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DATA: 29/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: CÂMARA/ 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/01/proposta-para-proibir-queima-de-fogos.html 
 

Proposta para proibir queima de fogos com barulho é 
aprovado na Câmara em primeira discussão  
 

 

 

A Câmara de Paulínia voltou do recesso legislativo nesta terça-feira (28/1), com votação de seis projetos de lei em 

primeira discussão (quando se analisa a legalidade da proposta). Um deles proíbe a queima de fogos de artifício 

com barulho na cidade. 

 

O PL 65/2019 foi apresentado pelo Poder Executivo à época em que o atual presidente da Câmara, Antônio Miguel 

Ferrari, o Loira (DC), comandava a Prefeitura. O objetivo não é acabar com espetáculos que usam fogos de 

artifícios, e sim com os artefatos que causam barulho e afetam, principalmente, a saúde auditiva de seres humanos, 

em especial crianças, autistas, idosos e doentes, além de animais. 

 

Outra proposta visa garantir atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia em órgãos públicos, empresas 

públicas e concessionárias de serviços públicos localizadas em Paulínia, durante todo o horário de expediente. A 

identificação dos beneficiários deve ser feita por meio de cartão expedido gratuitamente pela Secretaria Municipal 

da Saúde. 

 

O Projeto de Lei 4/2020 é de autoria da vereadora Fábia Ramalho (PMN). Ela também pretende instituir no 

calendário oficial de eventos do município o Dia da Conscientização da Fibromialgia, a ser celebrado, anualmente, 

em 12 de maio. O PL 5/2020 tem a pretensão de incentivar o debate sobre a doença, por meio de palestras, debates 

e seminários acerca da doença. 

A fibromialgia é uma síndrome na qual a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos períodos, com 

sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles. 
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DATA: 29/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA/ 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/29/proibicao-de-queima-de-fogos-de-artificio-
com-barulho-e-aprovada-na-camara/ 
 

[Paulínia] 
Proibição de queima de fogos de artifício com 
barulho é aprovada na Câmara 
Proposta de lei ainda precisa passar por uma segunda votação dos vereadores e também 
da sanção do prefeito para entrar em vigor 

29 jan 2020 – 11h10 

 
Vereadores durante a primeira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal (Foto: Divulgação) 

O projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho em Paulínia foi aprovado 
nesta terça-feira (28), na primeira sessão ordinária do ano da Câmara de Vereadores. Se entrar em 
vigor, ficarão liberados na cidade a queima apenas daqueles com efeitos visuais sem estampido ou 
com baixo ruído. 

A proposta ainda depende de uma segunda votação na Câmara, e depois da sanção do prefeito, 
para entrar em vigor em Paulínia, a exemplo do que já ocorre em cidades da região, como Campinas, 
Cosmópolis, Artur Nogueira e Santa Bárbara d’Oeste. Na sessão de terça foi votada a legalidade. 
Agora é preciso apreciar o mérito. 

O projeto da proibição de queima de fogos de artifício com barulho foi apresentado pelo Poder 
Executivo no dia 19 de setembro de 2029, à época em que o atual presidente da Câmara, Loira (DC), 
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era o prefeito interino. Mas os vereadores não conseguiram votar a tempo de a proposta entrar em 
vigor antes das festas de final de ano. 

O objetivo da proposta de lei não é acabar com espetáculos que utilizam fogos de artifício em 
Paulínia e sim com os artefatos que causam barulho e afetam, principalmente, a saúde auditiva de 
seres humanos, em especial crianças, autistas, idosos e doentes, além de animais. 

Fibromialgia 

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que visa garantir atendimento preferencial às 
pessoas com fibromialgia em órgãos públicos, empresas públicas e concessionárias de serviços 
públicos localizadas em Paulínia, durante todo o horário de expediente. A identificação dos 
beneficiários deve ser feita por meio de cartão expedido gratuitamente pela Secretaria Municipal da 
Saúde. 

O Projeto de Lei 4/2020 é de autoria da vereadora Fábia Ramalho (PMN). Ela igualmente pretende 
instituir no calendário oficial de eventos do município o “Dia da Conscientização da Fibromialgia”, a 
ser celebrado, anualmente, no dia 12 de maio. O PL 5/2020 tem a pretensão de incentivar o debate 
sobre a doença, por meio de palestras, debates e seminários acerca da doença. 

Saiba mais 

A fibromialgia é uma síndrome na qual a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos 
períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles. 

Na sessão ainda foram apreciados relatório final de comissão especial, criada em 2019, para apurar 
responsabilidades pela morte de uma bebê recém-nascida no Hospital Municipal; seis projetos de lei, 
em primeira discussão; analisadas 64 indicações de vereadores; e votados 42 requerimentos. Por 
último foi feita homenagem à Missão Santa Teresa de Calcutá, por ter organizado jantar de Natal à 
população em condições de rua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  5 

 

 

DATA: 30/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 
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DATA: 
29/01/2020  
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
CÂMARA/ 
1ª SESSÃO 
ORDINÁRIA 
PÁGINA: 9 
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DATA: 30/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-aprova-projeto-que-proibe-fogos-de-artificio-com-
barulho-em-paulinia/ 
 

Câmara aprova projeto que proíbe fogos de artifício 
com barulho em Paulínia 
Por  Redação - 

 30 de janeiro de 2020 

 

 

Após quase cinco meses, a maioria dos vereadores de Paulínia aprovou, nesta terça-feira 

(28), a legalidade do projeto de lei que proíbe a queima de fogos de artifício com barulho 

na cidade. Agora, uma nova votação deve acontecer nos próximos dias para discutir o 

projeto em si. Se aprovado, ele seguirá para sanção ou veto do prefeito Du Cazellato 

(PSDB). 

O projeto foi apresentado no ano passado pelo então prefeito Antônio Miguel Ferrari, o 

Loira (DC), atual presidente do Legislativo. Dos 15 vereadores, 12 aprovaram o projeto. Os 

vereadores Edisilnho Rodrigues (PSDB) Marquinho Fiorella (PSB) estavam ausentes da 

sessão e o presidente só vota em caso de empate.  

Pelo projeto, só poderão ser usados fogos de artifício sem barulho. A proibição de fogos 

com barulho visa proteger os animais e crianças, autistas, idosos e pessoas doentes, além 

de evitar acidentes e mutilações. 
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A lei de proibição dos fogos de artifícios será aplicada em ambientes abertos ou fechados, 

públicos ou privados. O descumprimento acarretará ao infrator multa de R$ 1 mil reais, 

valor que será dobrado na hipótese de reincidência, num período de 30 dias. 

Relatório final 

Nesta terça, durante a 1ª sessão ordinária do ano, também foi apresentado o relatório final 

da comissão criada no ano passado para apurar responsabilidades pela morte de uma bebê 

recém-nascida no Hospital Municipal. O documento descreve irregularidades na forma 

como a mãe da criança foi tratada durante o parto. 

De acordo com o relator, vereador Fábio Valadão (PRTB), e o presidente da comissão, 

Edilsinho Rodrigues (PSDB), o objetivo não foi apontar culpados, mas levantar 

questionamentos sobre procedimentos médicos da instituição, prestar informações aos 

familiares e auxiliar órgãos de investigação, como o Conselho Regional de Medicina e o 

Ministério Público. 

Cópias do relatório serão encaminhadas para o Executivo, Conselho Municipal de Saúde, 

Conselho de Ética da Secretaria de Saúde de Paulínia, Conselho Regional de Medicina e o 

Ministério Público local. 

 
Os serviços do transporte público coletivo também foram lembrados 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  9 

 

  

DATA:  
31/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA/  
1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8, COM 
CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 28/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA/ CEI 
PÁGINA: 3 
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DATA: 28/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA/ CEI 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2485 
 

Relator da CEI conclui que só os médicos podem esclarecer 
morte de Evellin 
Da Redação 
28/01/2020 18:01:07 
 

 
 

Segundo Fábio Valadão (PRTB), médicos se negaram a depor na Comissão 

Relatório da Comissão da Câmara para apurar suposto erro médico na morte da menina, 

em 2019, será lido nesta noite de terça-feira (28), na primeira sessão do ano 
 
O Correio teve acesso ao relatório final da Comissão Especial de Inquérito 
(CEI) instaurada pela  Câmara Municipal de Paulínia para apurar as 
circunstâncias da morte de uma recém-nascida, dia 22 de fevereiro do ano 
passado, no Hospital Municipal de Paulínia (HMP). Suspeita-se que Evellin 
Cristina Lobo, como a criança se chamaria, teria sido vítima de erro médico. 
Com 34 páginas, o documento será lido durante a primeira sessão legislativa do 
ano, na noite desta terça-feira (28). 
 
De acordo com o relator da CEI, Fábio Valadão (PRTB), durante 120 (cento e 
vinte) dias a comissão realizou três reuniões, expediu 27 ofícios à Secretaria 
Municipal de Saúde, analisou 62 documentos (exames, prontuários, 
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prescrições médicas, relatórios de atendimento, laudos, entre outros) da mãe K. 
C. P, de 16 anos, e da recém-nascida. Além disso, contabilizou mais de quatro 
horas de depoimentos tomados, dentre eles, os da mãe e avó da criança.  
 
No entanto, a CEI não conseguiu levantar se a menina realmente foi vítima 
de erro médico. Segundo Valadão, houve, no mínimo, “intensa violência 
obstétrica”, ou seja, mãe e bebê teriam sido vítimas de atos considerados 
violentos, dos pontos de vista físico e psicológico, durante o trabalho de parto.  
 
Os médicos Marcos Roberto Caetano, Paulo Coloço e Maria Luíza Marques, 
que, segundo o relatório da CEI, fizeram o parto da criança no HMP, foram 
convocados para depor, mas se declararam impedidos pelo Código de Ética 
Médica. A Comissão conseguiu ouvir a enfermeira Camila Rodrigues e as 
técnicas de enfermagem Raquel Ferreira, Roberta Caldas e Patrícia Andrade, 
mas, segundo o relatório, elas não participaram do parto da adolescente K. C. 
P, por isso, não puderam contribuir para os esclarecimentos dos fatos. 
 
O presidente da Comissão de Ética do HMP, Carlos Henrique Mamud 
Arca, afirmou em depoimento à CEI que, na época dos fatos, iniciou uma 
apuração interna no hospital com as manifestações por escrito de todos os 
envolvidos. Ainda segundo ele, depois disso, a comissão de ética produziu um 
relatório que pode resultar em medidas médicas ou administrativas cabíveis. 
Além disso, de acordo com Mamud, a conclusão da sindicância também poderia 
ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina.  
 
“Já em relação a eventuais figuras criminais e cíveis em decorrência do 
óbito da menor, se faz necessária maior dilação probatória (ou seja, mais 
prazo para produção de provas), especialmente na oitiva (depoimento) dos 
médicos que participaram dos fatos, mas que se negaram ao 
comparecimento da CEI em decorrência da ética médica”, concluiu o 
relatório da CEI, assinado pelo relator e ratificado por Edisinho 
Rodrigues (PSDB) presidente, Fábia Ramalho (PMN), sub-relatora, e Flávio 
Xavier (DC), secretário. 
 
Foto: CMP 
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DATA: 
26/01/ 
2020  
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
VERBAS 
PÚBLICAS 
PÁGINA: 
3, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
(MAN-
CHETE) 
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DATA: 24/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES/ PARTIDOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2485 
 
POLÍTICA 

Fim das coligações partidárias deve dobrar preocupação de 
vereadores com reeleição 
Da Redação 
24/01/2020 19:01:36 

 

Angela, João Mota, Grilo, Soares, Brizola, Marcelo e Gibi (com estrelas) teriam sido eleitos 

Se a nova regra eleitoral valesse em 2016, sete vagas da Câmara de Paulínia seriam ocupadas 

por outros candidatos: saiba quais 
 

Até as eleições municipais de 2016, dois ou mais partidos políticos podiam se unir para lançar chapas 
de candidatos a vereador. No entanto, em outubro de 2017, o Congresso Nacional aprovou a Emenda 
Constitucional (EC) 97 (originária da PEC 33/2017), que eliminou as chamadas “coligações partidárias” 
para os Poderes Legislativos dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.     

 

A nova regra será aplicada, pela primeira vez, nas eleições municipais deste ano. Assim, os partidos 
terão que disputar sozinhos as quase 57 mil cadeiras das Câmaras Municipais do país. Ou seja, cada 



   RESUMO DA SEMANA  |  15 

 

  

legenda concorrerá com a chamada “chapa pura” - formada por candidatos exclusivamente do 
partido. 

 

Segundo avaliação da Justiça Eleitoral, a mudança vai exigir mais empenho dos partidos, 
especialmente os pequenos, que terão dificuldades de fechar chapas próprias e eleger candidatos. 
Analistas acreditam que, para não ficarem de fora do jogo, muitos “nanicos” devem articular fusões 
com grandes legendas. Entretanto, independente de tamanho ou recursos, o maior desafio dos partidos 
é encontrar a melhor forma de enfrentar a disputa, sozinhos. 

 

A proibição de coligações partidárias não significa, necessariamente, o fim dos chamados puxadores de 
votos – aqueles candidatos que obtêm votações expressivas e acabam ajudando a eleição de 
candidatos bem menos votados.  Agora, a diferença é que, sem coligações, o puxador de voto pode 
beneficiar apenas candidatos do próprio partido, não mais de outras legendas.   Para o eleitor, a 
mudança acaba com aquele negócio de votar em um candidato (voto nominal) ou partido (voto na 
legenda) e eleger outros completamente diferentes.  

 

Em Paulínia, cada legenda poderá lançar até 23 candidatos a vereador.  A obrigatoriedade de 30% das 
vagas para mulheres continua valendo. Com isso, a corrida dos partidos em busca dos chamados 
candidatos “bons de votos” está a todo vapor.  

 

Entre os atuais vereadores da cidade, a preocupação com a reeleição dobrou. Para aumentar as 
chances de mais um mandato, alguns parlamentares devem aproveitar a “janela partidária”, de 5 de 
março a 3 de abril deste ano, e migrar para partidos mais fortes – nesse período, o vereador pode 
trocar de legenda, sem correr riscos de perder a cadeira.  

 

Sem coligações partidárias, quais vereadores teriam sido eleitos na cidade em 2016? 

Dos atuais 15 vereadores de Paulínia, 14 foram eleitos graças às coligações partidárias – nove no total, 
formadas por 25 dos 30 partidos que disputaram (confira abaixo coligações e quem elas 
elegeram).  Das legendas que  concorreram sozinhas (PV, PSOL, PMB, PMDB e PCO), apenas o Partido 
Verde (PV) conseguiu eleger vereador – Zé Coco. 

 

Se a nova regra valesse nas últimas eleições municipais, o Correio calculou que sete das quinze vagas 
da Câmara de Paulínia teriam sido ocupadas por outros candidatos. Isso porque, apenas cinco partidos 
- PSDC, PSDB, PRB e PRTB, que coligaram com outras legendas, e o PV, que disputou sozinho 
- ultrapassaram, individualmente, a votação mínima necessária para eleger vereador. Com isso, pela 
votação individual obtida por esses partidos, cada um teria elegido um vereador direto e, depois, os 
cinco disputariam entre si as dez cadeiras restantes.  

 

Tecnicamente chamada de quociente eleitoral, a votação mínima é o resultado da divisão dos votos 
válidos apurados em cada eleição (excluindo-se brancos e nulos) pelo número de cadeiras da Câmara. 
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Em 2016, cada partido ou coligação da cidade teve que atingir 3.596 votos ou mais para garantir, no 
mínimo, uma vaga no Legislativo.   

 

Sem coligações partidárias, Angela Calegaris e Doutor João Mota, ambos do PV;  Grilo, do PSDC, atual 
DC; José Soares e Brizola, ambos do PRB, atual Republicanos; Marcelo Souza e Gibi Professor, ambos 
do PRTB, teriam  sido eleitos, enquanto Xandynho Ferrari (PSD), Fábia Ramalho (PMN), Danilo 
Barros (PR, atual PL), Marcelo D2 (PROS), Tiguila Paes (PPS, atual Cidadania), Marquinho Fiorella (PSB) 
e Manoel Filhos da Fruta (PcdoB) não teriam sido eleitos.  Lembrando que os vereadores Marcelo de 
Souza (PRTB) e José Soares (Republicanos) eram suplentes.  

 

Coligações Partidárias 2016  

PSDB/PRTB 8.098 votos: elegeu Fábio Valadão (PRTB), Du Cazellato (PSDB) e Edilsinho Rodrigues 
(PSDB). 

PP/PSDC/PEN 7.705 votos:  elegeu João Mota (DC), Loira (DC) e Flávio Xavier (DC). 

PPS/PMN 5.286 votos:  elegeu Tiguila Paes (PPS, atual Cidadania) e Fábia Ramalho (PMN);  

PCdoB/ DEM/PROS 5.091 votos: elegeu Marcelo D2 (PROS) e Manoel Filhos da Fruta (PCdoB). 

PSD/PTdoB 5.043 votos:  elegeu Xandynho Ferrari (PSD).  

PRB/PTC/PSL 4.876 votos: elegeu Kiko Meschiati (PRB); 

PTB/PSB/PPL/REDE 4.786 votos: elegeu Marquinho Fiorella (PSB).  

PDT/PR 4.094 votos: elegeu Danilo Barros (PR, atual PL).  

A nona coligação, SD/PT/PSC/PRP, com 3.479 votos, não elegeu parlamentar. 
 
Fotos: Justiça Eleitoral 
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DATA: 30/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/sp-monitora-1o-caso-suspeito-de-coronavirus-em-paulinia/ 
 

SP monitora 1º caso suspeito de coronavírus em Paulínia 
Por  Redação 

30 de janeiro de 2020 

 

 O caso suspeito é de um homem de 45 anos de Paulínia que esteve na China e após 
desembarcar no Brasil apresentou febre, tosse, coriza e dificuldades para respirar; foi 
atendido em serviço privado, onde foram colhidas amostras para análise laboratorial, 

o paciente foi liberado com indicação de isolamento domiciliar 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está monitorando três casos suspeitos de 

Coronavírus, sendo dois na Capital e um em Paulínia, cidade localizada na região 

metropolitana de Campinas e a 119 quilômetros da capital paulista. Os números são dados 

oficiais registrados pelos municípios em um sistema de informação do Ministério da Saúde. 

São dois adultos e uma criança que estão bem, estáveis e recebendo cuidados em casa em 

isolamento domiciliar, ou seja, com restrição de contatos com pessoas e ambientes externos. 

O primeiro caso suspeito notificado do interior do Estado de São Paulo é um adulto, 

45 anos, de Paulínia. O paciente esteve na China e após desembarcar no Brasil 

apresentou febre, tosse, coriza e dificuldades para respirar. Foi atendido em serviço 

privado, onde foram colhidas amostras para análise laboratorial, e o paciente foi 

liberado com indicação de isolamento domiciliar. 

Os casos suspeitos da Capital são um menino de seis anos, que apresentou febre e tosse, 

com histórico de retorno da China no dia 19, e um homem de 33 anos, que retornou da China 

no dia 20 de janeiro. Este apresentou febre, tosse e dor de garganta e foi atendido em um 

hospital privado da capital. 

Nesta quinta-feira (30), foi descartado o caso da menina de 4 anos, já que os resultados dos 

exames apresentaram positividade para Influenza (gripe). 

Os familiares dos pacientes estão orientados com relação às medidas necessárias para se 

prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de 

objetos de uso pessoal, bem como sobre os cuidados requeridos para os pacientes, que 

incluem hidratação e a permanência em casa, sem circulação por outros locais e evitando 

contato com familiares e amigos, por exemplo. 

Monitoramento 

A investigação dos casos é realizada pelas secretarias municipais de saúde, com todo apoio 
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técnico da pasta estadual. As amostras biológicas dos pacientes foram colhidas pelo hospital 

onde foram atendidas e já foram para análise no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de 

referência nacional localizado em SP. Os resultados, assim como eventuais novos casos 

suspeitos ou confirmados, serão divulgados em boletins atualizados diariamente pela 

Secretaria. 

“Os profissionais de saúde que atuam em SP estão orientados sobre esse novo vírus e a 

importância de nos informar rapidamente sobre qualquer caso suspeito. Nossa rede de saúde 

conta com serviços de referência na área de Infectologia e está preparada para atender 

pacientes que se enquadrem nos critérios clínicos e epidemiológicos. Seguiremos vigilantes, 

orientando serviços, organizações públicas e privadas, veículos de comunicação e a 

sociedade civil, prezando pela agilidade e transparência”, afirma o Secretário de Estado da 

Saúde, José Henrique Germann. 

Até o momento, não há caso confirmado de coronavírus nem em São Paulo, nem no Brasil. 

Ainda assim, de modo geral, é importante seguir os mesmos cuidados previstos na “etiqueta 

respiratória” adotada com relação à gripe: cobrir a boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos 

frequentemente, não compartilhar objetos de uso pessoal, limpar regularmente o ambiente 

e mantê-lo ventilado (confira abaixo outras recomendações). 

É fundamental procurar o serviço de saúde mais próximo se a pessoa apresentar sintomas 

como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados aos seguintes aspectos 

epidemiológicos: histórico de viagem em área com circulação do vírus (consulte os sites 

indicados ao final do texto), contato próximo caso suspeito ou confirmado laboratorialmente 

para coronavírus. 

“Nosso papel é orientar e tranquilizar a todos. Não há motivo para panico. O monitoramento 

está em curso, com organismos internacionais e nacionais de saúde, e nossas equipes 

acompanharão o tema ininterruptamente para que possamos dar respostas rápidas e efetivas 

quando necessário”, diz a diretora da Vigilância Epidemiológica, Helena Sato. 

Dicas de prevenção: 

– Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar; 

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

– Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; 

– Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à 

base de álcool; 

– Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente; 

– Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, 

animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos. 
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DATA: 30/01/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/30/estado-monitora-caso-
suspeito-de-coronavirus-em-paulinia-sp.ghtml 

 

Estado monitora caso suspeito de coronavírus em Paulínia; 
paciente foi atendido em Campinas 
Homem de 45 anos está em isolamento domiciliar e esteve na China recentemente. 
Secretaria de Saúde trata como primeiro caso suspeito do interior de SP. 
 

Por G1 Campinas e Região 

30/01/2020 17h58   

 

 
Governo estadual monitora caso suspeito de coronavírus em Paulínia 

O governo estadual informou nesta quinta-feira (30) que monitora um caso suspeito do 
novo coronavírus em Paulínia (SP). Segundo o estado, trata-se de um empresário de 45 
anos que está com quadro de saúde estável e em isolamento domiciliar. O paciente esteve 
em Pequim, na China, e apresentou sintomas respiratórios. 
Segundo o secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Alves, o homem passou por 
atendimento em um hospital particular de Campinas (SP) em 24 de janeiro. Em seguida, foi 
para Paulínia, onde permanece isolado em casa. 
O paciente também passou por outros exames na rede municipal de saúde, que 
encaminhou ao Instituto Adolfo Lutz, na capital. A expectativa é que os laudos sejam 
enviados a Paulínia em 15 dias, segundo o secretário. 
O homem é casado e tem uma filha, mas viajou sozinho e a trabalho para a capital 
chinesa. Tanto a mulher quanto a criança não apresentam sintomas relacionados à doença 
e, por isso, estão fora de suspeita. 
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A Secretaria Estadual de Saúde trata este como o primeiro caso suspeito da doença no 
interior de São Paulo. Outros dois casos são da capital. "Os números são dados oficiais 
registrados pelos municípios em um sistema de informação do Ministério da Saúde". 
"O paciente esteve na China e após desembarcar no Brasil apresentou febre, tosse, coriza e 
dificuldades para respirar. Foi atendido em serviço privado, onde foram colhidas amostras 
para análise laboratorial, e o paciente foi liberado com indicação de isolamento domiciliar", 
comunicou o governo estadual. 

Na quarta (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes informou que registrou 
uma notificação de suspeita de coronavírus de uma paciente de 22 anos que esteve em 
Wuhan. No entanto, a Secretaria Estadual não foi notificada pelo ministério desse caso. 

 
Raio X do novo coronavírus — Foto: Amanda Paes e Cido Gonçalves/Arte G1 

Casos no estado 
Os outros dois casos suspeitos do estados são um menino de 6 anos, que tem febre e 
tosse, com histórico de retorno da China no dia 19, e um homem de 33 anos, que viajou de 
volta da China no dia 20 de janeiro. "Este apresentou febre, tosse e dor de garganta e foi 
atendido em um hospital privado da capital", informou o estado. 
A Secretaria Estadual de Saúde também descartou, nesta quarta-feira, um caso suspeito. A 
paciente era uma menina de 4 anos, residente na capital, que não viajou à China, mas teve 
contato com o irmão mais velho, apresentou tosse e febre. 
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DATA: 31/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 31/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 31/01/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
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PÁGINA: 6  
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DATA:  
31/01/2020  
VEÍCULO:  
TODO DIA 
ASSUNTO: 
SAÚDE/ 
CORONAVÍRUS 
PÁGINA:  
7, COM 
CHAMADA  
NA CAPA  
(MANCHETE) 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Caso suspeito em Paulínia foi atendido em Campinas  
DATA: 31/1/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/01/campinas_e_rmc/896514-caso-suspeito-em-paulinia-foi-atendido-em-
campinas.html 
 

Paulínia tem um caso suspeito de coronavírus 
DATA: 31/1/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-tem-um-caso-suspeito-de-coronavirus/ 
 

Estado monitora caso suspeito de coronavírus em Paulínia 
DATA: 30/1/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1482626,estado+monitora+caso+suspeito+de+coron
avirus+em+paulinia.aspx 
 

SP descarta caso suspeito de coronavírus em criança, mas investiga novo 
registro no interior 
DATA: 30/1/2020 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,sp-descarta-caso-suspeito-de-coronavirus-em-crianca-mas-investiga-novo-
registro-no-interior,70003179162 
 

Coronavírus: São Paulo descarta caso suspeito e reporta outro 
DATA: 30/1/2020 | VEÍCULO: VEJA  |  PÁGINA:  
https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-casos-sao-paulo/ 
 

Paulínia tem caso suspeito de coronavírus 
DATA: 30/1/2020 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://portalcbncampinas.com.br/2020/01/paulinia-tem-caso-suspeito-de-coronavirus/ 
 

Paulínia confirma caso suspeito de Coronavírus 
DATA: 30/1/2020 | VEÍCULO: TVB RECORD  |  PÁGINA:  
https://www.facebook.com/watch/?v=2730778317008723 
 

Doria e Covas anunciam comitê de crise de coronavírus em SP 
DATA: 31/1/2020 | VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |  PÁGINA:  
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/01/doria-e-covas-anunciam-comite-de-crise-de-coronavirus-
em-sp.shtml 
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DATA: 
30/01/ 
2020  
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
SAÚDE 
PÁGINA: 
4, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
(MAN-
CHETE) 
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DATA: 27/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/27/saude-cria-sala-de-situacao-para-
monitoramento-e-combate-a-dengue/ 
 

[Ação] 
Saúde cria ‘Sala de Situação’ para monitoramento e 
combate a dengue 

Ideia é reunir secretarias municipais envolvidas no enfrentamento do mosquito 
para analisar indicadores, estratégias e trabalho dos agentes 

27 jan 2020 – 20h10 

 
Servidores envolvidos no combate a dengue participam de reunião da ‘Sala de Situação’ (Foto: 
Divulgação) 

A Vigilância em Saúde de Paulínia iniciou mais uma importante atividade nesta segunda-feira (27) 
que colocará em funcionamento a “Sala de Situação”. Ela será responsável pelo gerenciamento e 
controle das ações de combate ao mosquito Aedes aegpty, causador da dengue, zika e chykungunia. 

“O trabalho realizado com a ‘Sala de Situação’ é buscar um olhar de vários serviços de saúde 
envolvidos para a prevenção e assistência neste momento das atividades em pleno desenvolvimento 
no enfrentamento da dengue, zika e chykungunia”, explicou a autoridade Sanitária da Vigilância em 
Saúde, Jaqueline Febraio, 
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Os trabalhos serão realizados com a presença de servidores de diversas áreas da Saúde e 
representantes de outras secretarias da Administração municipal. Os encontros estão previstos para 
serem quinzenais e buscar a realização de ações integradas. 

A “Sala de Situação” é uma metodologia do planejamento em Saúde que irá analisar indicadores, 
ações estratégicas e outros dados, como o trabalho realizado pelos agentes da Unidade do Controle 
de Vetor, informou a Prefeitura. 

“Vamos acompanhar e produzir um diagnóstico a cada semana. Por exemplo, as ações de visitas 
aos domicílios e imóveis em toda cidade para realização da Avaliação Larvária”, disse o médico 
sanitarista e superintendente da Rede Ambulatorial, Felipe Reque. Neste primeiro dia da “Sala de 
Situação” foram apresentados os principais objetivos e qual a perspectiva para 2020. 
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DATA: 31/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDOR/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA   
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DATA: 25/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2483 
 

“Material escolar já foi comprado e será entregue em 
fevereiro”, diz secretária de Educação 
Da Redação 

25/01/2020 14:01:37 

 

 

Material anunciado pela secretária custou pouco mais de R$ 1,1 milhão 

Ainda segundo Meire Muller, processo para compra de uniformes “está em 

andamento”; o Correio levantou que mochilas e estojos ainda serão comprados 
 
O Correio procurou a Secretaria de Educação de Paulínia para saber sobre 
a previsão de entrega de material e uniforme escolar este ano. A titular da 
pasta, Meire Muller, informou que o material (cadernos, canetas, lápis de cor, 
borracha, cola, entre vários outros itens) já foi comprado. “Compramos diretamente 
do governo federal, que é o que a maioria dos municípios fazem para começar o 
ano com o material chegando”, explicou ela.  
 
Ainda de acordo com a secretária, a entrega será feita na semana do dia 17 de 
fevereiro – as aulas recomeçam dia 6.   “Eu até vou orientar os pais a não 
comprarem, mandarem um caderno mais antigo, porque conseguimos agilizar (a 
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compra do material)”, acrescentou Muller. O valor da compra - R$ 1.159.988,80 - foi 
publicado no Semanário oficial desta quinta-feira (23).  A última vez que a Prefeitura 
de Paulínia comprou e forneceu material escolar foi em 2016 - na época, R$ 
855.946,16 foram investidos. 
 
Em relação ao uniforme, Meire Muller ressaltou que o preço é maior e, por isso, o 
processo de compra é mais lento. “Porém, já está em andamento”, afirmou. Em 
fevereiro do ano passado, a então administração do prefeito interino Antonio Miguel 
Ferrari, o Loira (DC), anunciou a entrega de 23 mil peças de uniforme escolar para 
cerca de 16 mil alunos da rede municipal. Na época, o então secretário de 
Educação, Wislaldo Souza, declarou que “o material estava em um barracão, 
correndo o risco de estragar”.  
 
Mochilas e estojos 
A Prefeitura de Paulínia abriu licitação para compra de mochilas, pastas e estojos 
personalizados, que serão distribuídos para os alunos da rede municipal. O pregão 
eletrônico, marcado para o dia 5 de fevereiro, está no Semanário Oficial desta quinta-
feira (23). O valor estimado da despesa é de R$ 1.281.212,27.  
 
Foto: Reprodução 
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DATA: 28/01/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/28/paulinia-abre-inscricoes-para-
transporte-universitario-gratuito-veja-como-solicitar.ghtml 
 

Paulínia abre inscrições para transporte 
universitário gratuito; veja como solicitar 
Interessados podem fazer a solicitação online até o dia 15 de fevereiro. 
Alunos de pós-graduação e de cursinhos também podem ser beneficiados. 
 

Por G1 Campinas e Região 

28/01/2020 16h41   
 

 

 
Paulínia abre inscrições para transporte universitário gratuito nesta terça-feira (28) — Foto: Prefeitura de Paulínia 

 
A Secretaria de Transportes de Paulínia (SP) abriu nesta terça-feira (28) as inscrições para 
o sistema de transporte universitário gratuito do município. Os estudantes interessados 
devem solicitar o benefício pelo site da prefeitura até o dia 15 de fevereiro. Quem já tem a 
gratuidade, precisa se inscrever novamente pela internet. Veja os documentos necessários 
abaixo. 
Segundo a prefeitura, alunos de pós-graduação e de cursinhos também poderão utilizar o 
sistema do transporte universitário, de acordo com o decreto 7731 de 10 de janeiro deste 
ano. 
O sistema de transporte universitário de Paulínia atende estudantes que frequentam 
instituições de ensino nas cidades de Americana, Araras, Bragança Paulista, Campinas, 
Engenheiro Coelho, Hortolândia, Itatiba, Jaguariúna, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa 
Bárbara D’Oeste, nos períodos matutino e noturno. 
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Documentos obrigatórios para a inscrição 
 

 Comprovante de residência 
 Comprovante acadêmico 
 Documento pessoal 
 Foto do rosto com fundo claro onde o aluno apareça sozinho 
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DATA: 27/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: TRIBUTOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-arrecada-r-205-milhoes-com-primeiro-ciclo-do-
ipva-2020/ 
 

Paulínia arrecada R$ 20,5 milhões com primeiro 
ciclo do IPVA 2020 
Por  Redação - 27 de janeiro de 2020 

 

 

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo fechou balanço 
parcial do primeiro ciclo de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) de 2020, em janeiro. Paulínia até 22 de janeiro 
arrecadou R$ 20.543.332,09 referentes a 23.164 veículos, cujos proprietários 
quitaram o tributo à vista, com o benefício de 3% de desconto, ou efetuaram o 
pagamento da primeira parcela do imposto. A frota tributável da cidade é de 
50.105 veículos. 

No total, 12.034 mil veículos tiveram o IPVA pago integralmente, com desconto 
de 3%, resultando aos cofres públicos R$ 15.147.117,28. A Fazenda também 
registrou que proprietários de 12.130 veículos optaram pelo parcelamento e 
efetuaram o pagamento da primeira cota do imposto, totalizando R$ 
5.396.214,81. 
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Esses valores são divididos meio a meio com os municípios paulistas e são 
recursos importantes para a gestão dos serviços públicos da administração 
municipal no início de cada ano. As cidades com maiores arrecadações do 
imposto até 22/1 foram São Paulo (R$ 2,1 bilhões), Campinas (R$ 241,2 
milhões) e São Bernardo do Campo (R$ 142 milhões). 

O calendário de vencimento do IPVA terá sua sequência a partir de 11/2. Os 
proprietários devem ficar atentos às datas de vencimento do tributo definidas 
de acordo com o final de placa para o pagamento à vista, sem desconto, ou 
para o pagamento da segunda parcela do imposto. 

Utilize os terminais de autoatendimento, os guichês de caixa, pela internet ou 
débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária para 
fazer o pagamento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. 
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Parcelamento no cartão de crédito 

É possível quitar o IPVA 2020 com cartão de crédito nas empresas credenciadas 
pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras 
financeiras conveniadas têm autonomia para definir o número de parcelas e 
adequar a melhor negociação com o contribuinte. Consulte os endereços neste 
link. 

Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato 
com a Secretaria pelo telefone 0800-170110 (por telefone fixo), (11) 2450-
6810 (exclusivo para chamadas por telefone móvel) e pelo canal Fale Conosco, 
no endereço portal.fazenda.sp.gov.br. 

Calendário de vencimento do IPVA 2020 
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DATA: 25/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  
ASSUNTO: TURISMO/ LAZER 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/01/zeca-malavazzi-recebe-novos-pedalinhos.html 
 

Zeca Malavazzi recebe novos pedalinhos 
13:48 

 

 

Os quatro novos pedalinhos chegaram no Parque Zeca Malavazzi na manhã deste Sábado (25), o prefeito Du 

Cazellato postou em suas redes sociais que em breve os pedalinhos estarão disponíveis para a população, 

porém não informou quando deve entrar em funcionamento. Já o Secretário de Governo Danilo Barros 

informou que estão trabalhando para viabilizar mais pedalinhos e que na próxima semana serão feitos testes 

para coloca-los em operação. 

 

A implantação dos pedalinhos foi um pedido da vereadora Fábia Ramalho através de um requerimento em 

setembro 2018, porém com as trocas de prefeito o requerimento não foi atendido, portanto novamente em 

junho de 2019 a vereadora solicitou informações sobre o andamento para na época o prefeito interino Loira, 

porém nada havia sido providenciado. 

 

Os pedalinhos foram desativados há aproximadamente 8 anos, era um dos principais pontos turísticos da 

cidade na década de 2000, ele foi desativado durante o início da crise política na cidade, que gerou diversas 

trocas de prefeitos em um menos de um ano. Junto ao pedalinho foram desativados também o Mini Pantanal e 

o Zoológico. 

 

A prefeitura ainda não informou o valor utilizado para a compra dos pedalinhos, porém em 2017 o então 

vereador Danilo Barros conseguiu através do deputado federal Paulo Freire uma verba federal de R$ 250 mil 

para compra e adequação dos pedalinhos na gestão Dixon, mas o antigo prefeito não conseguiu resolver a 

questão na época. Também não foi informado se os pedalinhos serão gratuitos ou se será cobrado. 
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DATA: 29/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CHUVAS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/29/chuva-com-vendaval-derruba-5-arvores-
causa-cortes-de-energia-e-alagamentos/ 

[Verão] 
Chuva com vendaval derruba 5 árvores, causa 
cortes de energia e alagamentos 
Árvore de grande porte caiu em cima de uma residência, em Paulínia; não há 
registros de deslizamentos, desabrigados, feridos ou mortes 

29 jan 2020 – 00h48 

 
Agentes retiram galhos de árvore que caiu na Avenida Alexandre Cazellato (Foto: Divulgação) 

A chuva com vendaval que atingiu Paulínia no final da tarde desta terça-feira (28), além de quatro 
pontos de alagamentos, causou duas ocorrências relacionadas à fiação elétrica e a queda de cinco 
árvores em vias públicas – uma de grande porte caiu em cima de uma casa, segundo balanço 
divulgado às 23h40 pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

Não houve registros de deslizamentos, desabrigados, feridos ou mortes em decorrência da chuva 
desta terça-feira em Paulínia, destacou a Defesa Civil. Agentes da secretaria municipal seguem 
monitorando os níveis dos rios que cortam o município, Atibaia e Jaguari, e até aqui nenhum deles 
ofereciam riscos aos ribeirinhos. 
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Agentes da Secretaria de Defesa Civil liberam via perto da Guarda Municipal de Paulínia (Foto: Divulgação) 

 

Entre 16h30 e 18h30, conforme a Defesa Civil, choveu cerca de 45 milímetros em Paulínia – o 
equivalente a 45 litros d’água por metro quadrado. A velocidade média do vento foi de 11 
quilômetros por hora, com corredor de vento formado no Jardim Vista Alegre. 

Uma das árvores caiu no bairro Betel, na Avenida Alexandre Cazellato, perto de uma academia de 
ginástica. A segunda queda aconteceu próximo da sede da Guarda Municipal de Paulínia, no Vista 
Alegre. A de grande porte que atingiu a casa e as outras duas não tiveram a localização informada 
pela Defesa Civil até a publicação deste texto. 

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil informou que até o início da madrugada 
trabalhava pelos bairros da cidade, visando o bem-estar e a segurança da população. O secretário 
Toní Guimarães agradeceu o empenho dos agentes e ressaltou que, em caso de emergência, a pessoa 
deve ligar para os telefones (19) 3874-1516 ou 199. 
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DATA: 31/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CAMPANHA 
PÁGINA: 12  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  41 

 

  

DATA: 30/01/2020  
VEÍCULO: EPTV/ JORNAL EPTV 1ª EDIÇÃO 
ASSUNTO: MOBILIDADE URBANA 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8280271/ 
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DATA: 25/01/2020  
VEÍCULO: EPTV/ JORNAL EPTV 1ª EDIÇÃO 
ASSUNTO: PONTO DE ÔNIBUS 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8265295/ 
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DATA:  
31/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
ECONOMIA/ REPLAN 
PÁGINA: 5 
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DATA: 26/01/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: ESPORTES 
PÁGINA: 6 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 24 a 30/01/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Cadeiras das unidades de saúde precisam de manutenção, alerta Filhos da 
Fruta 
30 de janeiro de 2020  

O vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) afirma que muitas unidades básicas de saúde 
apresentam péssimas condições na sala de espera. Segundo a Indicação 61/2020, é comum encontrar 
cadeiras quebradas, estofados rasgados e com mau estado de conservação. […] 

 

 

Vereadores aprovam, em primeira discussão, proposta para proibir queima 
de fogos com barulho 
29 de janeiro de 2020  

A Câmara de Paulínia voltou do recesso legislativo nesta terça-feira (28/1), com votação de seis 
projetos de lei em primeira discussão (quando se analisa a legalidade da proposta). Um deles proíbe a 
queima de fogos de artifício com barulho na cidade. O PL 65/2019 foi apresentado pelo Poder 
Executivo […] 
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Mudanças em viaduto podem desafogar acesso ao João Aranha, defende 
Valadão  
28 de janeiro de 2020 

Quem já tentou chegar, em horário de pico, aos bairros localizados depois da ponte do Rio Atibaia 
conhece a dificuldade dos motoristas, pois só existe um único acesso do centro de Paulínia à região 
do João Aranha. Enquanto uma nova ponte está em licitação, o vereador Fábio Valadão (PRTB) 
solicita mudanças em uma via próxima ao km 129 da rodovia Professor Zeferino Vaz. […] 

 

1ª Sessão de 2020 debate fogos de artifício e preferência a pessoas com 
fibromialgia 
28 de janeiro de 2020  

A Câmara de Paulínia promove nesta terça-feira (28/1), a partir das 18h30, a primeira Sessão 
Ordinária do ano, encerrando o recesso legislativo. A pauta tem seis projetos de lei e relatório final 
de uma comissão especial, criada no ano passado, para apurar responsabilidades pela morte de uma 
bebê recém-nascida no Hospital Municipal. […] 
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Edilsinho direciona recursos para Saúde do Homem e computadores nas 
escolas 
27 de janeiro de 2020 

O vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB) determinou que a Prefeitura compre aparelhos para o setor 
de Saúde do Homem de Paulínia e dois computadores para cada uma das 17 escolas municipais. O 
governo deve reservar R$ 320 mil do Orçamento para cumprir as emendas impositivas do 
parlamentar em 2020. […] 

 

 

Flávio Xavier direciona verbas do Orçamento para creches e unidades de 
saúde 
24 de janeiro de 2020  

Água refrigerada em unidades básicas de saúde, novos equipamentos médicos, playground em todas 
as creches e escolas municipais. Essas são algumas das obrigações que o vereador Flávio Xavier 
(DC) definiu para a Prefeitura de Paulínia cumprir em 2020. Ele reservou cerca de R$ 400 mil do 
Orçamento anual para instituições de ensino e de saúde, […] 

 


