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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 03/10/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/lei-orcamentaria-anual-para-2022-chega-a-camara-
municipal-de-paulinia/ 
 

 

Lei Orçamentária Anual para 2022 chega à Câmara 
Municipal de Paulínia 
 

Por Redação 

3 de outubro de 2021 

 

A Administração Municipal de Paulínia protocolou nesta quinta-feira (30/9), o projeto que 

dará origem à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022. O documento estima a receita em R$ 

1.892.641.000,00 (um bilhão, oitocentos e noventa e dois milhões, seiscentos e quarenta e 

um mil reais) – valor 15,29% maior do que a do ano passado. Desse total, R$ 202 milhões 

serão destinados a investimentos. 

Na Câmara, a LOA terá prazo para recebimento de emendas dos vereadores, que poderão 

remanejar os recursos para áreas e programas prioritários, de acordo com as necessidades 

da população. Depois, ela passará por análise das comissões permanentes da Casa e só 

então poderá ser discutida e votada em Plenário. A expectativa é de que todo o processo 

seja finalizado até 17 de dezembro. 

Os investimentos, que equivalem a 10,67% da receita corrente líquida do Orçamento, 

também são superiores aos deste ano, que foram de 7,12%. Entre as áreas beneficiadas, 

http://noticiasdepaulinia.com.br/lei-orcamentaria-anual-para-2022-chega-a-camara-municipal-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/lei-orcamentaria-anual-para-2022-chega-a-camara-municipal-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/12/Prefeitura-Municipal-Paul%C3%ADnia_Dez-2019.jpg
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estão saúde, educação, segurança pública, habitação, infraestrutura, logística, proteção 

social e geração de empregos. 

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2696 
 

Paulínia deve arrecadar 1 bilhão e quase 900 milhões de 
reais em 2022 
 

Da Redação 

01/10/2021 23:10:37 

 

Valor é R$ 250 mi acima do previsto para este ano 

O projeto de Orçamento Municipal com a maior previsão de receita dos últimos cinco 

anos chegou ontem na Câmara, e separa R$ 200 milhões para investimentos 
 

No final da tarde desta quinta-feira (30), a administração Du Cazellato (PL) protocolou na Câmara de 

Vereadores a proposta de Orçamento para 2022 (PL 164/21), com a maior previsão de receita liquida dos 

últimos cinco anos: R$ 1.892.641.000,00 (um bilhão, oitocentos e noventa e dois milhões, seiscentos e 

quarenta e um mil reais). São R$ 250,7 milhões acima do valor estimado para este ano (veja no final da 

matéria as receitas estimadas de 2017 a 2021). Do total previsto, R$ 202,3 milhões são 

para investimentos nas mais diversas áreas. Esse valor é R$ 84 milhões maior que o de 2021.   

 

Na comparação com o período de 2017 a 2021, os principais setores públicos da cidade terão mais dinheiro 

no ano que vem. Por lei, Educação e Saúde ficam com 25% e 15% (no mínimo), respectivamente, de tudo o 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2696
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que o município arrecada e, por isso, sempre registram as maiores dotações. O Orçamento 2022 reserva R$ 

472,4 milhões para educação e R$ 396 milhões para saúde.  

 

Já entre as pastas sem limite mínimo legal de gastos, a de Transportes aparece com o maior aumento de 

verba, registrado no período: de R$ 24,3 milhões em 2017 para R$ 60,9 milhões no próximo ano - R$ 36,6 

milhões a mais. Na comparação com a dotação deste ano (R$ 38,4 milhões), o crescimento estimado é 

de R$ 22,5 milhões. Segurança vem em seguida, com R$ 40,6 milhões cinco anos atrás, e R$ 68,4 milhões 

em 2022 - aumento de R$ 27,8 milhões.  Em relação à atual verba da pasta (R$ 53 milhões), o salto será 

de R$ 15,4 milhões. 

 

Esporte (R$18,5 milhões), Meio Ambiente (R$ 13,6 milhões), Cultura (R$ 9,8 milhões) e Habitação (R$ 3,3 

milhões) aparecem com as menores dotações no texto orçamentário para 2022, bem como nos de 2017 a 

2021 -  veja abaixo ranking das verbas. Com o fim das votações em dois turnos (legalidade e mérito) 

na CMP (Resolução 283/21), o Orçamento 2022 será discutido e votado em sessão única, até o dia 15 de 

dezembro. 

 

RECEITAS ESTIMADAS - 2017 A 2021 

 

2017: R$ 1.394.390.600,00  

2018: R$ 1.526.253.000,00 

2019: R$ 1.715.352.945,00 

2020: R$ 1.528.904.000,00 

2021: R$ 1.641.870.000,00 

 

PRINCIPAIS SECRETARIAS - VERBAS 2017 A 2022 

Educação 

2017: R$ 354,5 milhões; 2018: R$ 366,6 milhões; 2019: R$ 417,8 milhões; 2020: R$ 459,1 milhões; 2021: R$ 457 

milhões; 2022: R$ 472,4 milhões. 

 

Saúde 

2017: R$ 329,1 milhões; 2018: R$ 339,5 milhões; 2019: R$ 385,4 milhões; 2020: R$ 368,5 milhões; 2021: R$ 368,6 

milhões; 2022: R$ 396 milhões. 

 

Urbanismo (Obras e Infraestrutura) 

2017: R$ 252,1 milhões; 2018: R$ 181,1 milhões; 2019: R$ 215,2 milhões; 2020: R$ 123,3 milhões; 2021: R$ 156,8 

milhões; 2022: R$ 226,3 milhões. 

 

Administração 

2017: R$ 80,2 milhões; 2018: 191,2 milhões; 2019: R$ 187 milhões; 2020: R$ 96,7 milhões; 2021: R$ 99,1 milhões; 2022: 

R$ 105,6 milhões. 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=140471
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Segurança Pública 

2017: R$ 40,6 milhões; 2018: 58,1 milhões; 2019: R$ 52,8 milhões; 2020: R$ 45,3 milhões; 2021: R$ 53 milhões; 2022: 

R$ 68,4 milhões. 

Transportes 

2017: R$ 24,3 milhões; 2018: 33,4 milhões; 2019: R$ 24,3 milhões; 2020: R$ 34,5 milhões; 2021: R$ 38,4 milhões; 2022: 

R$ 60,9 milhões. 

 

Assistência Social 

2017: R$ 42,7 milhões; 2018: 41,4 milhões; 2019: R$ 44,4 milhões; 2020: R$ 42,6 milhões; 2021: R$ 41,2 milhões; 2022: 

R$ 51,4 milhões. 

 

Esportes 

2017: R$ 10,6 milhões; 2018: 17,2 milhões; 2019: R$ 24,1 milhões; 2020: R$ 13,1 milhões; 2021: R$ 10,2 milhões; 2022: 

R$ 18,5 milhões. 

 

Meio Ambiente 

2017: R$ 8,8 milhões; 2018: 7,7 milhões; 2019: R$ 8,5 milhões; 2020: R$ 7,1 milhões; 2021: R$ 7,2 milhões; 2022: R$ 

13,6 milhões. 

 

Cultura 

2017: R$ 4,2 milhões; 2018: 27,1 milhões; 2019: R$ 24,4 milhões; 2020: R$ 9,3 milhões; 2021: R$ 6,5 milhões; 2022: R$ 

9,8 milhões. 

 

Habitação 

2017: R$ 3,9 milhões; 2018: 4,2 milhões; 2019: R$ 4,3 milhões; 2020: R$ 1,9 milhão; 2021: R$ 1,5 milhão; 2022: R$ 3,3 

milhões. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Ilustração 



   RESUMO DA  SEMANA | Outubro 2021 |  6 
 

  

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/10/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=5255194151174237&set=a.456671664359867 
 

Verba da Câmara em 2022 será de quase R$ 40 milhões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5255194151174237&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 03/10/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ REGIÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Arrecadação das Prefeituras deve aumentar até 17% em 2022 
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VEÍCULO: RÁDIO BRASIL CAMPINAS 
DATA: 06/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://brasilcampinas.com.br/camara-municipal-de-paulinia-aprova-cota-para-negros-no-
servico-publico.html 
 

www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2021/10/radio.mp3 

Câmara Municipal de Paulínia aprova cota para negros no 
serviço público 
 

Por Elias Aredes 

 06/10/2021 05:36 

A Câmara Municipal de Paulínia aprovou no dia 28 de setembro uma proposta que estipula 

que os órgãos municipais tenham 20% de seus postos destinados para negros, negras ou 

afrodescendentes. 

Caso seja sancionado pelo prefeito Du Cazellato (PL), as vagas serão preenchidas por 

intermédio de concursos públicos. A autodeclaração do candidato será adotado como 

critério para que ele participe do sistema de cotas. 

A lei é de autoria do vereador Gibi Professor (PTB), que durante a sessão de votação 

admitiu a polêmica do projeto, apesar da sua implantação em diversas cidades do estado 

de São Paulo. 

O projeto prevê que se o concurso não conseguir aprovar número suficiente de negros e 

negras para o preenchimento dos cargos em disputa, as vagas serão destinadas aos 

outros candidatos. 

A cidade de Paulinia conta com seis mil funcionários públicos enquadrados como ativos, 

aposentados ou inativos, que são pessoas afastadas por algum motivo particular. 

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paulínia, Rodrigo Jacquet 

disse que este tema foi acompanhado pela entidade. Ele vislumbra pontos positivos, mas 

ele alerta que alguns obstáculos precisam ser superados. 

O prefeito DU Cazellato tem 15 dias utéis a partir da data de aprovação na Câmara 

Municipal para sancionar ou vetar o projeto. Caso o veto aconteça, o projeto volta 

novamente para a Câmara que pode confirmar o veto ou derrubá-lo e imediatamente 

promulgar o texto. 

https://brasilcampinas.com.br/camara-municipal-de-paulinia-aprova-cota-para-negros-no-servico-publico.html
https://brasilcampinas.com.br/camara-municipal-de-paulinia-aprova-cota-para-negros-no-servico-publico.html
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃO PAULINENSE  
PÁGINA: 5 

Gerald Ray Kaczor recebe título de Cidadão Paulinense
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 08/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃO PAULINENSE  
PÁGINA: 15 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Outubro 2021 |  12 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 06/10/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/06/governo-expande-capacidade-de-publico-
em-espacos-de-entretenimento/ 
 

Governo expande capacidade de público em espaços de 
entretenimento 
 

Medida será válida a partir de agora em todo o estado, com ampliação gradativa da 
ocupação dos espaços de eventos esportivos, culturais e de lazer 

6 out 2021 – 15h21 

 

Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, fala para o governador Doria (Foto: Divulgação) 

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (6) a expansão da capacidade de 

público nos eventos esportivos, culturais e de lazer, em consonância com as medidas já adotadas para 

as partidas de futebol nos estádios. 

Shows, espetáculos, atividades de entretenimento e demais modalidades esportivas poderão 

ampliar gradativamente o número de espectadores e participantes no decorrer deste mês, respeitando 

normas sanitárias e limites de ocupação dos espaços indicados pelo Comitê Científico de São Paulo. 

“Vamos levar em conta os critérios que são fundamentais para a retomada de grandes eventos com 

controle de público. O primeiro é a vacinação completa ou, pelo menos, a primeira dose e um teste 

de Covid-19 negativo. A segunda condição é que o uso de máscara continue sendo obrigatório nessas 

situações”, afirmou Paulo Menezes, coordenador do Comitê Científico. 

• Até o dia 15, a ocupação deverá ser de até 30%. 

• Entre os dias 16 e 31, será de até 50%. 

• Em 1º de novembro, poderá ser utilizada até 100% da capacidade do local, respeitando as regras sanitárias. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/06/governo-expande-capacidade-de-publico-em-espacos-de-entretenimento/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/06/governo-expande-capacidade-de-publico-em-espacos-de-entretenimento/
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Para entrada e participação nestes eventos, os estabelecimentos e organizadores deverão exigir um 

comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca 

e Pfizer ou dose única da Janssen. Também precisarão disponibilizar álcool em gel 70% em locais de 

fácil acesso ao público. 

Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá apresentar um comprovante com a 

primeira dose e um teste negativo para Covid-19 do tipo PCR realizado em até 48 horas antes do 

ingresso no evento, ou um teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas. Também será 

preciso utilizar máscara de proteção facial durante a permanência no espaço e há a recomendação de 

distanciamento entre as pessoas. 

“Para o setor de eventos é muito importante essa retomada, era uma expectativa que já se tinha de 

como seria o passo a passo. Essa resolução será publicada pela Saúde em Diário Oficial amanhã 

(quinta-feira)”, destacou Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. 

As orientações para a retomada de grandes eventos com controle de público partiram das análises 

do Comitê Científico do Governo do Estado, que seguirá monitorando e apoiando a gestão para o 

combate à pandemia e a retomada segura das atividades socioeconômicas. 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 08/10/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: A16 
 

Brasil reduz mortes com vacina, mas chega a 600 mil óbitos 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 05/10/2021 
ASSUNTO: APOSENTADOS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/aposentados-e-pensionistas-da-prefeitura-devem-fazer-
recadastramento-2021/ 
 

Aposentados e pensionistas da prefeitura devem fazer 
recadastramento 2021 
 

Por Redação 

5 de outubro de 2021 

 

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos promove, 

desde 8 de setembro, o recadastramento presencial ou online de seus 

aposentados e pensionistas por meio de ação denominada “Prova de Vida – 

2021”.  

O período para a realização da Prova de Vida – 2021 será de 8 de setembro a 30 

de novembro de 2021. Aqueles que não fizerem o recadastramento poderão ter 

o pagamento do benefício suspenso. 

Para fazer o recadastramento, os aposentados e pensionistas devem comparecer 

Secretaria de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h, 

apresentar original da cédula de identidade (RG) e comprovante de endereço 

(água, luz ou telefone) atualizado. 

Quem preferir, existe a Prova de Vida 

online http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/prova, onde serão 

necessárias informações como matrícula com o dígito, número do CPF, data de 

nascimento e envio de foto (selfie). Siga as instruções do sistema e, em caso de 

dúvida, ligar para (19)3874-5644 ou (19)3874-5600. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/aposentados-e-pensionistas-da-prefeitura-devem-fazer-recadastramento-2021/
http://noticiasdepaulinia.com.br/aposentados-e-pensionistas-da-prefeitura-devem-fazer-recadastramento-2021/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/prova
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/10/2021 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 5 

Instituto Pauliprev completa 20 anos de fundação 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 03/10/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO  
PÁGINA: A9, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

PIB da região apresenta maior crescimento em todo o Estado  
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 05/10/2021 
ASSUNTO: EMPRESAS/ NEGÓCIOS  
PÁGINA: 3 

Três cidades da região são beneficiadas com vagas para programa de inovação de micro e pequenas empresas 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 07/10/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-promove-curso-gratuito-descomplique-pj-por-
meio-do-sebrae-aqui/ 
 

Prefeitura promove curso gratuito ‘Descomplique PJ’ por 
meio do Sebrae Aqui 
 

Por Redação 

7 de outubro de 2021 

 

O posto do Sebrae Aqui Paulínia está com inscrições abertas para 35 vagas do curso 

“Descomplique PJ”, voltado para empresários locais, que terão aulas de gestão, finanças, 

marketing, entre outros temas. O objetivo possibilitar uma visão mais clara do negócio, 

contribuindo para a tomada de decisões que permitam seguir empreendendo e inovando, 

mesmo em momentos de crise. 

Para se inscrever, é preciso ter o Ensino Fundamental completo e ser maior de 18 anos. As 

inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link abaixo: https://bitly.com/descompf 

As aulas vão ocorrer entre os dias 18 e 22 de outubro, das 18h30 às 22h30, na Escola 

Municipal Vitor Szczepanski (antigo Supletivo), localizado no Centro. 

A qualificação será realizada pela Prefeitura de Paulínia, por meio do Sebrae Aqui que atuo 

junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todos os participantes serão 

certificados. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-promove-curso-gratuito-descomplique-pj-por-meio-do-sebrae-aqui/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-promove-curso-gratuito-descomplique-pj-por-meio-do-sebrae-aqui/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://bitly.com/descompf?fbclid=IwAR3vLor9Itotk1o0wFSfv9F2PauuSSzn-UE6o4FWgGz7Mj2DX6Hk0IWMQaY
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Descomplique-PJ.jpg
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 05/10/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/05/porta-de-onibus-do-transporte-
municipal-cai-em-parada-na-regiao-central/ 
 

Porta de ônibus do transporte municipal cai em parada 
na região central 
 

Empresa concessionária do serviço público por meio de contrato emergencial e 
Prefeitura de Paulínia não quiseram se manifestar sobre incidente 

5 out 2021 – 16h22 

 
Porta de ônibus da Terra na caída entre o meio-fio e a calçada em ponto na José Paulino (Foto: Divulgação) 

Passageiros do transporte municipal de Paulínia levaram um susto na manhã desta terça-feira (5). 

A porta de um ônibus da Terra Auto Viação Transportes Ltda caiu assim que o veículo parou para 

embarque e desembarque de pessoas. 

O incidente aconteceu em um ponto de ônibus da Avenida José Paulino, na região central da 

cidade, umas principais vias de comércio de Paulínia. Não há notícias de feridos no episódio. O 

veículo fazia a linha Rodoshopping/Betel. 

A Prefeitura de Paulínia nem a empresa Terra quiseram se manifestar sobre a queda da porta do 

circular. Ambas mantêm sucessivos contratos emergenciais, desde janeiro de 2020, para a prestação 

do serviço de transporte municipal coletivo urbano e rural de passageiros da cidade. 

No dia 27 de setembro, a Prefeitura assinou contrato com o Consórcio Mobilidade 

Paulínia, vencedor da concorrência pública para a prestação do transporte público em Paulínia nos 

próximos 10 anos. Mas ainda não há uma data marcada para a nova concessionária – formada pela 

mesma Terra e a empresa Rápido Sumaré Ltda – assumir o serviço. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/05/porta-de-onibus-do-transporte-municipal-cai-em-parada-na-regiao-central/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/05/porta-de-onibus-do-transporte-municipal-cai-em-parada-na-regiao-central/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/12/primeiro-dia-da-terra-no-transporte-publico-e-marcado-por-problemas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/24/terra-e-rapido-sumare-ficam-com-transporte-publico-de-passageiros/
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A Prefeitura informou que o Consórcio Mobilidade Paulínia tem prazo de 180 dias (seis meses), a 

partir da assinatura do contrato com o município, para começar a realizar o transporte municipal de 

passageiros na cidade – ou seja, até o dia 27 de março de 2022. 

Por enquanto, a Terra segue sozinha na cidade e, conforme o último contrato emergencial firmado 

com a Prefeitura, em junho deste ano, recebendo por mês, independentemente do número de 

passageiros transportados, o valor fixo de R$ 1.432.488,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois 

mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) – o valor global chega a R$ 8.594.929,80 

(oito milhões quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). 

O valor estimado do contrato do Consórcio Mobilidade Paulínia assinado com a Prefeitura é de R$ 

268.968.642,48 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), que corresponde ao somatório da estimativa da 

remuneração da concessionária ao longo do prazo total de 10 anos com a tarifa cheia de R$ 3,82 – 

R$ 1 pago pelo passageiro na catraca e os outros R$ 2,82 subsidiados pela Prefeitura, como já ocorre 

hoje. 

O Consórcio Mobilidade Paulínia ofereceu à Prefeitura o segundo maior valor de outorga para 

prestar o serviço de transporte municipal em Paulínia: cerca de R$ 7 milhões. A S.T.P. Mobilidade 

Ltda apresentou a proposta de aproximadamente R$ 12 milhões – mas foi desclassificada – e a 

terceira concorrente, a Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda, pouco mais de R$ 1,3 milhão. 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Porta de ônibus urbano da Viação Terra cai durante trajeto em Paulínia 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 07/10/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=52711 
 

Porta de ônibus cai e quase atinge pedestre em Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 05/10/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/porta-de-onibus-cai-e-quase-atinge-pedestre-em-paulinia/ 

 

Porta de ônibus da Viação Terra cai na rua durante viagem 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 05/10/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/5668/porta-de-onibus-da-viacao-terra-cai-na-rua-durante-viagem 
 

 

 

https://tribunaliberal.com.br/?p=52711
http://noticiasdepaulinia.com.br/porta-de-onibus-cai-e-quase-atinge-pedestre-em-paulinia/
https://www.zatum.com.br/noticia/5668/porta-de-onibus-da-viacao-terra-cai-na-rua-durante-viagem
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VEÍCULO: VTV SBT 
DATA: 30/09/2021 
ASSUNTO: PONTE  
PÁGINA: https://www.facebook.com/watch/?v=549415999499563 

Prefeitura interdita ponte  em bairro de Paulínia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Moradores de Paulínia reclamam da situação de uma ponte 
VEÍCULO: VTV SBT   |     DATA: 29/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/275536784420918 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=549415999499563
https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/275536784420918
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 07/10/2021 
ASSUNTO: RODOVIAS 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

Governo do Estado inicia obras em vicinais em três cidades da região 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 08/10/2021 
ASSUNTO: LAZER 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/08/zeca-malavazzi-e-lagoa-joao-aranha-terao-
festa-de-dia-das-criancas/ 
 

Zeca Malavazzi e Lagoa João Aranha terão festa de Dia 
das Crianças 
 

Evento gratuito com brinquedos, oficinas, música e guloseimas irá ocorrer na 
próxima terça-feira, dia 12, no período das 9h às 17h30, em Paulínia 

8 out 2021 – 12h28 

 

Festa de Dia das Crianças contará com brinquedos infláveis: não há restrição de público (Foto: Divulgação) 

O Parque Zeca Malavazzi e a Lagoa do João Aranha (Praça Waldemar Perissinotto), em Paulínia, 

terão a festa de Dia das Crianças na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional, quando 

também se celebra a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. 

O evento gratuito e aberto ao público irá ocorrer no período das 9h às 17h30. Dentre as atrações 

que serão oferecidas à criançada, estão previstas oficinas de recreação, música, pipoca, refrigerante e 

brinquedos infláveis. 

Outra atração da festa de Dia das Crianças programada é o retorno dos passeios de pedalinhos no 

Parque Zeca Malavazzi. Já os triciclos ficarão à disposição dos participantes nos dois locais do 

evento. 

“(Por causa da pandemia da Covid-19) o uso de máscara é obrigatório e os brinquedos serão 

constantemente higienizados, além disso, totens de álcool em gel estarão espalhados pelos espaços”, 

garantiu a Prefeitura, promotora do evento.  Não há restrição de público. 

O Parque Zeca Malavazzi fica na Rua Álvaro Ribeiro, 191, no Jardim de Itapoan. Já a Lagoa do 

João Aranha (Praça Waldemar Perissinotto) fica localizada na Avenida Duque de Caxias, no bairro 

João Aranha. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/08/zeca-malavazzi-e-lagoa-joao-aranha-terao-festa-de-dia-das-criancas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/08/zeca-malavazzi-e-lagoa-joao-aranha-terao-festa-de-dia-das-criancas/


   RESUMO DA  SEMANA | Outubro 2021 |  26 
 

  

VEÍCULO: G1 
DATA: 05/10/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS  
PÁGINA: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/05/reforma-tributaria-da-novo-passo-
com-imposto-dual-entenda-o-que-pode-mudar.ghtml 
 

Reforma tributária dá novo passo com imposto dual; 
entenda o que pode mudar 
 

Senado e Câmara dividem textos que podem alterar legislação tributária e 
deputados já aprovaram mudanças no Imposto de Renda que prevêem ampliação 
da faixa de isenção para a pessoa física. 
 

00:00/04:34 

Texto da reforma tributária começa com apoio amplo de estados, municípios e 
governo federal 

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) divulgou nesta terça-feira (5) seu relatório da proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. O texto cria um imposto dual, reunindo de um 
lado os impostos federais e, de outro, os tributos estaduais e municipais. A proposta prevê 
também o Imposto Seletivo (IS) em substituição ao IPI e que incidiria em itens selecionados, como 
cigarros e bebidas alcoólicas. 
 
Havia uma expectativa de que o novo texto propusesse uma reforma ampla e unificasse todos os 
tributos em apenas um Imposto de Valor Agregado (IVA). 
 
A separação atende ao desejo do Ministério da Economia, que havia proposto em julho de 2020 a 
criação da Contribuição sobre Bens e Consumo (CBS), que criava um imposto federal único, 
unindo PIS e Cofins. O projeto estava parado no Congresso. 
A única novidade desde então foi uma segunda fase de reforma, que altera o imposto de renda de 
pessoas física e jurídica. Ela foi encaminhada pelo governo e aprovada pela Câmara em setembro. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/05/reforma-tributaria-da-novo-passo-com-imposto-dual-entenda-o-que-pode-mudar.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/05/reforma-tributaria-da-novo-passo-com-imposto-dual-entenda-o-que-pode-mudar.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/05/pacheco-critica-sistema-tributario-e-diz-que-congresso-tem-compromisso-com-reforma-mas-nao-define-calendario.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/05/pacheco-critica-sistema-tributario-e-diz-que-congresso-tem-compromisso-com-reforma-mas-nao-define-calendario.ghtml
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/10/05/relator-no-senado-deixa-tributos-federais-de-fora-e-perde-a-chance-de-fazer-reforma-tributaria-ampla.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/21/governo-propoe-reunir-pis-e-cofins-em-uma-mesma-contribuicao-com-aliquota-unica-de-12percent.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/21/governo-propoe-reunir-pis-e-cofins-em-uma-mesma-contribuicao-com-aliquota-unica-de-12percent.ghtml
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Pontos principais da nova proposta 
A proposta enviada nesta terça-feira (5) é um novo relatório à PEC 110/2019 que estava parada no 
Congresso desde julho de 2019. A ideia é criar duas grandes unificações de impostos, em um IVA 
dual. 

• IVA Federal: CBS (PIS + Cofins) 
• IVA Subnacional: IBS (ICMS + ISS) 
•  

O relator afirma que a divisão tem por objetivo dar autonomia a estados e municípios na gestão de 
sua arrecadação tributária. Haverá, portanto, variação possível entre os entes federativos, mas 
será uniforme para todas as operações com bens e prestações de serviços. Deverá sempre ser 
adotado o local de destino da operação, isso tem potencial de reduzir as "guerras fiscais" entre 
estados. 
 
Para o caso da CBS, o relator propõe que as alíquotas serão fixadas de forma a "manter a 
arrecadação dos tributos que irá substituir pelo período de dois anos". 
Será adotado também o regime não cumulativo em que é possível ir deduzindo o imposto pago 
ao longo da etapa de produção via crédito com o objetivo de pagar menos imposto nas etapas 
seguintes. É algo benéfico para a indústria, por exemplo, que tem várias etapas de produção. 
 
Além do IVA dual, seria criado também um Imposto Seletivo (IS) em substituição ao IPI e que 
incidiria em itens selecionados, como cigarros e bebidas alcoólicas. Para isso, seria criada uma 
Lei Complementar que poderia, inclusive, ampliar a gama de produtos taxados pelo IS. 
Regimes especiais, como o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus continuariam com 
tratamento diferenciado. Outros regimes favorecidos poderiam ser implementados por Lei 
Complementar. 

 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Estados divulgam apoio, e municípios estão divididos sobre PEC 110 
VEÍCULO: JOTA   |     DATA: 07/10/2021     |    PÁGINA:  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pec-110-reforma-tributaria-estados-municipios-07102021 
 

FNP defende que PEC 110 da reforma tributária pode prejudicar serviços 

públicos 
VEÍCULO: IG   |     DATA: 06/10/2021     |    PÁGINA:  

https://economia.ig.com.br/2021-10-06/frente-nacional-de-prefeitos-nota-pec-reforma-tributaria.html 

 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pec-110-reforma-tributaria-estados-municipios-07102021
https://economia.ig.com.br/2021-10-06/frente-nacional-de-prefeitos-nota-pec-reforma-tributaria.html


   RESUMO DA  SEMANA | Outubro 2021 |  28 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 03/10/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/03/gilmar-mendes-suspende-parte-da-lei-de-
improbidade-administrativa/ 
 

Gilmar Mendes suspende parte da Lei de Improbidade 
Administrativa 
 

Somente atos graves vão provocar perda de direitos políticos; para ministro, 
alteração na legislação dará segurança para as eleições de 2022 

3 out 2021 – 15h22 

 
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): pedido do PSB atendido (Foto: Agência Brasil) 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu neste sábado (2) uma 

parte da Lei de Improbidade Administrativa. Com a mudança, somente atos graves de agentes 

públicos poderão provocar a perda de direitos políticos, como a proibição de se candidatar em 

eleições e de assumir determinados cargos públicos. 

Mendes atendeu a pedido do PSB. De acordo com o partido, a retirada de direitos políticos 

configura uma punição excessiva que deveria ser aplicada apenas quando a improbidade for dolosa 

(intencional), com o objetivo comprovado de enriquecer ilegalmente e lesar os cofres públicos. 

Na decisão, Mendes destacou que a manutenção dos direitos políticos quando o ato não tiver sido 

doloso está em linha com a Constituição, que procura garantir a participação plena dos cidadãos na 

política. “Independentemente do tempo de suspensão (dos direitos políticos), a mera aplicação dessa 

penalidade, a depender da natureza do ato enquadrado, afigura-se excessiva ou desproporcional”, 

justificou o ministro. 

O ministro ressaltou que a decisão segue o projeto que altera a lei de improbidade administrativa, 

aprovado pelo Senado e que voltou à Câmara para ser votado nesta semana. A proposta prevê que o 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/03/gilmar-mendes-suspende-parte-da-lei-de-improbidade-administrativa/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/03/gilmar-mendes-suspende-parte-da-lei-de-improbidade-administrativa/
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agente público só pode ser enquadrado por improbidade se ficar comprovada a intenção de agir fora 

da lei. 

Mendes acrescentou que a retirada do trecho da lei dará segurança para as eleições de 2022, ao 

impedir a cassação de candidaturas com base em atos culposos (sem intenção). Até agora, era 

definido como improbidade administrativa qualquer ato ou omissão, com ou sem intenção, que 

descumpre os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 

O projeto de lei é criticado por entidades como a Transparência Brasil. Após a aprovação pelo 

Senado, na última quarta-feira (29) a organização informou que a proposta traz retrocessos no 

combate à corrupção. Um dos principais pontos diz respeito à Lei de Acesso à Informação (LAI), 

cujo descumprimento seria punido apenas quando for comprovado que o agente obteve vantagem 

com a não divulgação dos dados. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara aprova projeto que revisa a Lei de Improbidade Administrativa; 

texto segue para sanção 
VEÍCULO: CÂMARA DOS DEPUTADOS  |     DATA: 06/10/2021     |    PÁGINA:  

https://www.camara.leg.br/noticias/814238-camara-aprova-projeto-que-revisa-a-lei-de-improbidade-administrativa-

texto-segue-para-sancao/ 
 

VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 04/10/2021     |    PÁGINA: A12 

 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/814238-camara-aprova-projeto-que-revisa-a-lei-de-improbidade-administrativa-texto-segue-para-sancao/
https://www.camara.leg.br/noticias/814238-camara-aprova-projeto-que-revisa-a-lei-de-improbidade-administrativa-texto-segue-para-sancao/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/10/2021 
ASSUNTO: ELEITORAL/ JUSTIÇA  
PÁGINA: 8 

STF libera artistas em arrecadação de campanhas e barra “showmícios”
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 06/10/2021 
ASSUNTO: POLÍTICA  
PÁGINA: A14 

Brasileiro quer mais mulheres na política 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 1º a 7/10/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Digitalização de prontuários e reforma do barracão da Prefeitura, são 

indicações de Valadão 
7 de outubro de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) propõe digitalização dos prontuários físicos das UBS de Paulínia. 

Para o vereador, a digitalização proporciona dinâmica de acesso e troca de informações do paciente, 

independentemente se ele será atendido em um pronto socorro ou em uma consulta de rotina na UBS. 

Além é claro, de gerar sustentabilidade na economia de papel. […] 

 

 

Gerald Ray Kaczor recebe título de Cidadão Paulinense após 5 décadas 
6 de outubro de 2021  

Depois de viver mais de 50 anos em Paulínia, o norte-americano Gerald Ray Kaczor voltou à terra 

natal com o título de Cidadão Paulinense. O reconhecimento foi aprovado pela Câmara e entregue 

pelo vereador Pedro Bernarde (Cidadania), autor da homenagem. Nascido em O’Neill, Nebraska, em 

4 de setembro de 1941, Kaczor chegou ao Brasil […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/digitalizacao-de-prontuarios-e-reforma-do-barracao-da-prefeitura-sao-indicacoes-de-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/digitalizacao-de-prontuarios-e-reforma-do-barracao-da-prefeitura-sao-indicacoes-de-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gerald-ray-kaczor-titulo-cidadao-paulinense/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/digitalizacao-de-prontuarios-e-reforma-do-barracao-da-prefeitura-sao-indicacoes-de-valadao/
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Zé Coco sugere plantio de mudas para cada bebê nascido na cidade 
6 de outubro de 2021  

Como uma forma leve e didática de chamar atenção para o meio ambiente, o vereador Zé Coco 

(PSB) sugere que a Prefeitura plante uma muda de árvore nativa para cada recém-nascido no 

município. Os bebês ganhariam uma “certidão natural” […] 

 

Sabesp comunica suspensão de atendimento virtual até dia 12 de outubro 
6 de outubro de 2021  

Em ofício encaminhado à Câmara de Paulínia, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado) informa que precisará interromper as atividades de atendimento virtual (agência virtual 

Sabesp e aplicativo para celulares) entre os dias 1º e 12 de outubro. […] 

 

Gibi sugere nome de Professor Ricardo Alves a pista de atletismo do 

estádio de Paulínia      5 de outubro de 2021  

A pista de atletismo de 378 metros no Estádio Municipal Luiz Perissinotto, no bairro Santa Cecília, 

em Paulínia, receberá a denominação de Professor Ricardo Alves, a partir de proposta do vereador 

Gibi Professor (PTB). O projeto de lei foi aprovado por unanimidade na última sessão. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-mudas-bebe-nascido/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sabesp-comunica-suspensao-de-atendimento-virtual-ate-dia-12-de-outubro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-nome-de-professor-ricardo-alves-a-pista-de-atletismo-do-estadio-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-nome-de-professor-ricardo-alves-a-pista-de-atletismo-do-estadio-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-mudas-bebe-nascido/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sabesp-comunica-suspensao-de-atendimento-virtual-ate-dia-12-de-outubro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-nome-de-professor-ricardo-alves-a-pista-de-atletismo-do-estadio-de-paulinia/
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Dono de terreno com mato alto deve ser notificado, defende Loira 
5 de outubro de 2021  

O vereador Loira (DC) solicita notificação dos proprietários de terrenos, guias e calçadas sem 

cuidados, “considerando que o mato alto, entulho e lixo provocam o aparecimento de insetos e 

animais peçonhentos, colocando em risco a integridade dos moradores e transeuntes” […] 

 

Flávio Xavier cobra novo Plano Diretor e fim de danos ambientais no Pq. 

Brasil 500        4 de outubro de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) questiona a Prefeitura sobre o atraso na regularização do Plano 

Diretor, instrumento dos municípios para ordenar questões urbanas e sociais. O Requerimento 

892/2021 aponta que a vigência do atual Plano se encerrou em 2016 […] 

 

Fábio da van pede câmeras de segurança em escolas de Paulínia 
4 de outubro de 2021  

O vereador Fábio da Van solicita instalação de câmeras de segurança em escolas da cidade. Segundo 

o vereador a indicação se faz necessária diante dos casos de arrombamento e furto ocorridos em 

algumas unidades. O objetivo é garantir a integridade e a segurança […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-notificar-terreno-com-mato-alto/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-plano-diretor-danos-ambientais-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-plano-diretor-danos-ambientais-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-pede-cameras-de-seguranca-em-escolas-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-notificar-terreno-com-mato-alto/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-plano-diretor-danos-ambientais-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-pede-cameras-de-seguranca-em-escolas-de-paulinia/
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Tiguila pede Hospital para animais e Arenas esportivas em Paulínia 
1 de outubro de 2021  

O vereador Tiguila (Cidadania) explica que há tempos a cidade necessita de um Centro especializado 

em atendimento veterinário. O Hospital Público Veterinário serviria para atender à população que 

possui animais domésticos e não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com os gastos 

de saúde dos animais em hospitais particulares. […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-pede-hospital-para-animais-e-arenas-esportivas-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-pede-hospital-para-animais-e-arenas-esportivas-em-paulinia/

