embarquem 
e desembarquem dos ônibus fora dos pontos regulares. O projeto de lei teve apoio unânime dos 
vereadores durante sua segunda votação, ocorrida na 3ª Sessão Ordinária deste ano, na noite desta 
segunda-feira (2). 

Agora só depende da assinatura do prefeito Du Cazellato (PSDB) e da publicação da lei 
no Semanário Oficial para que obesos e grávidas subam ou desçam do ônibus em qualquer lugar, 
mesmo fora dos pontos regulares, desde que dentro dos itinerários dos veículos do transporte público 
municipal urbano e rural de Paulínia. 
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O objetivo desse projeto de lei seria ampliar a acessibilidade desse público ao transporte coletivo. 
Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram em segunda votação a obrigatoriedade de toda 
unidade de saúde do município divulgar mensalmente listas de pacientes que aguardam consultas, 
exames e cirurgias. 

Se o projeto for sancionado pelo Executivo, cada cidadão terá direito de saber qual sua numeração 
na fila de espera. A proposta define que a Secretaria Municipal da Saúde informará tempo médio de 
atendimentos, relação dos profissionais disponíveis e listagem de pessoas atendidas, preservando a 
privacidade dos pacientes. 

Os vereadores ainda aprovaram programa para estimular empresas interessadas em apoiar 
programas e obras na área do esporte; a implantação de posto de emissão de RGs em Paulínia; a 
abertura de créditos adicionais no Orçamento de 2020; e a criação do Conselho Municipal de Bem-
Estar Animal. 

Com mais um pedido de vista, voltou a ser adiada a discussão sobre contrato entre a Prefeitura de 
Paulínia e a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp). Os vereadores apresentaram 61 
Indicações de vereadores (sugestões à Prefeitura) e votaram 39 Requerimentos (cobrança de medidas 
ou informações), além de três moções. 
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DATA: 03/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: CÂMARA/ 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/03/vereadores-aprovam-lista-obrigatoria-da.html 
 

Vereadores aprovam lista obrigatória da fila de 
espera nas unidades de saúde 

 

 

A Câmara de Paulínia aprovou, nesta segunda-feira (2/3), proposta para obrigar toda unidade de saúde 

do município a divulgar mensalmente listas de pacientes que aguardam consultas, exames e cirurgias. 

Se a norma for sancionada pelo prefeito, cada cidadão terá o direito de saber qual sua numeração na 

fila de espera. 

 

O Projeto de Lei 11/2020 define que a Secretaria da Saúde deverá informar tempo médio de 

atendimentos, relação dos profissionais disponíveis e listagem de pessoas atendidas. O texto, assinado 

pelo vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB), garante o direito de privacidade dos pacientes: será 

divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde. 

 

Outra iniciativa do parlamentar, também aprovada em segunda discussão, permite que grávidas e 

obesos embarquem e desembarquem dos ônibus fora dos pontos regulares, com o objetivo de ampliar 

a acessibilidade desse público ao transporte coletivo. 

 

ESPORTE, CAUSA ANIMAL E OUTRAS PROPOSTAS 

A 3ª Sessão Ordinária aprovou ainda programa para estimular empresas interessadas em apoiar 

programas e obras na área do esporte (vereador Tiguila Paes – Cidadania). Já em primeira discussão 

(quando se analisa apenas a legalidade da proposta), passaram projetos para implantar posto de 

emissão de RGs em Paulínia, abrir créditos adicionais no Orçamento de 2020 e criar o Conselho 

Municipal de Bem-Estar Animal. 
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Os vereadores Daniel Muller (PL), Fábia Ramalho (PMN) e Zé Coco (PV) elogiaram a última proposta: 

na avaliação deles, a entidade vai amparar pessoas e organizações que lutam pela causa animal, 

contra maus tratos. Com mais um pedido de vista, voltou a ser adiada a discussão sobre contrato entre 

a Prefeitura de Paulínia e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado). 

 

Os vereadores apresentaram 61 Indicações de vereadores (sugestões à Prefeitura) e votaram 39 

Requerimentos (cobrança de medidas ou informações), além de três Moções: homenagens à Emei 

Neusa Aparecida Caron, que teve projeto selecionado para receber selo da Unesco; aos blocos 

participantes do Carnaval (ambas do vereador Tiguila) e ao município de Paulínia, por 56 anos de 

emancipação (vereador Flávio Xavier – DC). 
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DATA: 04/03/2020 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 8  
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DATA: 3/3/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pedido-de-vista-adia-votacao-de-projeto-que-trata-do-novo-contrato-entre-
prefeitura-e-sabesp/ 
 

Pedido de vista adia votação de projeto que trata do 

novo contrato entre Prefeitura e Sabesp 
Por Redação 

 

 
 

O vereador Flávio Xavier (DC) pediu vista e adiou a votação do projeto que autoriza a 

realização de convênio entre Prefeitura, Arsesp e Sabesp (Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo). Há mais de 11 anos, a Sabesp atua em Paulínia sem 

convênio formal. O pedido de vista foi aceito por 14 dos 15 vereadores e aconteceu 

durante a 3ª sessão ordinária de 2020, nesta segunda-feira (2/3). 

O projeto de lei complementar 04/2018 já foi votado em dezembro de 2019 em primeira 

discussão (quando é analisada a legalidade da proposta). Durante a sessão, Flávio Xavier 

pediu um prazo maior para analisar a minuta de contrato enviada pela administração para 

tratar da renovação com a empresa pública que deverá passar para apreciação dos 

vereadores. 

De acordo com a ementa do projeto o objetivo é discutir as condições em que ocorrerá a 

renovação do contrato da Prefeitura com a Sabesp, tendo em vista que atualmente a 

cidade não possui contrato de concessão para a exploração dos serviços prestados pela 

Companhia. 
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A proposta envolve investimentos de R$ 120 milhões em obras de saneamento básico, com 

duração de 30 anos, tempo total do convênio. O texto foi apresentado no ano retrasado, 

reapresentado no ano passado, mas desde então sofre com ajustes no projeto. 

Caso o contrato seja aprovado, ainda segundo a equipe da Sabesp, o documento poderá 

passar por alterações mesmo depois da assinatura, com revisão obrigatória a cada quatro 

anos, e qualquer descumprimento fará a agência reguladora aplicar multas à empresa. 

O município realiza a captação de água de abastecimento do rio Jaguari, captação, adução, 

tratamento e distribuição pela empresa Sabesp. Paulínia está inserido no Consórcio PCJ – 

Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

A Sabesp é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, 

coleta e tratamento de esgotos de 364 cidades do Estado de São Paulo. Ela atua no 

município desde novembro de 1978. 

 
Listas de pacientes – Os vereadores aprovaram, ainda, proposta para obrigar todas as 

unidades de saúde de Paulínia a divulgarem mensalmente listas de pacientes que 

aguardam consultas, exames e cirurgias. Se a norma for sancionada pelo prefeito, cada 

cidadão terá o direito de saber qual sua numeração na fila de espera. 

O Projeto de Lei 11/2020 define que a Secretaria da Saúde deverá informar tempo médio 

de atendimentos, relação dos profissionais disponíveis e listagem de pessoas atendidas. O 

texto, assinado pelo vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB), garante o direito de privacidade 

dos pacientes: será divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde (SUS). 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI  
PÁGINA: 3 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 1ª SESSÃO SOLENE  
PÁGINA: 10 
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DATA: 02/03/2020 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA/ HOMENAGEM/ SESSÃO SOLENE  
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/camara-presta-homenagem-ao-ex-jogador-atibaia-com-titulo-
de-cidadao-paulinense/ 
 

Câmara presta homenagem ao ex-jogador 
Ataliba com título de Cidadão Paulinense 
2 de março de 2020 

 
 

A Câmara Municipal promove a 1ª Sessão Solene de 2020 na próxima sexta-feira (6/3), em 

homenagem ao ex-jogador Carlos Eduardo Soares. Conhecido como Ataliba, ele nasceu em 

Campinas e entrou em campo pelo time de Paulínia, além de vestir a camisa de vários 

clubes. 

O título de Cidadão Paulinense foi proposto pela vereadora Fábia Ramalho (PMN). Segundo 

ela, Ataliba já realizou e vem desenvolvendo muitas atividades pelo município, como 

empreendedor e religioso. 

“Há quatro anos é proprietário do complexo AT5 em nosso município, proporcionando um 

espaço de qualidade, com professores capacitados para que a escolinha não seja apenas 
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um lugar para formar jogadores, mas para que todas as pessoas que passarem por lá 

possam ter motivos para sonhar: este é o foco do projeto”, diz Fábia. 

Ela relata ainda que o trabalho ultrapassa os portões do complexo, pois há mais de dois 

anos o Espaço AT5 promove um evento com a Aupacc (Amigos Unidos por amor Contra o 

Câncer), revertendo a renda arrecada para a instituição trabalhar no combate ao câncer. 

Também tem parcerias com a Emef José Lozano Araújo, para a escolar atingir objetivos. 

Perfil 

Ataliba nasceu em 1979 e veio para Paulínia ainda bebê. Entrou no esporte nas escolinhas 

de futebol da cidade como Chuteira de Ouro, com os professores Gera e Edvaldo, e ainda 

no Gol de Placa, com os professores Wagner e Betão. 

Jogando na Ponte Preta desde as categorias de base, o volante assinou seu contrato com o 

clube em 1998. No ano seguinte foi para o Coritiba, onde permaneceu até 2002. Já em 

2004, depois de uma temporada no time japonês Vissel Kobe, foi contratado pelo Sport 

Club do Recife, voltando para o Coritiba no mesmo ano. Ainda jogou em equipes como 

Botafogo, CRB, Kyoto Purple Sanga (Japão), Marília, Vila Nova e Shahrdari Tabriz (Irã). 

Carlos Eduardo é católico e tem a Canção Nova como comunidade de evangelização. 

Integra o Mundo Novo, uma comunidade missionária de Belo Horizonte. Filho de João 

Batista Soares e Nadir Severino Soares, é casado com Elaine Aparecida da Silva Soares e 

tem três filhos: Mariana, Isabela e Gabriel. 
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DATA: 03/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PARLAMENTO DA RMC  
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/03/paulinia-sedia-encontro-de.html 
 

Paulínia sedia encontro de parlamentares da 
Região Metropolitana de Campinas 
 

 

 

Paulínia foi escolhida para sediar a 2ª Sessão Ordinária de 2020 da Associação do Parlamento da 

Região Metropolitana de Campinas, na próxima sexta-feira (6/3). O evento será às 8h30, no Plenário da 

Câmara Municipal, e reunirá vereadores e autoridades das cidades que integram a RMC. 

 

A sessão é aberta ao público e contará com três palestras: 

 

“App Rede Azul”, proferida por Elaine Marques, CEO do App Rede Azul (aplicativo para familiares e 

amigos de pessoas com autismo); 

“Mídias Sociais para a Campanha 2020”, com Tadeu Baptista de Araújo Porto, Sócio-Diretor do Grupo 
VIU; 

“Gestão do Tempo”, com Luciano Ramalho, administrador de empresas, pedagogo e coaching. 

 

O Parlamento Metropolitano é uma associação envolvendo as 20 Câmaras Municipais da RMC, para 

formular parcerias, discutir pontos em comum e encontrar soluções em conjunto. A entidade tem 

comissões temáticas e promove encontros mensais, a cada vez em um município diferente. 
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DATA: 05/03/2020 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PARLAMENTO DA RMC  
PÁGINA: 6   
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DATA: 05/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/05/janela-partidaria-das-eleicoes-municipais-
2020-comeca-nesta-quinta-feira/ 
 

[Troca-troca] 
Janela partidária das eleições municipais 2020 
começa nesta quinta-feira 
Vereadores que tentarão reeleição ou disputarão cargo de prefeito neste ano 
podem mudar de partido sem sofrer punições até dia 3 de abril 

 
Vereadores de Paulínia durante a 3ª sessão ordinária do ano, realizada no último dia 2 (Foto: Divulgação) 

Os vereadores que neste ano pretendam disputar a eleição para o mesmo cargo ou o de prefeito 
podem, a partir desta quinta-feira (5), mudar de partido sem sofrer punições. O prazo vai até 3 de 
abril, seis meses antes do pleito. É a chamada janela partidária. 

A Resolução nº 23.606/2019, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabelece que 
naquele período a mudança de legenda constitui uma justa causa, não gerando perda do mandato. 

A exceção também está prevista no art. 22- A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos). Pelo 
dispositivo, os detentores de cargo eletivo perderão o cargo caso se desfiliem, sem justa causa, do 
partido pelo qual foram eleitos. Consideram-se justa causa a mudança substancial ou desvio reiterado 
do programa partidário e grave discriminação política pessoal, além da janela partidária. 

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro; o segundo, em 25 de outubro. 
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DATA: 05/03/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SEGURANÇA PÚBLICA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-reduz-furtos-e-roubos-em-geral-no-mes-de-janeiro/ 

Paulínia reduz furtos e roubos em geral no mês de janeiro 
Por  Redação 

5 de março de 2020 

 
Roubos de veículo também recuaram; indicadores de roubo a banco e 
extorsão mediante sequestro ficaram zerados 

Paulínia terminou o primeiro mês do ano com redução no furtos e roubos em geral, mas 

aumento nos casos de estupros. Os roubos de veículos também caíram e os indicadores de 

roubo a banco e extorsão mediante sequestro ficaram estáveis sem registro de ocorrências. 

Os furtos em geral recuaram 21,42%, passando de 84 para 66 (18 a menos), se 

comparados janeiro de 2019 e 2020. O mesmo aconteceu com os roubos em geral, que 

reduziram 38.88% ou 7 casos em números absolutos (de 18 para 11). As quantidades dos 

dois indicadores são uma das menores, iniciada em 2001. Desde 2005, o Município não 

registrava números abaixo de 200 ocorrências/ano. 

Nos furtos de veículo a queda foi de 14,81%, com uma diferença de 4 boletins se 

comparado o primeiro mês deste ano com igual período do ano anterior.  
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O indicador passou de 27 para 23. Os roubos a banco, por sua vez, ficaram estáveis, sem 

registro de ocorrências. É a 13ª vez consecutiva que isso ocorre.Em contrapartida, os 

roubos de veículo e roubos de carga cresceram no período. O primeiro teve aumento de 1 

caso, totalizando 6 registros, e o segundo 1 ocorrência a mais, somando 1 boletim. 

 

Outros indicadores 

Paulínia não teve nenhum caso de homicídio doloso em janeiro de 2020, em igual período 

de 2019. A cidade registrou três casos em 2019, sendo 1 caso em abril, 1 em maio e 1 em 

dezembro, respetivamente. 

Paulínia fechou o primeiro mês de 2020 sem nenhum boletim de latrocínio e vítima, os 

indicadores de latrocínios ficaram zerados. Os números são iguais aos contabilizados em 

janeiro de 2019. A cidade registrou um caso em dezembro do ano passado. 

Resultado diferente foi constatado com os estupros. O indicador apresentou 3 casos a mais 

no período, passando de 1 para 4, sendo que 2 casos são de vulneráveis. 

Em janeiro não houve registros de extorsões mediante sequestro em Paulínia. Essa é a 

quinta vez consecutiva que isso ocorre. 

Produtividade 

O trabalho das polícias paulistas em Paulínia, no primeiro mês do ano, resultou em 38 

prisões e na apreensão de 3 armas de fogos ilegais – 2 a mais que janeiro de 2019. 

Também foram registrados 14 flagrantes por tráfico de entorpecentes. A polícia instaurou 

112 inquéritos policiais contra 94 de 2019; recuperou 13 veículos, contra 8 de 2019 e 

prendeu 38 pessoas contra 32 em 2019. 
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DATA: 02/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/02/primeiro-dia-das-novas-empresas-de-
onibus-escolar-castiga-estudantes/ 
 

[Educação] 
Primeiro dia das novas empresas de ônibus 
escolar castiga estudantes 
Alunos, pais e responsáveis foram deixados nos pontos de Paulínia, chegaram 
atrasados ou precisaram até de carona para voltar para casa 

2 mar 2020 – 20h15 

 
Quantidade de informações nas placas também foi motivo de reclamação dos usuários (Foto: 
Divulgação) 

O primeiro dia da troca das empresas de ônibus escolar das redes municipal e estadual de 
educação nesta segunda-feira (2) fez Paulínia viver a segunda crise na área de transportes em menos 
de dois meses. Desta vez, alunos, pais e responsáveis ficaram a ver navios nos pontos, chegaram 
atrasados nas unidades de ensino ou precisaram recorrer a caronas para voltar para casa. 

Após a transição de 15 dias, as empresas de ônibus Rápido Sumaré, S.T.P. Mobilidade Eireli e 
Sancetur começaram a transportar 14,9 mil alunos dos ensinos Infantil, Fundamental, Médio, 
Técnico e Educação para Jovens e Adultos (EJA).  
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O contrato emergencial prevê a disponibilização de 178 ônibus pelo valor de R$ 31,7 milhões – 
em comparação com o anterior, são 28 veículos a menos e custo 10% maior. 

No dia 11 de janeiro, Paulínia também enfrentou problemas na troca da empresa do transporte 
público municipal urbano e rural de passageiros. Na ocasião, após 37 dias de transição, a Terra Auto 
Viação assumiu o serviço na cidade e teve sua estreia marcada por confusão, placas com itinerários 
do Rio de Janeiro, atrasos, falhas mecânicas, sujeira e reclamações por parte de quem conseguiu 
utilizar os ônibus. 

Nesta segunda-feira (2), os problemas se concentraram na falta de pontualidade, na escassez de 
ônibus e na confusão dos itinerários. As reclamações dos usuários do serviço voltaram a tomar conta 
das redes sociais: 

 “Vanessa Thomé Assumiu mais não passo nos pontos, o que adianta; 
 Josiane Rissi Fiquei com minha filha das 6:15 até 7:20 e o ônibus não passou que 

palhaçada é essa fui levá-la na escola e tinha um monte de aluno chegando atrasado e a 
escola é no Parque dos Servidores; 

 Manuela Priscilla de Oliveira Quem puder buscar os filhos nas escolas vá. Minha filha com 
09 anos ficou mais de uma hora pra chegar em casa, e estava no ônibus errado, quando 
acabou a linha o motorista foi leva lá em casa. Ela chegou aos prantos, nervosa que não 
quer mais andar de ônibus escolar; 

 Leide Cruzz Bom dia! Senhor Prefeito Du Cazellato, hoje segunda feira, dia 2 de Março de 
2020. Venho informar ao senhor e aos seus secretários, colaboradores, etc que os ônibus 
escolares das EMEIs não funcionaram. Os poucos ônibus que passaram, além de estarem 
atrasados NÃO tinham identificação da EMEI/ESCOLA; 

 Leide Cruzz Estou ligando na Prefeitura, mas a ligação não está completando. Senhor 
Prefeito respeite os cidadãos de Paulínia é coloque empresas descentes para nos atender; 

 Leide Cruzz Informo também que esse mesmo ônibus não era adequado para crianças nessa 
idade, devido não ter cinto de segurança; 

 Leide Cruzz O motorista informou que era apoio e nos perguntou se as crianças sabiam o 
caminho; 

 Graciele Alves As crianças que estudam no período da manhã, estão nas escolas até agora 
esperando os ônibus… Será que os alunos do período da tarde chegam até amanhã em 
casa????? #vergonhoso Para lidar com crianças a empresa tem que ter o mínimo de 
preparo…; 

 Leandra Inácio Só acho que nessa primeira semana os motoristas junto com a monitora 
parassem e se identificassem pra quais escolas vão, porque passam à *mil por hora* não dá 
pras mães lerem aquela maldita placa com cem escolas de destino, só acho. E as monitoras e 
motoristas sejam mais atencios, pois os serviços deles dependem de nossos filhos; 

 Caroline Moraes Como eu levo meu filho pra escola e ele só volta de ônibus, não sabia a 
bagunça que estava e na entrada da escola nenhuma monitora da escola me avisou que os 
ônibus não estavam passando. A monitora nova me ligou 12 e pouco que estavam com meu 
filho dentro do ônibus e não sabiam aonde ele morava, que estavam sem saber aonde deixar 
ele. Como assim gente? Pq a escola não avisou pra gente ir buscar os filhos? Eu estava no 
trabalho tbm e a babá esperando no ponto desde 11:30 que é o horário que ele chegaria, 
descaso total a escola tinha que ter nos avisado; e 

 Helen Janaina Dummer Braga Tinha ônibus sim e muito, tinha ônibus vazio passeando pra 
cima e pra baixo. Eu fiquei no ponto até 13:00 tive q pedir pro meu cunhado ir buscar ele na 
escola, é uma falta de respeito com os pais e as crianças. 
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 Fernanda Lopes Que absurdo, meu filho sai 17:15 do Flora, o ônibus simplesmente não foi 
buscar as crianças, fui avisada pela escola as 18:17 Que teria q ir buscar ele na escola… 
pouca vergonha..pq não fizeram treinamento com os motoristas e monitoras antes, agora 
esse caos…” 

Às 20h35, a Prefeitura de Paulínia informou que, por meio da Secretaria Municipal de 
Transportes, acompanha o início das novas operações do ônibus escolar com seus fiscais e gestores, 
para minimizar o impacto dos problemas que aconteceram neste primeiro dia de atuação das 
empresas na cidade. 

“Os pais ou responsáveis podem entrar em contato pelos telefones (19) 3939-7012, 939-7013, 
3939-7014, para informações ou irem até a Secretaria Municipal de Transportes para serem 
atendidos pessoalmente”, destacou a nota da Prefeitura. 

Neste domingo (1º), o secretário municipal de Transportes, Antônio Carlos Amante Carreira, 
esclareceu que visitou a Rápido Sumaré e ela tinha 107 ônibus – 92 contratados e 15 reservas para 
ficar em três pontos estratégicos em Paulínia, em caso de socorro. Segundo ele, a S.T.P. também 
ficarria com vans e ônibus reservas para eventual emergências. 
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DATA: 05/03/2020 
VEÍCULO: EPTV > JORNAL “EPTV 1”  
ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR  
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8375125/ 
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DATA: 04/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/04/kits-escolares-comecam-a-ser-entregues- 
na-rede-municipal-de-paulinia/ 
 

[Educação] 
Kits escolares começam a ser entregues na 
rede municipal de Paulínia 
Estimativa de investimento total para distribuição em todo o País é de R$ 164 
milhões, com recursos da União, dos estados e municípios 

4 mar 2020 – 14h57 

 
Itens de kit escolar que começou a ser distribuído nesta semana pela Prefeitura de Paulínia (Foto: 
Divulgação) 

O Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
autorizaram a distribuição de mais de 3 milhões de kits escolares em todo o Brasil até esta terça-feira 
(3). “Estive hoje (terça-feira) com a secretária municipal de Educação, Meire Muller, e vereadores 
recebendo os kits escolares”, anunciou o prefeito Du Cazellato (PSDB) nas redes sociais. 

Du Cazellato informou que o material escolar já começou a ser entregue para cerca de 18 mil 
alunos de creches, escolas dos ensinos Infantil, Fundamental I e II, Médio, profissionalizante e 
Educação para Jovens e Adultos (EJA) da cidade. “Desde 2016, não era entregue pela rede 
municipal. Num trabalho conjunto entre as secretarias essa ação pode ser realizada.” O ano letivo 
teve início no último dia 5 de fevereiro em Paulínia. 
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A estimativa de investimento total na compra dos 3 milhões de kits escolares que deverão ser 
distribuídos em todo o País é de R$ 164 milhões, com recursos da União, dos estados e municípios. 
A Prefeitura de Paulínia não informou quanto de verba aplicou na iniciativa. “Isso é dinheiro do 
povo, do imposto que vocês pagam, voltando para vocês”, afirmou o ministro da Educação, Abraham 
Weintraub. 

Os kits escolares contêm itens como caderno, lápis, borracha, cola, apontador, caneta, régua, giz 
de cera, calculadora e “tudo mais que for necessário para os estudantes realizarem as atividades em 
sala de aula”, destacou o Ministério da Educação. “Os materiais foram feitos para cada etapa e cada 
modalidade de ensino (Infantil, Médio, Eja)”, salientou a presidente do FNDE, Karine Santos. 

De acordo com o MEC, a escolha dos itens do kit considerou a saúde dos alunos e o meio 
ambiente. Nenhum dos materiais, ressaltou o Ministério, têm produtos tóxicos na composição, a 
calculadora funciona com energia solar e a agenda foi confeccionada com madeira de 
reflorestamento. 

Os materiais foram adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais de Educação por meio de 
atas de compra do FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Cada kit atende um aluno 
durante um ano letivo. A aquisição compartilhada asseguraria qualidade e melhores condições de 
preços, por conta do grande volume. 

Segundo a coordenadora-geral de Mercado, Qualidade e Compras do FNDE, Carla Rodegheri, o 
modelo gera economia e controle de qualidade na aquisição dos produtos. “Quando o FNDE 
concentra a compra, que é a compra nacional, a gente tem uma grande economia, em razão da 
compra por escala. Cabe ressaltar também que as parcerias que nós desenvolvemos no âmbito do 
FNDE nos auxiliam justamente nesse processo de promoção de qualidade”, pontuou. 

Ao aderirem à compra, os entes federativos informam a quantidade necessária para o atendimento 
da demanda. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados nos quais as prefeituras mais 
solicitaram materiais escolares. De acordo com o FNDE, 390 entes federativos foram beneficiados. 
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DATA: 02/03/2020 
VEÍCULO: G1/EPTV 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/02/abandonada-ha-7-anos-obra-
de-creche-vira-problema-para-moradores-de-paulinia.ghtml 
 
 

Abandonada há 7 anos, obra de creche vira 
problema para moradores de Paulínia 
 
Terreno acumula mato alto, além de móveis abandonados. Mães  
lamentam falta do equipamento público. Prefeitura retoma licitação, mas 
não dá prazo para concluir. 
 
02/03/2020 13h21   

 

 
Em 2013, quando a secretária Jéssica Borges teve o primeiro filho, pensou que 
conseguiria uma vaga em uma creche nova e perto de casa, no Jardim Alvorada em 
Paulínia (SP), para a criança. Sete anos depois, o que seria uma solução é visto como 
transtorno. A obra da unidade de educação foi abandonada e, atualmente, acumula mato 
alto, criadouro de mosquitos e móveis abandonados. 
A obra teve início em 2012 com entrega prevista para o ano seguinte. Questionada 
pela EPTV, afiliada da TV Globo, a prefeitura afirma que retomou o processo de licitação 
para contratar outra empresa que vai terminar a construção. No entanto, não há prazo para 
isso. 
"Se tivesse uma creche aqui que desde 2013 era para estar pronta quando meu mais velho 
nasceu, ele teria frequentado. Agora está numa provisória, que eles pagam aluguel, e a 
gente nessa situação", criticou a secretária. 
 

 
Construção de creche está abandonada há 7 anos em Paulínia — Foto: Johnny 
Inselsperger/EPTV 
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"É terrível, tem gente usando droga lá dentro, os portões estão quebrados, tem criadouro de 
mosquito lá dentro, tá um matagal, eu mesmo tenho que levar meu filho lá no centro de 
Paulínia", completou. 
 
Outra moradora do bairro, que fica na região do Betel, afirma que as famílias convivem 
com o problema de não ter uma creche por perto. "Isso aí já era para estar pronto já faz 
tempo. As crianças daqui estando aí e nisso as crianças daqui têm que ir para fora". 
 

 
Madeiras retorcidas em obra abandonada de creche de Paulínia — Foto: Johnny 
Inselsperger/EPTV 
 
A produção da EPTV foi ao local nesta segunda-feira (2). O portão quebrado facilita o 
acesso e dá noção inicial da situação de abandono. As pilhas de tijolos foram dominados 
pelo mato e a construção tem madeiras retorcidas. 
As grades que separam o local para a rua foram arrancadas. Há um buraco aberto que 
oferece risco a quem entre no local. Segundo moradores, o terreno também é usado por 
usuários de drogas. 
A prefeitura informou que fará uma limpeza no terreno nesta semana. 
 

 
Pilha de tijolos foi tomada pelo mato em obra de creche de Paulínia — Foto: Johnny 
Inselsperger/EPTV 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PLANO DIRETOR  
PÁGINA: 12 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PLANO DIRETOR  
PÁGINA: 6 
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DATA:  
28/02/2020 
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
PLANO DIRETOR  
PÁGINA: 12 
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DATA: 01/03/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ OBRAS | PÁGINA: A5 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PAULIPREV/ DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: 6 
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DATA: 27/02/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PAULIPREV  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pauliprev-resgata-58-de-investimentos-feitos-em-fundos-
sem-rentabilidade/ 
 

 

Pauliprev resgata 58% de investimentos feitos 
em fundos sem rentabilidade 
Por Redação  

27 de fevereiro de 2020 

 
 

 
Expectativa do instituto é recuperar até 78% dos investimentos feitos em três 

fundos desde 2009, que totalizam R$ 71,4 milhões 

 

O Instituto Pauliprev, responsável pela gestão da aposentadoria dos servidores estatutários 

da Prefeitura de Paulínia, já recuperou 58% de três investimentos feitos desde 2009 em 

fundos que apresentaram pouca atratividade e liquidez. 

Os investimentos foram feitos em 2009, 2014 e 2016, durante as gestões dos ex-prefeitos 

José Pavan Junior (2009/2012), Edson Moura Júnior (2013/2015) e José Pavan Junior 

(2015/2016). 
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Ao todo, foram investidos R$ 71,4 milhões e recuperados, até agora, R$ 41,4 milhões. A 

expectativa da direção do Pauliprev é recuperar até R$ 55 milhões, ou seja, 78% do 

montante aplicado nos fundos. 

Desde o começo deste ano, o instituto já recuperou quase R$ 1,4 milhão dos três fundos. 

Os valores foram aplicados em um fundo da Caixa Econômica Federal e ficarão lá até 

decisão do Conselho Administrativo. 

Para o presidente do Instituto Pauliprev, “essa operação é uma sinalização para os 

servidores e para a opinião pública que o Instituto está trabalhando com transparência em 

busca de melhores resultados”. 

“Não tenho dúvidas que haverá mais recuperações ao longo deste ano. Somente neste 

Fundo Pyxis devemos buscar cerca de 90% do total aplicado nele, ante uma expectativa no 

passado de perda total”, afirmou André Breda. 

INVESTIMENTOS 

Em 2009, durante o governo do prefeito José Pavan Junior (DEM), o Instituto Pauliprev 

aplicou R$ 27,4 milhões no fundo Piatã. De acordo com o órgão, já foi recuperado desse 

fundo 59,4%. A expectativa é chegar a 65%. 

Já em novembro de 2014, no governo de Edson Moura Junior (MDB), o Pauliprev aplicou 

R$ 14 milhões no fundo GGR Prime. Até agora, já recuperou R$ 3,1 milhões. A expectativa 

é chegar a 76% do valor total, ou seja, R$ 10,6 milhões. 

No fundo Firf Pyxis, o Pauliprev colocou R$ 30 milhões em 2016, durante a gestão do ex-

prefeito José Pavan Junior (PSDB). Desse valor, quase R$ 22 milhões já foram recuperados 

(ou 73%). A intenção é chegar a 90%. 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: GUARDAS MUNICIPAIS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/02/28/apos-decisao-judicial-42-
guardas-com-aposentadoria-especial-voltam-ao-trabalho-em-paulinia.ghtml 

 
Após decisão judicial, 42 guardas com aposentadoria 
especial voltam ao trabalho em Paulínia 
 
Agentes da corporação atuarão em prédios públicos de Educação, Saúde, 
Turismo, além de reforçar a Divisão de Trânsito e a Ronda Escolar. 
 

Por G1 Campinas e Região 

28/02/2020 10h13   
 

 
Viaturas da Guarda Civil Municipal de Paulínia em frente à Delegacia de Polícia Civil — Foto: 

Guarda Civil Municipal 

 
Quarenta e dois guardas municipais que estavam aposentados vão retornar ao trabalho a 
partir de segunda-feira (2) em Paulínia (SP), segundo a prefeitura. Os agentes voltam ao 
efetivo da corporação após uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) que 
cancelou, em outubro do ano passado, a aposentadoria especial deles. 
Segundo a prefeitura, os agentes passaram por treinamentos, exames médicos e 
psicológicos para retornar aos postos. Eles vão reforçar a vigilância de prédios públicos, o 
monitoramento do trânsito, além do patrulhamento das ruas. 
A aposentadoria especial por atividade de risco foi concedida após uma lei municipal de 
2017 que estendia o direito aos guardas municipais. A lei se baseou no entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que, à época, definiu que os agentes de segurança 
municipais podiam pedir a aposentadoria após 25 anos de trabalho. 
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No entanto, o próprio STF reformou o entendimento, o que levou o Ministério Público 
Estadual (MP-SP) a entrar com uma ação contra a lei municipal de Paulínia. O resultado foi 
a decisão do TJ-SP para que eles retornassem ao trabalho até que atinjam os 35 anos 
trabalhados. 
O advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia, 
Rafael Ceroni Succi, afirma que o retorno dos guardas à folha salarial da prefeitura pode 
fazer com que o município atinja o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
A Prefeitura de Paulínia informou, no entanto, que mesmo com o retorno dos vencimentos 
para o orçamento municipal, o Executivo segue abaixo do limite da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Atualmente, 51% do orçamento é empenhado em gasto com 
pessoal. 
Além disso, que a categoria pediu uma reunião para 4 de março com a prefeitura. "Tem 
uma demanda dos GCMs que envolve algumas questões, entre elas essa. Fizemos um 
protocolo administrativo, pedindo essa reunião com o prefeito para tentar chegar a um 
consenso amigavelmente". 
Segundo a prefeitura, os agentes receberam novas fardas, coturnos e a Polícia Federal 
concedeu autorização para posse de arma. A prefeitura não confirmou o número total de 
guardas que atuam na cidade atualmente. 
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DATA: 28/02/2020 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: GUARDAS MUNICIPAIS 
PÁGINA: 6 
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DATA:  
28/02/2020 
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
GREVE DE PETROLEIROS/  
REPLAN 
PÁGINA: 6 
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DATA: 22/03/2020 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: TERCEIRA IDADE 
PÁGINA: 2 
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DATA: 28/02//2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: FEIRA DO SÃO JOSÉ  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/28/feira-livre-do-sao-jose-vai-ter-sua-edicao-
noturna-as-quintas-feiras/ 

 
[Compras] 
Feira Livre do São José vai ter sua edição 
noturna às quintas-feiras 
Novidade começa a partir desde dia 5 de março, em Paulínia; irá funcionar no 
mesmo local da de domingo, mas no período das 15h às 22h 

28 fev 2020 – 20h03 

 
Feira noturna vai ser no mesmo espaço onde ocorre a de domingo, na Rua Ana Maria Padovani 
(Foto: Divulgação) 

AFeira Livre do São José vai ganhar uma edição noturna a partir deste dia 5 de março, em 
Paulínia. Além daquela que já ocorre aos domingos, agora, todas as quintas-feiras a população 
poderá comprar legumes, frutas, artesanato, temperos, vestuários, utensílios, eletrônicos ou comer 
um pastel em uma das barracas dos feirantes. 

O anúncio da feira noturna já é feita nas redes sociais da Feira Livre do São José e em carros de 
som pela cidade. Desde 2018, o presidente da Associação dos Feirantes de Paulínia, José Carlos de 
Souza, o Ceará, negociava com o governo municipal a realização de uma feira noturna em Paulínia. 
À época, a intenção era montar as barracas na região central da cidade. 
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A feira noturna do bairro São José vai começar a partir das 15h com previsão de término às 22h. 
Irá acontecer no mesmo espaço onde ocorre atualmente a de domingo, na Rua Ana Maria Padovani. 
A intenção dos organizadores é oferecer aos consumidores as mesmas opções de barracas existentes 
nas edições do final de semana. 

A Feira Livre do São José foi fundada em fevereiro de 2012. De acordo com as estimativas dos 
organizadores, as barracas dos feirantes atraem cerca de 5 mil visitantes todos os domingos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  41 

 

  

DATA: 27/02/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ FARMÁCIA VIVA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/27/saude-vai-implantar-hortas-medicinais-nas-
unidades-basicas-de-paulinia/ 
 

Saúde vai implantar hortas medicinais nas 
unidades básicas de Paulínia 

Programa ‘Farmácia Viva’ tem objetivo de cultivar, conservar e utilizar plantas 
medicinais no auxílio no tratamento de algumas doenças 

27 fev 2020 – 12h13 

 
Grupo de profissionais envolvidos no programa ‘Farmácia Viva’ da rede municipal (Foto: 
Divulgação) 

As 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paulínia vão ganhar hortas medicinais. O programa 
“Farmácia Viva” começou a ser implantado no município pela Secretaria Municipal de Saúde. 

O objetivo é realizar o cultivo, a conservação e a utilização de plantas medicinais no auxílio no 
tratamento de algumas doenças. O programa será desenvolvido através da parceria entre o Grupo 
Pratic e o Departamento de Assistência Farmacêutica. 

Os tratamentos com o uso de plantas medicinais somente serão realizados mediante prescrição 
médica. O Jardim Botânico Municipal de Paulínia “Adelelmo Piva Junior” realizará a doação de 
mudas para o Farmácia Viva. 

Depois de implantado nas UBSs, de acordo com a Prefeitura de Paulínia, o Farmácia Viva deverá 
ser ampliado para outras unidades da rede de saúde do município, como a Saúde Mental e o Centro 
de Geriatria. 
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DATA: 02/03/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ECONOMIA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/27/saude-vai-implantar-hortas-medicinais-nas-
unidades-basicas-de-paulinia/ 

 

CPFL inclui Paulínia no desconto de até 50% na compra de 
geladeira nova 
Objetivo da companhia é incentivar consumo menor e mais eficiente de energia por 
meio da troca dos velhos equipamentos em 35 cidades 

2 mar 2020 – 11h34 

Empresas vão 
investir mais de R$25 milhões para oferecer 23 mil novas geladeiras (Foto: Divulgação) 

ACPFL Energia incluiu Paulínia e mais oito cidades na abrangência do programa que permite que 
clientes da distribuidora adquiram geladeiras novas e mais eficientes com até 50% de desconto. A 
partir de agora a cidade, Araraquara, Barretos, Botucatu, Piraju, Valinhos, Votorantim, São Carlos e 
Sumaré também contam com lojas participantes, além das outros 26 municípios que já estavam 
participando. 

A ação Desconto Eficiente faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) coordenado pela distribuidora em parceria com o Magazine Luiza, com o 
objetivo de incentivar um consumo menor e mais eficiente de energia. As empresas vão investir mais 
de R$25 milhões para oferecer 23 mil novas geladeiras do modelo Inverter das marcas Samsung e 
Panasonic, que consomem, em média, 45% menos energia em relação a um refrigerador novo 
convencional. Na área de concessão da CPFL, 81 lojas do Magazine Luiza participam do programa. 
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Para garantir o eletrodoméstico com o desconto, o cliente deve ir até a loja do Magalu participante 
e, no momento da compra, informar os seus dados cadastrais da CPFL. Na aquisição da nova 
geladeira, o consumidor deverá se comprometer a entregar o aparelho antigo que tem em casa, que 
será retirado na entrega do novo refrigerador e encaminhado para reciclagem. Além disso, no 
momento da entrega do novo equipamento, ele deverá entregar cinco lâmpadas fluorescentes e/ou 
incandescentes, que serão trocadas por modelos com tecnologia LED, mais eficientes e econômicos. 
As lâmpadas usadas serão recolhidas pela varejista e devidamente descartadas. 

Qualquer cliente com a conta em dia já terá 25% de desconto na aquisição. Os adimplentes que 
recebam a fatura mensalmente por e-mail ou optarem por cadastrarem a conta por e-mail terão 30% 
de desconto. Já os clientes que atendam os critérios anteriores e que tenham, ainda, a Tarifa Social de 
baixa renda receberão 50% de desconto. 

Sorteio 

Todas as concessionárias da CPFL participantes irão sortear um número de clientes que deverão 
participar do processo de medição do consumo de energia do equipamento antigo e novo. O objetivo 
é comparar, a partir de uma semana de medição, o consumo de um equipamento em relação ao outro. 

Os clientes sorteados serão devidamente comunicados e a medição será agendada pela empresa 
Indústria FOX, parceria do projeto. A ideia é que um equipamento instalado na geladeira possa aferir 
os consumos e, a partir disso, fazer as devidas comparações de eficiência. 

Participantes 

As lojas do Magazine Luiza que participam do programa ficam em Paulínia, Araraquara, Barretos, 
Botucatu, Piraju, Valinhos, Sumaré, Campinas, São Carlos, Votorantim, Americana, Hortolândia, 
Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Orlândia, Batatais, Olímpia, Morro 
Agudo, Porto Ferreira, Sorocaba, Santos, Jundiaí, Vinhedo, São Roque, Indaiatuba, Praia Grande, 
Itapetininga, Avaré, Ourinhos, Jaguariúna, Mococa e Santa Cruz do Rio Pardo. 

Além disso, para cada geladeira adquirida, o projeto irá destinar R$ 50 para Organizações Não 
Governamentais (ONGs) da sua área de concessão. Em São Paulo, a ação irá beneficiar as entidades 
Clube Amigo dos Deficientes (CAD), ONG Há Esperança, Instituto Flora Vida, Medicão, 
Associação Criança Feliz, Associação Mata Ciliar, Lar dos Velhinhos e Trilhos do Jequitibá. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 21 a 05/03/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Marquinho Fiorella sugere medidas de segurança para pedestres e ciclistas 
em duas regiões da cidade 
5 de março de 2020  

As vias públicas nos entornos das Praças Cesar Bierrembach e Waldemar Perissinotto, no João 
Aranha, e da Igreja Católica Nossa Senhora do Belo Ramo, no Monte Alegre, necessitam de 
sinalização de solo para proporcionar mais segurança a pedestres e ciclistas. É o que apontam as 
Indicações 147 e 148/2020, do vereador Marquinho Fiorella (PSB). […] 

 

 

UBS do Centro precisa urgentemente de ventiladores, diz Daniel Muller 
5 de março de 2020  

Reclamações de munícipes e de funcionários que utilizam a Unidade Básica de Saúde do Centro 
fizeram o vereador Daniel Muller (PL) solicitar instalação de ventiladores nas dependências do local. 
Ele afirma que, hoje, muitos pacientes e familiares vivem situações de desconforto com o calor 
excessivo.  
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Xandynho propõe parceria para “Caminhão Itinerante da Serasa” no município                                   
5 de março de 2020  

Visando possibilitar que pessoas com dificuldade de acesso à internet conheçam e utilizem os 
serviços gratuitos oferecidos pela Serasa, o vereador Xandynho Ferrari (PSD) sugere ao Poder 
Executivo Municipal parceria com a instituição para um caminhão itinerante no município. […] 

 

Marcelo D2 quer manutenção da academia da Praça Ângelo Calegari e medidas 
contra alagamentos na divisa de Paulínia/Sumaré 
4 de março de 2020  

Preocupado em oferecer um espaço de qualidade para os moradores de Paulínia praticarem 
atividades físicas, o vereador Marcelo D2 (PROS), através da Indicação 144/2020, sugere que o setor 
competente da Prefeitura reforme a academia ao ar livre instalada na Praça Ângelo Calegari […] 

 

Falta de medicamentos na rede de saúde faz Filhos da Fruta cobrar informações 
4 de março de 2020  

O vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) solicita informações da Prefeitura sobre a falta de 
medicamentos na rede municipal de saúde. Segundo ele, é comum o recebimento de inúmeras 
reclamações envolvendo o fornecimento de remédios, como para pessoas com diabetes. […] 
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Vereadores aprovam lista obrigatória da fila de espera nas unidades de saúde 
3 de março de 2020  

A Câmara de Paulínia aprovou, nesta segunda-feira (2/3), proposta para obrigar toda unidade de 
saúde do município a divulgar mensalmente listas de pacientes que aguardam consultas, exames e 
cirurgias. Se a norma for sancionada pelo prefeito, cada cidadão terá o direito de saber qual sua 
numeração na fila de espera. […] 

 

Ex-jogador Ataliba receberá título de Cidadão Paulinense na próxima sexta 
3 de março de 2020  

A Câmara Municipal promove a 1ª Sessão Solene de 2020 na próxima sexta-feira (6/3), às 19h, em 
homenagem ao ex-jogador Carlos Eduardo Soares. […] 

 

Marcelo Souza solicita melhorias na iluminação pública em pontos da cidade 
2 de março de 2020  

Problemas na iluminação pública são temas de duas propostas do vereador Marcelo Souza (PRTB): 
ele pede manutenção das luminárias na estrada municipal Ivo Macris, no bairro Saltinho, e na rua 
José Bonomi, no bairro Betel. “A iluminação pública é muito importante para o bem-estar […] 
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Câmara sedia encontro de parlamentares da Região Metropolitana de Campinas 
2 de março de 2020  

Paulínia foi escolhida para sediar a 2ª Sessão Ordinária de 2020 da Associação do Parlamento da 
Região Metropolitana de Campinas, na próxima sexta-feira (6/3). O evento será às 8h30, no Plenário 
da Câmara Municipal, e reunirá vereadores e autoridades das cidades que integram a RMC. […] 

 

Hortas comunitárias e fiscalização de áreas verdes são propostas de Valadão 
27 de fevereiro de 2020  

O vereador Fábio Valadão (PRTB) cobra informações da Prefeitura sobre uma proposta, apresentada 
em 2013, para a criação de hortas comunitárias na cidade. A ideia, segundo ele, é gerar emprego e 
também alimento para famílias de baixa renda. […] 

 

Câmara promove 3ª Sessão Ordinária na próxima segunda-feira (2/3) 
27 de fevereiro de 2020  

A próxima sessão da Câmara de Paulínia será excepcionalmente na próxima segunda-feira (2/3), às 
18h30, e terá 13 projetos de lei em debate. Uma das propostas pretende obrigar unidades de saúde do 
município a divulgar listas de pacientes aguardando consultas, exames e cirurgias. Se virar lei, a 
Secretaria da Saúde terá de informar detalhes […] 
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Projeto quer liberar embarque de grávidas e obesos fora dos pontos de ônibus 
26 de fevereiro de 2020  

A Câmara de Paulínia analisa proposta para permitir que todas as grávidas e pessoas obesas 
embarquem e desçam dos ônibus fora do ponto regular. Para o vereador Edilsinho Rodrigues 
(PSDB), autor da iniciativa, o objetivo é garantir a acessibilidade desse público ao transporte […] 

 

José Soares propõe construção de creche e EMEI no bairro Serra Azul 
21 de fevereiro de 2020  

A falta de unidades escolares de educação básica no Serra Azul é levantada pelo vereador José 
Soares (Republicanos) na Indicação 93/2020.  Em atendimento a solicitações de moradores, a 
propositura do parlamentar sugere a construção de uma creche e de uma escola municipal […] 

 

Loira cobra novo Plano Diretor para Paulínia 
21 de fevereiro de 2020  

O presidente da Câmara Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) cobrou durante a 2ª Sessão Ordinária 
um novo Plano Diretor para o município. No Requerimento 79/2020, o vereador cobra do Executivo 
informações quanto ao projeto e prazos para criação de um novo plano. No texto, o parlamentar 
alerta que o Plano Diretor […] 
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Xavier pede providências para Hospital e espaços públicos sem uso 
21 de fevereiro de 2020  

O vereador Flávio Xavier (DC) apresentou propostas envolvendo espaços públicos que precisam de 
atenção: ele cobra informações sobre a instalação de uma universidade no Parque Brasil 500; pede 
limpeza no píer do Parque da Represa e solicita manutenção do telhado do Hospital Municipal […] 

 


