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Em live, vereadores de Paulínia recebem secretário 
de saúde para debater coronavírus 
Por Redação 

17 de abril de 2020 

 

 
 
Secretário de Saúde de Paulínia, o médico Fábio Luiz Alves 

Paulínia vem adotando ações mais rigorosas de prevenção ao novo coronavírus. Para 

apresentar as medidas, os vereadores receberam o secretário de Saúde de Paulínia, o 

médico Fábio Luiz Alves, para encaminhar as demandas relacionadas ao combate à doença 

no Município. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), na Presidência da 

Câmara Municipal. Os vereadores participaram virtualmente. 

O líder do governo e o vice-presidente na Câmara de Paulínia, vereador Fábio Valadão (PL), 

foi o primeiro dos parlamentares a fazer questionamentos ao secretário. Participarem do 

encontro Tiguila Paes (Cidadania), Marquinho Fiorella (PSB), Danilo Barros (PL), Fábia 

Ramalho (Podemos), Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) e José Soares (Republicanos), 

além de jornalistas. 
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O secretário apresentou um balanço das ações já tomadas e as medidas em planejamento, 

como a possibilidade de criar um hospital de campanha e a contratação de até 407 novos 

profissionais da área da saúde. Ele ainda relatou a quantidade de leitos disponíveis para o 

atendimento da população, incluindo a negociação com um hospital particular para 

disponibilizar mais 20 vagas. 

A preocupação com a crise econômica, gerada com o fechamento de comércios e o 

isolamento social, não deixou de ser levantada pelos parlamentares. Fábio Alves 

reconheceu as dificuldades, mas disse que agora não é o momento de se retomar as 

atividades, para evitar alta curva de pessoas doentes. 

“Como gestor público e sanitarista, entendo que afrouxar a quarentena não é sensato por 

ora”, declarou. Segundo ele, a administração municipal deve reavaliar prazos e medidas a 

partir da próxima quarta-feira (22/4). Um dos problemas apontados, porém, foi que o 

índice de isolamento da população é muito baixo (cerca de 50%, ante o 70% esperado). 

O secretário também descartou, por enquanto, seguir a linha de outras cidades que vêm 

obrigando cidadãos a usarem máscaras. Outro assunto levantado foi a compra dos 20 mil 

testes rápidos para se diagnosticar a doença: até agora, foram entregues apenas 70, que 

estão sendo utilizados para diagnosticar casos específicos no Hospital Municipal. 

 
Vereadores e jornalistas em live com o secretário de Saúde de Paulínia, o médico Fábio Luiz Alves 
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Alguns vereadores apresentaram propostas, como implantar adicional de risco aos 

profissionais da saúde que trabalham de perto no combate à pandemia. Como a reunião foi 

transmitida ao vivo, internautas puderam apresentar perguntas nos canais da Câmara e 

nos perfis das redes sociais dos vereadores. 

Nem todas puderam ser respondidas, apesar das quase três horas de duração do encontro. 

As questões sem resposta serão encaminhadas ao secretário e a sua equipe, que já se 

propuseram a prestar informações conforme a necessidade. 

NOVOS ENCONTROS 

O vice-presidente da Câmara, Fábio Valadão, disse que serão promovidas novas reuniões, 

inclusive com representantes de outras secretarias municipais. Valadão também interagiu 

com vários munícipes que encaminharam perguntas. 

O presidente da Casa, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), não participou do encontro por 

já ter um compromisso previamente agendado, mas destacou a importância da reunião e 

ressaltou que é preciso ampliar o alcance da informação correta sobre o Covid-19. “É 

preciso cuidado com o que se é divulgado fora dos meios oficiais. Ao receber esse tipo de 

material é preciso checar sua veracidade”, afirmou. 

Loira ainda agradeceu toda atenção dada aos vereadores e parabenizou os envolvidos no 

combate ao coronavírus. “Num momento delicado como esse, precisamos nos unir e tudo o 

que está sendo feito, é pensando no bem-estar e saúde de cada cidadão. Nós da Câmara 

Municipal estamos atentos, e procurando as melhores alternativas para sairmos dessa 

crise”, completou. 

CASOS 

Até o momento, Paulínia conta com 11 casos confirmados da doença, 55 suspeitos, 2 

óbitos em investigação, 3 mortes descartadas, 84 casos descartados e 4 casos curados. 
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LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/17/secretario-de-saude-se-diz-contrario-ao-
afrouxamento-da-quarentena/ 
 

[Online] 
Secretário de Saúde se diz contrário ao 
afrouxamento da quarentena 
Fábio Luiz Alves se reuniu com vereadores na manhã desta sexta-feira para 
apresentar um balanço das ações tomadas contra a Covid-19 

17 abr 2020 – 19h20 

 
Secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Luiz Alves, quando se preparava para a reunião (Foto: 
Divulgação) 

O secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Luiz Alves, se disse contrário ao afrouxamento da 
quarentena na cidade durante uma reunião virtual com vereadores, na manhã desta sexta-feira (17). O 
encontro online foi agendado para a apresentação e a discussão das estratégias adotadas pela 
Prefeitura contra a pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. 

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (16), Paulínia tinha 
11 casos confirmados da Covid-19, 55 suspeitos, dois óbitos em investigação, três mortes 
descartadas, 84 casos descartados e quatro casos curados. A cidade, a exemplo do Estado de São 
Paulo, está de quarentena desde até o último dia 24 de março. Nesta sexta, o governador João Dória 
(PSDB) prorrogou o isolamento até o dia 10 de maio. 
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Os participantes da reunião online com o secretário de Saúde de Paulínia (Foto: Divulgação) 

De início, Alves apresentou aos vereadores um balanço das ações já tomadas e as medidas em 
planejamento, como a possibilidade de criar um hospital de campanha e a contratação de até 407 
novos profissionais da área da Saúde. Ainda relatou a quantidade de leitos disponíveis para o 
atendimento da população, incluindo a negociação com um hospital particular para disponibilizar 
mais 20 vagas. 

A preocupação com a crise econômica, gerada com o fechamento de comércios e o isolamento 
social, não deixou de ser levantada pelos parlamentares. Alves reconheceu as dificuldades, mas disse 
que agora não é o momento de se retomar as atividades, para evitar alta curva de pessoas doentes. 

“Como gestor público e sanitarista, entendo que afrouxar a quarentena não é sensato por ora”, 
declarou. Segundo ele, a administração municipal deve reavaliar prazos e medidas a partir da 
próxima quarta-feira (22). Um dos problemas apontados, porém, foi que o índice de isolamento da 
população é muito baixo (cerca de 50%, ante o 70% esperado). 

O secretário também descartou, por enquanto, seguir a linha de outras cidades que vêm obrigando 
cidadãos a usarem máscaras. Outro assunto levantado foi a compra dos 20 mil testes rápidos para se 
diagnosticar a doença: até agora, foram entregues apenas 70, que estão sendo utilizados para 
diagnosticar casos específicos no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando 
Navarro”. 

Alguns vereadores apresentaram propostas, como implantar adicional de risco aos profissionais da 
Saúde que trabalham de perto no combate à pandemia. Como a reunião foi transmitida ao vivo, 
internautas puderam apresentar perguntas nos canais da Câmara e nos perfis das redes sociais dos 
vereadores. 

Nem todas puderam ser respondidas, apesar das quase três horas de duração do encontro. As 
questões sem resposta serão encaminhadas ao secretário e a sua equipe, que já se propuseram a 
prestar informações conforme a necessidade. 
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Novas reuniões 

O vice-presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL), disse que serão promovidas novas reuniões, 
inclusive com representantes de outras secretarias. O presidente da Casa, Loira (DC), não participou 
do encontro por ter um compromisso previamente agendado, mas destacou a importância da reunião 
e ressaltou que é preciso ampliar o alcance da informação correta sobre a Covid-19. 

Participarem do encontro desta sexta-feira com o secretário de Saúde, além de Valadão, Tiguila 
Paes (Cidadania), Marquinho Fiorella (PSB), Danilo Barros (PL), Fábia Ramalho (Podemos), 
Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) e José Soares (Republicanos). 
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DATA: 18/04/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 
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DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 
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DATA: 21/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A6 
 
 

 

 
 
 
 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Vereadores se reúnem com secretário de Saúde e discutem ações contra o 
coronavírus 
DATA: 19/04/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/vereadores-se-reunem-com-secretario-de-saude-e-discutem-acoes-contra-o-
coronavirus/ 
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DATA: 23/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SUBSÍDIOS/ CORONAVÍRUS  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/corte-de-salarios-de-deputados-pode-gerar-efeito-cascata-
nas-camaras/ 
 

Corte de salários de deputados pode gerar ‘efeito cascata’ nas Câmaras 
Por  Redação 

23 de abril de 2020 

 

Vereadores de Paulínia, durante primeira sessão virtual do legislativo paulinense 

A proposta dos deputados paulistas, de reduzir em 30% os próprios salários para ações 

contra o novo coronavírus, vai gerar um “efeito cascata” nas Câmaras de Vereadores do 

Estado de São Paulo. 

Isso porque os salários dos vereadores são atrelados aos vencimentos dos deputados, no 

teto máximo equivalente a 75%. Esse percentual pode variar dependendo do número de 

habitantes da cidade. 

Em Paulínia, o salário de um vereador é de R$ 6.100. Já o vencimento de um deputado 

estadual é de R$ 25 mil por mês. Considerando a proporcionalidade, os vereadores não 

terão de reduzir os seus salários. 

A proposta dos deputados foi apresentada nesta quarta-feira (22) pelo presidente da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris (PSDB), e visa auxiliar no 

combate ao novo coronavírus. 
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Além do corte dos salários, a Assembleia prevê redução de 30% da verba de gabinete e 

redução de 20% da remuneração dos cargos em comissão, incluindo gratificações, vale-

refeição e auxílio-alimentação. 

Também prevê a transferência ao Estado de 70% do saldo do Fundo Especial de Despesa 

da Assembleia e a suspensão do pagamento de licença-prêmio em dinheiro aos 

funcionários do Parlamento. 

De acordo com o projeto, as medidas serão adotadas enquanto perdurarem os efeitos da 

situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, conforme decreto estadual de 20 

de março reconhecido pelos deputados em decreto legislativo do último dia 30. 

“Neste momento de pandemia, todos precisam dar a sua contribuição e conosco não seria 

diferente. Vamos enxugar gastos. Também já determinei a renegociação e redução dos 

contratos vigentes da Assembleia com prestadores de serviços”, disse Cauê. 

O objetivo é economizar ao todo R$ 320 milhões e repassar os valores para o Executivo 

fazer os investimentos necessários no enfrentamento à Covid-19, que tem atingido 

milhares de cidadãos, levando à morte. 

O projeto de resolução, onde constam todas as propostas, será avaliado pelos 94 

deputados. Os líderes dos partidos já manifestaram apoio e a expectativa é de que seja 

votado até a próxima semana, para passar a valer em maio. 

 
Deputado Cauê Macris (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo 

ECONOMIA 

À frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Cauê Macris já fez 

economias recordes e históricas. Neste ano, ele devolveu ao Executivo R$ 146 milhões 

economizados ao longo de 2019. No ano anterior, 2018, a redução foi de R$ 106 milhões. 
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“Essas reduções se devem a ações exclusivas de economia do Legislativo, como revisão 

dos contratos, redução dos cargos em comissão, corte em despesas, entre outros pontos. 

Importante considerar também que o Legislativo já recebe abaixo do previsto pela 

Constituição”, disse. 

Subsídio dos Vereadores 

De acordo com a população do município, o subsídio dos Vereadores só pode atingir um 

percentual do subsídio dos Deputados Estaduais (art. 29, inc. VI, CF). Os patamares são: 

– seja qual for a população do Município, o subsídio dos Vereadores nunca pode ultrapassar 

o do Prefeito (art. 37, inc. XI, CF). 

– 20% (até 10 mil habitantes), 30% (até 50 mil), 40% (até 100 mil), 50% (até 300 mil), 

60% (até 500 mil) e 75% (acima de 500 mil habitantes). 

(III) os gastos da Câmara com a remuneração dos Vereadores ativos não pode superar 5% 

da receita tributária ampliada do Município (art. 29, inc. VII, CF). 

(IV) a folha de pagamento não pode ultrapassar 70% da receita da Câmara (art. 29-A, § 

1º, CF). Anote-se que o conceito de ‘folha de pagamento’ é mais restrito que ‘despesas 

com pessoal’: aqui não são computando inativos, pensionistas, nem encargos patronais. 

Importante destacar que o Presidente da Câmara que desrespeita tal patamar incorre em 

crime de responsabilidade (art. 29-A, § 3º, CF). 

(V) a despesa com pessoal da Câmara não pode ultrapassar 6% da receita corrente líquida 

do Município (art. 20, inc. III, alínea ‘a’, LRF). 

(VI) o total de despesas da Câmara não pode ultrapassar determinados percentuais da 

receita tributária ampliada do Município, fixados de acordo com a população (art. 29-A, 

CF). Os patamares são: 7% (até 100 mil habitantes), 6% (até 300 mil), 5% (até 500 mil), 

4,5% (até 3 milhões), 4% (até 8 milhões) e 3,5% (acima de 8 milhões de habitantes). 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Alesp votará a redução de salário 
DATA: 23/04/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/04/campinas_e_rmc/930402-alesp-votara-a-reducao-de-
salario.html# 
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DATA:  
24/04/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA 
MUNICIPAL/ LEIS/  
ACESSIBILIDADE 
PÁGINA: 6  
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DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ ACESSIBILIDADE  
PÁGINA: 18 
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DATA:  
24/04/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA 
MUNICIPAL/ LEIS/  
COMÉRCIO/ 
CONSUMIDOR 
PÁGINA: 8  
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DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ COMÉRCIO/ CONSUMIDOR  
PÁGINA: 19 
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DATA:  
24/04/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA 
MUNICIPAL/  
ORÇAMENTO 
PÁGINA: 6,  
COM CHAMADA  
NA CAPA  
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DATA: 22/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ QUARENTENA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/22/prefeitura-prorroga-quarentena-ate-o-
proximo-dia-10-de-maio/ 
 

[Isolamento] 
Prefeitura prorroga quarentena até o próximo 
dia 10 de maio 
Prefeito Du Cazellato (PL) seguiu a determinação do governo do Estado e 
somente podem seguir funcionando atividades essenciais 

22 abr 2020 – 20h16 

  
Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’: cidade vive quarentena desde 24 de março (Foto: 
Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia prorrogou a quarentena em toda a cidade até o próximo dia 10 de maio. 
Com isso podem seguir funcionando na cidade apenas comércios e serviços considerados essenciais 
no município, como farmácias, supermercados, postos de combustíveis, transportadoras, entre outras 
atividades. As aulas na rede municipal seguem suspensas. 

De acordo com a Prefeitura, o prefeito Du Cazellato (PL) seguiu a decisão do governo de São 
Paulo, tomada na última sexta-feira (17). A quarentena está em vigor nas 645 cidades paulistas desde 
o dia 24 de março. No último domingo (19), manifestantes realizaram uma carreata pedindo a 
abertura total do comércio em Paulínia. 
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O Decreto Municipal 7798 de 22 de abril será publicado na edição extra do Semanário 1.874. O 
isolamento social tem o objetivo de diminuir a velocidade da disseminação do novo coronavírus, que 
provoca a doença Covid-19. Paulínia tinha até terça-feira (22), 13 casos confirmados da pandemia e 
investigava duas mortes suspeitas. 
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DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ QUARENTENA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA   
 

 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  22 

 

  

DATA: 23/04/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/23/paulinia-registra-1a-morte-
por-coronavirus-e-descarta-cinco-obitos-suspeitos-da-doenca.ghtml 
 
 

Paulínia registra 1ª morte por coronavírus e 
descarta cinco óbitos suspeitos da doença 
 
Paciente que atestou positivo é um homem, de 73 anos, com comorbidades e 
morreu no dia 25 de março, no Hospital Municipal. Com esse resultado, 
número de casos confirmados sobe para 14 na cidade. 
 

Por G1 Campinas e Região 

23/04/2020 07h34   
 

 

 
Coronavírus — Foto: GloboNews 

 
A Prefeitura de Paulínia (SP) confirmou a primeira morte provocada pelo coronavírus no 
município. O paciente é um homem, de 73 anos, que veio a óbito no dia 25 de março, no 
Hospital Municipal, mas o resultado do Instituto Adolfo Lutz foi entregue nesta quarta-feira 
(22). Ele fazia parte do grupo de risco e tinha comorbidades.  
 
Com esse registro, sobe para 14 o número de casos confirmados da doença. 
Outros cinco óbitos que eram considerados suspeitos atestaram negativo para a Covid-19 
nesta quarta e foram descartados pela administração municipal. Das cinco mortes que 
eram investigadas, duas eram mulheres e três eram homens, com idades entre 25 e 87 
anos. 
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Além dos 14 casos confirmados, o município aguarda resultados dos exames das 
amostras colhidas de 38 pacientes e investiga uma morte suspeita da doença. Dos casos 
suspeitos, uma pessoa está internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 
Municipal de Paulínia. A prefeitura já descartou 113 casos que eram considerados 
suspeitos e sete pessoas já foram curadas da Covid-19 na cidade. 
 
Histórico da morte confirmada 
 
Segundo o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus (CPEC), organizado 
pela prefeitura, o homem deu entrada no Hospital Municipal de Paulínia às 20h15 do dia 25 
de março. A família acionou o Atendimento Pré-Hospitalar, mas durante o trajeto, o 
paciente entrou em parada cardiorrespiratória e evoluiu a óbito na mesma data. 
 
Ainda de acordo com a administração municipal, o paciente era hipertenso, diabético e ex-
fumante. Segundo a família, ele apresentou dores no corpo, febre e diarreia, e procurou 
um hospital privado, em Campinas (SP), no dia 18 de março. O homem foi classificado 
como caso suspeito através de tomografia computadorizada sugestiva. Ele estava em 
isolamento domiciliar até precisar de internação no dia 25. 
 
O óbito era considerado suspeito pela administração municipal e foi confirmado para a 
Covid-19 na noite desta quarta-feira (22). 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
Paulínia tem a primeira morte provocada pelo novo coronavírus 
DATA: 22/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/22/paulinia-tem-a-primeira-morte-provocada-pelo-novo-
coronavirus/ 
 
Paulínia registra primeira morte por covid-19 
DATA: 22/04/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/cidades/paulinia-confirma-primeira-morte-por-coronavirus/ 
 
Paulínia confirma primeira morte por coronavírus 
DATA: 22/04/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1512364,Paulinia+confirma+primeir
a+morte+por+coronavirus.aspx 
 
Paulínia confirma primeira morte por coronavírus 
DATA: 23/04/2020 | VEÍCULO: TODO DIA  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/cidades/paulinia-confirma-primeira-morte-por-coronavirus/ 
 
Campinas, Paulínia, Amparo e Sumaré confirmam mortes pela Covid-19 
DATA: 23/04/2020 | VEÍCULO: EPTV  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8503118/ 
 
Paulínia confirma o primeiro óbito por Covid-19 e prorroga quarentena 
DATA: 24/04/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=23704 
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DATA: 18/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO:  PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/18/regiao-da-ubs-betel-tem-maior-numero-de-
casos-da-covid-19-em-paulinia/ 
 

[Pandemia] 
Região da UBS Betel tem maior número de 
casos da Covid-19 em Paulínia 
Grande maioria dos 11 pacientes infectados no município possui idade inferior a 
60 anos, conforme o Departamento de Vigilância em Saúde 

18 abr 2020 – 16h55 

 
Entre 52 casos suspeitos, Paulínia ainda investiga duas mortes pela Covid-19 (Foto: Divulgação) 

A região da Unidade Básica de Saúde (UBS) Betel concentrava até as 15h30 desta sexta-feira (17) 
o maior número de pacientes infectados pelo novo coronavírus em Paulínia, de acordo com o 
Departamento de Vigilância em Saúde. Em segundo lugar, estavam as áreas das duas UBS do 
Centro, com três casos. 

Essas informações sobre a pandemia na cidade estão na terceira edição do Boletim 
Epidemiológico, do Departamento de Vigilância em Saúde, conforme dados coletados pela Divisão 
de Vigilância Epidemiológica. No mapa da Covid-19, Paulínia está dividida por áreas de abrangência 
das 10 UBSs do município. 
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Além de Betel e Centro, há casos de pacientes contaminados pelo novo coronavírus ainda nas 
regiões da UBS Monte Alegre (2), Planalto (1) e Cooperlotes (1). Dos 11 infectados com a Covid-19, 
a grande maioria (82%) possui menos de 60 anos de idade, segundo o Departamento de Vigilância 
em Saúde. 

De acordo com o boletim, nove pacientes com exames positivos para o novo coronavírus em 
Paulínia têm idade entre 20 e 59 anos (cinco homens e quatro mulheres) e dois, a partir de 60 anos 
(um homem e uma mulher). O município não registrava até as 15h desta sexta-feira nenhum caso 
confirmado de óbito pela doença. Entretanto, entre os 52 casos suspeitos, investigava duas mortes 
pela Covid-19. 
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DATA: 22/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ORÇAMENTO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2520 
 

Arrecadação de Paulínia cai R$ 46 milhões durante 
quarentena 
 
Da Redação 
22/04/2020 16:04:09 
 

 
 

Segundo secretário de Finanças, queda decorre, principalmente, da diminuição nos 

repasses de ICMS 

Cidade ainda não completou um mês de isolamento social, mas já sente o impacto 

econômico negativo causado pelo novo coronavírus 
 
Segundo o Correio levantou, de 24 de março, quando Paulínia entrou oficialmente em 
quarentena, até quinta-feira passada (16), a arrecadação liquida do município somou R$ 
63.598.508,45, contra R$ 109.864.393,53 arrecadados no mesmo período do ano passado 
– queda de R$ 46.265.885,08, ou aproximadamente 42%.   
 
Procurado pelo Correio, o secretário municipal de Finanças, Nicholas Baccarin, afirmou 
que a queda na arrecadação decorre, principalmente, da diminuição dos valores de 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que a cidade recebe do 
Estado. Segundo ele, o ICMS é a maior fonte de receita de Paulínia.  
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Semanalmente, a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (SEFP) repassa aos 
municípios 25% do total de ICMS arrecadado pelo Governo de São Paulo, conforme 
prevê a Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990. Somente nesta quarta-feira 
(22), segundo a SEFP, foi depositado nas contas das 645 cidades paulistas um total 
de R$ 500 milhões em repasses do imposto. 
  
Por conta da quarentena que decretou, a partir de 24 de março, o governo estadual 
projetou queda de 19% na arrecadação de ICMS em abril. “Como tributo incidente 
sobre circulações de produtos e serviços, a arrecadação de ICMS pelo governo 
estadual é diretamente afetada pela redução da atividade econômica, devido às 
medidas necessárias de contenção e combate ao vírus SARS-CoV-2, que envolve 
isolamento e distanciamento social, fechamento temporário de comércio e serviços 
não essenciais”, explicou Baccarin. 
 
No último dia 17, o governador João Doria (PSDB) estendeu até 10 de maio a quarentena 
em todo o Estado. Ontem (21), o Correio apurou e divulgou que a prorrogação ou não em 
Paulínia deve ser decidida hoje (22). Entretanto, até a publicação desta matéria, o Comitê 
Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus ainda não anunciou o que 
decidiu.  
 
Foto: Ilustração  
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DATA: 22/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/22/saude-comeca-a-aplicar-testes-rapidos-
para-covid-19-nas-ubss-dia-27/ 
 

[Paulínia] 
Saúde começa a aplicar testes rápidos para 
Covid-19 nas UBSs dia 27 
Conforme o secretário Fábio Alves, esses exames passam a ser feitos nesta 
quarta-feira em servidores que estão no combate à pandemia 

22 abr 2020 -11h55 

 
Caixas de testes rápidos que teriam sido entregues pela Aimara Comércio e Representações (Foto: 
Divulgação) 

 
    O secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, informou que a partir da próxima segunda-
feira ( 27) Paulínia vai iniciar a aplicação de testes rápidos para a Covid-19 em pessoas que 
apresentam sintomas no nono dia de manifestação da gripe, nas 10 Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) da cidade. O resultado demora cerca de 15 minutos para sair. Nesta quarta (22), esses 
exames começaram a ser feitos em servidores da Saúde, Segurança Pública e em outros que estão na 
linha de frente do combate à pandemia. 
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De acordo com Alves, Paulínia recebeu no último domingo (19) mais 2,5 mil testes rápidos do 
total de 20 mil comprados pelo valor global de R$ 1,780 milhão, sem concorrência pública, de 
acordo com o que permite o decreto do prefeito Du Cazellato (PL) que instaurou o estado de 
calamidade pública no município. O secretário destacou que esta semana a fornecedora enviará mais 
cotas até chegar ao total encomendado. 

Pelo contrato assinado com a Prefeitura de Paulínia, a Aimara Comércio e Representações Ltda, de 
Campinas, tem até seis meses para concluir a entrega dos testes rápidos para a Covid-19. Os 
pagamentos são realizados conforme chegam. Até então, a Secretaria Municipal de Saúde dispunha 
de 70 deles. O secretário de Saúde não revelou o valor que o Município já pagou à fornecedora. 

Alves informou que a realização dos testes rápidos já foi iniciada no Hospital Municipal de 
Paulínia “Vereador Orlando Navarro” “para pacientes internados e trabalhadores, também 
respeitando o nono dia de sintomas para ser feito”, explicou. De acordo com o boletim 
epidemiológico que mostra o avanço da Covid-19 na cidade, 16 deles tinham sido aplicados até as 
15h30 desta terça-feira (21). Eles começaram a aparecer nos boletins no último dia 11. 

“A escala ampliada para a população em geral será realizada com PCR, exame que detecta as 
pessoas com Covid-19 sem sintomas e que será estendido para todos os familiares e contatos de 
casos positivos, nas 10 UBSs”, explicou Alves. Por esse sistema o resultado sai em pelo menos 48 
horas, mas o no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, estava levando de 10 a 15 dias por causa da 
alta demanda. A secretaria estadual prometeu zerar a fila de exames do estado todo até esta quarta-
feira (22). 

“A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia está planejando ainda essa semana a melhor maneira 
de realizar o PCR para a população em geral”, destacou Alves. 
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DATA: 22/04/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES 
PÁGINA: B22 
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DATA:  
24/04/2020  
VEÍCULO:  
TODO DIA 
ASSUNTO:  
CORONOVÍRUS/ 
ISOLAMENTO SOCIAL 
PÁGINA: 5, COM  
CHAMADA NA  
CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL/ MONITORAMENTO 
PÁGINA: A4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  35 

 

  

DATA: 17/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL/ MONITORAMENTO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2519 
 
 

1º mês de monitoramento mostra panorama da Covid-19 
em Paulínia 
 
Da Redação 
17/04/2020 20:04:11 
 
 

 
 

Movimentação da pandemia em Paulínia, nos últimos 30 dias 

O Correio juntou e analisou os números oficiais divulgados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, entre os dias 16 de março e 16 de abril 
 
Nesta quinta-feira (16) completou um mês que a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Paulínia monitora e divulga diariamente o movimento da Covid-19 
na cidade. Até ontem, 11 pessoas foram diagnosticadas com a doença (casos 
confirmados), 55 podem ter sido infectadas (casos suspeitos), e 84 testaram negativo 
para o coronavírus (casos descartados). Entre os dias 30 de março e 10 de abril, a 
SMS não divulgou os descartados, por isso, o número oficial de casos pode ter 
ultrapassado os 84. 
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O cenário que mais preocupa a população e as autoridades de saúde é o de casos 
confirmados da doença. Neste sentido, o panorama em Paulínia, por enquanto, não é 
alarmante. O primeiro infectado, um homem de 36 anos, morador da cidade, foi 
notificado e divulgado dia 19 do mês passado, cinco dias antes de a cidade entrar 
na primeira quarentena (de 24 de março a 7 de abril). Os demais casos foram registrados 
a partir do dia 25 de março. 
 
Entre 16 de março e 12 de abril, Paulínia contabilizou 89 casos suspeitos da doença – 
média de 3 registros por dia.  Entretanto, da última segunda-feira (13) até ontem 
(16), esse número caiu para 55 – 34 a menos. Já os casos descartados cresceram de 
4 para 84, nos últimos trinta dias. 
 
A cidade não tem nenhum registro de morte confirmada por Covid-19 - apenas dois 
óbitos suspeitos da doença aguardando exames de confirmação - eram cinco até 
segunda-feira (13). O primeiro mês de monitoramento terminou com quatro pacientes 
curados da doença.  
 
Nesta sexta-feira (17), o secretário municipal de Saúde, Fábio Alves, durante participação 
numa live da Câmara de Vereadores sobre a Covid-19, defendeu que a prorrogação da 
segunda quarentena, iniciada no último dia 1º, é a única forma de evitar a explosão da 
doença no município. “O afrouxamento da quarentena não é a medida sensata, nesse 
momento”, disse ele. 
 
Foto: Correio Imagem 
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DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL/ MONITORAMENTO 
PÁGINA: 2 
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DATA:  
24/04/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 5  
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DATA: 19/04/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ MUNICÍPIOS 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/quase-2-000-municipios-ja-decretaram-calamidade-publica-
por-conta-da-pandemia/ 
 

Quase 2.000 municípios já decretaram calamidade 
pública, por conta da pandemia 
19 de abril de 2020 

 

 
 
 
De acordo com um levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), no início de abril, cerca de 2.000 municípios já haviam decretado situação de 
calamidade pública, por conta do novo coronavírus (Covid-19). 
 
Para Douglas Rodrigues Caetano, diretor da Conam – Consultoria em Administração 
Municipal, cabe ao prefeito avaliar a situação e, então, tomar uma decisão por decreto. 
Seja pela decretação da situação de emergência ou pela declaração de calamidade pública. 
“O estado de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços 
públicos, ao passo que o estado de calamidade pública é decretado quando essas situações 
se instalam. Ou seja, quando houver o agravamento de pessoas infectadas, com a 
indicação dos fundamentos técnicos e jurídicos que embasaram a tomada de uma ou outra 
decisão”, explica. 
 
Ambas as situações estabelecem “uma condição jurídica especial para a execução mais 
célere de ações de assistência à população de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação voltadas à proteção e defesa para conter o avanço da Covid-19”, como obter 
recursos da União ou dos Estados de forma facilitada.  
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“Mas, para poder receber insumos, materiais ou recursos financeiros complementares para 
o enfrentamento da Covid-19 da União ou do Estado, será necessário o reconhecimento 
pelos órgãos competentes dessas entidades”, esclarece Caetano. 
 
Porém, em municípios em que há casos suspeitos ou confirmados de pessoas infectadas 
com o coronavírus, ou outras situações que possam agravar o risco iminente, a decretação 
de calamidade pública mostra-se como sendo o caminho mais adequado e, nesta situação, 
de acordo com o diretor da Conam, o Município poderá também aplicar as condições 
especiais do Decreto Legislativo n° 2.495/2020, da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, o qual reconhece, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência do 
estado de calamidade pública nos Municípios do Estado paulista. 
 
Justamente para auxiliar os prefeitos nessa pandemia, a Conam disponibilizou em seu site 
(www.conam.com.br) um manual elaborado por um time de especialistas em direito 
público, com esclarecimentos e notas técnicas sobre as medidas que podem ou devem ser 
adotadas pelos municípios, que pode ser acessado gratuitamente por todas as prefeituras 
do país. “Muitos municípios não têm acesso a informações relevantes e precisam se cercar 
de orientações seguras para garantir uma administração eficiente. Que, juntos, possamos 
combater essa pandemia”, conclui Caetano. 
 
Sobre a Conam – No mercado há 40 anos, a Conam – Consultoria em Administração 
Municipal conta com uma equipe de mais de 200 colaboradores e profissionais altamente 
qualificados. A empresa atende atualmente a mais de 120 entidades governamentais entre 
Prefeituras, Autarquias, Fundações e Câmaras Municipais nos Estados de São Paulo e Minas 
Gerais. 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

16 municípios da região decretam calamidade 
DATA: 24/04/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/04/campinas_e_rmc/930856-16-municipios-da-regiao-
decretam-calamidade.html# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  41 

 

  

DATA: 24/04/2020  
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO EMERGENCIAL  
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1425/quem-tem-auxilio-emergencial-negado-pode-fazer-
nova-solicitacao 
 
 
CHANCE 

Quem tem auxílio emergencial negado pode 
fazer nova solicitação 

Pedido de revisão de análise pode ser feito no aplicativo 
21/04/2020 15h27 

Por: Zatum Notícias 

Fonte: Agência Brasil 

 
Para ter direito ao auxílio é necessário estar enquadrado em alguns critérios sociais (Crédito: Marcello 
Casal Jr.) 

O cidadão que tiver o auxílio emergencial de R$ 600,00 negado pode agora contestar o 

resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou site do 

programa. A atualização nas plataformas foi feita na segunda-feira (20), informou a Caixa 

Econômica Federal. 

No aplicativo ou no site, quem receber o aviso de “benefício não aprovado” pode verificar o 

motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de “dados inconclusivos”, o solicitante pode 

fazer logo a correção das informações e entrar com nova solicitação, de acordo com a 

Caixa. 
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A responsável por informar o motivo do auxílio emergencial não ter sido aprovado é a 

Dataprev, estatal federal de tecnologia que analisa os dados informados pelo solicitante. O 

resultado é depois homologado pelo Ministério da Cidadania. 

Para ter direito ao auxílio é preciso atender aos critérios estabelecidos pela legislação, 

como não ter emprego formal, não receber outro benefício do governo (com exceção do 

Bolsa Família), ter renda familiar mensal maior que  R$ 3.135,00 ou R$ 522,50 por pessoa, 

entre outros. As condições completas são descritas no site do programa 

(https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio ). 

Segundo a Caixa, responsável pelos pagamentos, as principais inconsistências nos 

dados informados pelos solicitantes são: 

• marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro; 

• falta de inserção da informação de sexo; 

• inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data de nascimento; 

• divergência de cadastramento entre membros da mesma família; 

• inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito. 

CadÚnico 

Os trabalhadores informais que possuem Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, o CadÚnico, tem sua elegibilidade para receber o auxílio emergencial 

analisada automaticamente pela Dataprev. 

Nesse caso, se tiver o auxílio negado mesmo acreditando ter direito ao benefício, o 

trabalhador também pode recorrer diretamente no aplicativo do auxílio emergencial ou no 

site do programa, informou a Caixa. 
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DATA: 19/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/durante-pandemia-prefeitura-de-paulinia-cria-abrigo-para-
moradores-de-rua/ 
 

Durante pandemia, prefeitura de Paulínia cria 
abrigo para moradores de rua 

 
 

Paulínia ampliou a rede de acolhimento para pessoas em situação de rua com a 

implementação de abrigo emergencial exclusivo. Uma estrutura foi montada no Ginásio 

Poliesportivo dos Trabalhadores “Éttori di Blasio”, no bairro Monte Alegre. O local de fácil 

acesso, além de amplo, tem muito verde no entorno. 

A previsão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania é de que cerca de 30 

pessoas sejam atendidas no acolhimento. O trabalho também conta com a parceria do 

Fundo Social de Solidariedade de Paulínia, Fundação Neemias e Missão Madre Teresa de 

Calcutá. 

O prefeito Du Cazellato (PL) destacou que seu governo não tem medido esforços 

para anteder a população paulinense com dignidade. “Estamos realizando um 

trabalho em conjunto com várias secretarias. Todos os profissionais estão 

empenhados em oferecer uma estrutura adequada a essas pessoas, com 

dignidade e todos os cuidados necessários”, afirmou o prefeito. 
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A estrutura montada conta com camas e locais para higienização pessoal e há a separação 

de ala feminina e masculina, incluindo os sanitários. O acolhimento também oferece almoço 

e jantar aos moradores de rua. As refeições são preparadas por voluntários da Fundação 

Neemias e da Missão Madre Tereza de Calcutá. 

“Estamos ajudando no preparo das refeições e também iremos oferecer oficinas de 

artesanato. Esse trabalho é muito importante e vem de encontro com a nossa missão, que 

é de resgatar a dignidade humana”, comentou a coordenadora da Missão Calcutá, Doralice 

Manzato. 

Já o pastor Rubens Ioricci afirmou que 40 voluntários da Fundação Neemias estão 

envolvidos nesta ação, produzindo uma média de 60 refeições por dia. “É um grande 

privilégio poder servir e saber que o alimento chegará a essas pessoas”, completou. 

 
Saúde 
 

A Secretaria Municipal de 

Saúde já intensificou as 

abordagens às pessoas em 

situação de rua e equipes de 

profissionais da pasta, já 

realizam o primeiro 

atendimento, como aferição de 

pressão e testes de HIV. As 

pessoas acolhidas também 

estão sendo vacinadas contra a 

gripe. 

Segundo o governo, um médico psiquiatra foi disponibilizado para dar atendimento a 

pacientes com sintomas da COVID-19 e realizar a abordagem em pessoas com sinais de 

abstinência, além de profissionais de outras secretarias municipais que também foram 

capacitados para esse tipo de acolhida. 

Para garantir a segurança do local, a Guarda Municipal fará o patrulhamento no Ginásio, 

das 22 horas às 6 horas. A força-tarefa envolve as Secretarias Municipais de Assistência 

Social e Cidadania, Saúde, Obras, Segurança Pública, Defesa Civil, Fundo Social de 

Solidariedade de Paulínia, Fundação Neemias e Missão Madre Teresa de Calcutá. 



   RESUMO DA SEMANA  |  45 

 

  

DATA:  
19/04/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: PANDEMIA/  
CORONAVÍRUS/  
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: 4  
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DATA: 22/04/2020  
VEÍCULO: TRE-SP 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
LINK: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Abril/resolucao-do-tse-permitira-voto-de-
cerca-de-2-5-milhoes-de-eleitores-que-nao-compareceram-a-revisao-biometrica 
 
 

Resolução do TSE permitirá voto de cerca de 2,5 
milhões de eleitores que não compareceram à 
revisão biométrica 
 
Diante da pandemia do novo coronavírus, norma determina ainda que o alistamento e outros serviços 
poderão ser feitos pelo Título Net até o dia 6 de maio 

22.04.202017:50 

 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos dos 
eleitores que não compareceram ao cadastro biométrico obrigatório. A medida irá alcançar cerca de 
2,5 milhões de eleitores, segundo dados levantados em março, que não participaram das revisões 
biométricas referentes ao Provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE) nº 1/2019, que 
atinge 15 estados (AC, AM, BA, CE, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RS, SC, SP e RO). Com isso, 
esse eleitorado estará apto a votar normalmente nas Eleições Municipais de 2020. 
Mas atenção: as inscrições reabilitadas para o voto voltarão a figurar como canceladas no cadastro 
eleitoral quando da reabertura deste, após a realização do pleito. Isso significa que os eleitores terão 
de regularizar sua situação depois das Eleições Municipais de 2020.  

A determinação consta na Resolução TSE nº 23.616/2020, assinada pela presidente do TSE, 
ministra Rosa Weber, no último dia 17 de abril, que permite alterações no cadastro eleitoral durante 
o regime de plantão extraordinário. Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) deverão apresentar à 
Corregedoria-Geral Eleitoral, num prazo de 5 dias contados do término da vigência da norma (até 30 
de abril), a lista dos municípios submetidos à revisão. O cancelamento de títulos motivado por 
fraudes, no entanto, será mantido. 
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Título Net 
Em função da suspensão dos serviços presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus, a 
Resolução editada pelo TSE também facultou aos TREs a possibilidade de orientar os eleitores a 
utilizarem o Pré-Atendimento Eleitoral – Título Net para a realização do alistamento, transferência, 
revisão com mudança de zona eleitoral – nos casos justificados em razão da melhoria da mobilidade 
do eleitor – e revisão para regularização de inscrição cancelada. 

Para esses serviços, o Cadastro Nacional de Eleitores possibilitará o processamento do Requerimento 
de Alistamento Eleitoral (RAE) sem a necessidade da coleta dos dados biométricos do eleitor. O 
atendimento será realizado até o dia 6 de maio, data-limite para alterações no Cadastro Eleitoral. 

Como fazer? 
O eleitor deve acessar o 'Título Net' do Portal do TRE do seu estado e solicitar o atendimento 
desejado: alistamento, transferência, revisão com mudança de zona eleitoral e revisão para 
regularização de inscrição cancelada. Um formulário de pré-atendimento eleitoral deverá ser 
preenchido e enviado pela internet. 

Serviço 
No Portal do TSE é possível acessar as páginas e os contatos dos tribunais regionais eleitorais em 
todo o país. 
Além disso, para orientar os eleitores que precisem dos serviços da Justiça Eleitoral, o TSE criou 
uma página, no Portal das Eleições, com informações sobre como será o atendimento ao eleitor em 
cada estado neste período, bem como links para os serviços on-line prestados pela Justiça 
Eleitoral. 
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DATA: 17/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/17/chefe-de-gabinete-assume-interinamente-
secretaria-municipal-de-governo/ 
 

[Paulínia] 
Chefe de gabinete assume interinamente 
Secretaria Municipal de Governo 
Rebeca Rocha Leal foi nomeada secretária interina da Pasta; ex-titular era o 
vereador Danilo Barros, que saiu por causa das eleições 2020 

17 abr 2020 – 18h02 

 

 
Secretária interina de Governo Rebeca Rocha Leal é a quinta mulher do primeiro escalão (Foto: 
Divulgação) 

A chefe de gabinete da Prefeitura de Paulínia Rebeca Rocha Leal foi nomeada secretária interina 
de Governo do prefeito Du Cazellato (PSDB). Ela entra no lugar do vereador Danilo Barros (PL), 
que deixou o cargo para poder disputar as eleições municiais deste ano. 

Rebeca é a quinta mulher a ocupar cargo no primeiro escalão do governo de Du Cazellato. Fará 
companhia a Lúcia Helena Lima Giunco, secretária de Administração; Meire Muller, de Educação; 
Rita Coelho, de Promoção Social; e Luciana Marinho, de Transportes. 



   RESUMO DA SEMANA  |  49 

 

  

A secretária municipal de Governo também é a mais nova entre todos os seus 20 colegas. Ela tem 
32 anos, nasceu em Paulínia e é formada em Farmácia. Já trabalhou na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

Na vida pública, Rebeca atuou como assessora legislativa na Câmara Municipal de Paulínia e, 
desde outubro de 2019, ocupava o cargo de chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Governo, 
quando Danilo Barros assumiu a função de secretário da Pasta. 

Com a nomeação de Rebeca, segue vago o cargo de secretário municipal de Segurança Pública, 
que era ocupado por Alexandro Eduardo da Silva. O guarda municipal de carreira também deixou a 
função no último dia 3, junto com Danilo Barros,  para concorrer às eleições de 2020. 

Conheça os secretários municipais 

 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 
 José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 
 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Quem está na interinidade 

 Rebeca Rocha Leal – Secretaria Municipal de Governo; 
 Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos; e 
 Luciana Marinho – Secretaria Municipal de Transportes. 

Secretaria sem titular 

 Secretaria Municipal de Segurança Púbica. 
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DATA: 21/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/a-partir-de-quarta-22-vacinacao-contra-a-gripe-foca-
doentes-cronicos-e-criancas-acima-de-6-meses/ 
 

A partir de quarta (22), vacinação contra a gripe 
foca doentes crônicos e crianças acima de 6 meses 
Por Redação 

21 de abril de 2020 

 

 

 
 

A partir desta quarta-feira (22/4) começa a segunda fase da campanha de vacinação 

contra a gripe destinada aos doentes crônicos e crianças acima de 6 meses. A vacinação 

acontecerá a partir das 13h, em 5 pontos externos (lista abaixo).  A campanha também 

acontecerá nesta quinta-feira (23). 

Para ter direito a receber a vacina, é preciso levar um documento de identificação, receita 

de medicação para o tratamento da doença ou declaração do médico da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) de Paulínia. 
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A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação de bebês e crianças menores ocorrerá 

somente nas escolas para garantir maior conforto. No estacionamento do Paulínia 

Shopping, apenas adultos vão ser atendidos. 

Idosos e profissionais de saúde que ainda não tenham se vacinado podem buscar a 

imunização nesta segunda fase da campanha. 

Primeira fase 

A primeira fase da campanha contra a gripe vacinou 10.697 pessoas com 60 anos ou mais, 

o que equivale a uma cobertura de 119,75% do público-alvo, superando a meta da 

campanha. Entre os profissionais de saúde, foram registradas até o momento 42.152 

vacinas realizadas, o que equivale a 90,78% do público-alvo. 

 
 

Também foram vacinados 520 funcionários do Consórcio Paulínia Sempre Limpa e 280 

guardas municipais e noturnos. Policiais Militares, servidores da Defesa Civil, voluntários 

que trabalham no acolhimento as pessoas em situação de rua, funcionários da Secretaria 

de Assistência Social que estão trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus, 

além das pessoas acolhidas, também já foram imunizados. 

Grupos com indicação da vacina na rede pública 
O público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe é definido pelo Ministério da 
Saúde. Para tomar a vacina, basta ir a um ponto externo e apresentar um documento 
oficial. Em alguns casos, é necessário apresentar também um documento que comprove 
que o usuário se enquadra em algum destes públicos: 
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– Crianças de 6 meses de idade a 4 anos, 11 meses e 29 dias; 

– Pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais, 

como trissomias, doença respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica crônica, 

diabetes, imunossupressão, obesidade e transplantados (se não fizer o acompanhamento 

na unidade de saúde é preciso apresentar solicitação ou prescrição médica com o motivo 

da indicação da vacina). 

 

 
 
 

Orientações de higiene 

Além da vacina para os grupos de risco, toda população deve atentar para a prevenção. 

Veja as dicas: 

– Lavar as mãos com frequência utilizando água e sabão ou passando álcool 70; 

– Cuidar ao falar e tossir perto de outras pessoas. Ao tossir, cubra a boca com a parte 

interna do braço. Não coloque a mão na frente da boca, pois se tocar em outras superfícies 

irá contaminá-las; 

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 

– Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza; 

– Evitar aglomerações e ambientes fechados; 

– Procurar manter os ambientes ventilados; 

– Em ambientes que permanecem fechados deve-se realizar a limpeza com álcool 70 e 

evitar o acúmulo de poeira; 

– Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos. 
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Os 5 pontos externos de vacinação contra a gripe 

EM Odete Emídio de Souza (com Drive Thru de Vacinação) 

Horário: a partir das 13h 

Endereço: Rua Geraldo Pereira Nascimento, 273 

Bairro: São José II 

EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom (com Drive Thru de Vacinação) 

Horário: a partir das 13h 

Endereço: Rua Aldo Moretti, 181 

Bairro: Ouro Negro 

EMEI Carolina Rother Ferraz (com Drive Thru de Vacinação) 

Horário: a partir das 13h 

Endereço: Rua Ferraz Av. Dr. Alexandre Martins Laroca, 500 

Bairro: Santa Terezinha 

EMEF Yolanda Tiziani Pazetti (não terá Drive Thru de Vacinação) 

Horário: a partir das 13h 

Endereço: Rua José Antônio Vedovello, s/nº 

Bairro: Jardim Flamboyant 

Local: Estacionamento Paulínia Shopping (com “Drive Thru”) 

Horário: a partir das 13h 

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.515 

Bairro: Nossa Senhora Aparecida 

A Guarda Municipal, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Transportes dão apoio a 

campanha. 

Informações a partir de quarta-feira (22): pelo telefone 156 das 12h às 17h ou 3874-5652 

das 8h às 17h. 
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DATA: 18/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA/ CORONAVÍRUS/ REPLAN 
PÁGINA: A6 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 17 a 23/04/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Nota de Pesar – Pedro Politano Neto (1944-2020) 
23 de abril de 2020  

A Câmara de Paulínia manifesta pesar pela morte do advogado Pedro Politano Neto, em decorrência 
de um acidente vascular cerebral. Ex-procurador municipal, ele foi secretário de Governo e de 
Planejamento e atuou em comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (subseção de Campinas), 
assim como no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP. […] 
 

 

Cidadãos podem sugerir mudanças em projeto de diretrizes do 
Orçamento 2021 
22 de abril de 2020  

Já começaram as discussões do Orçamento de Paulínia para o próximo ano: a Prefeitura acaba de 
apresentar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que definirá metas e prioridades para 
os gastos municipais em 2021. A proposta chegou à Câmara e, antes de ser analisada pelos 
vereadores, pode receber sugestões até a próxima segunda-feira […] 
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Lei Municipal que obriga visibilidade da data de vencimento de produtos 
em oferta está em vigor 
22 de abril de 2020  

O prefeito Du Cazellato (PL) sancionou no último dia 1º a Lei nº 3757/2020, e idealizada pelo 
vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), que obriga os estabelecimentos comerciais de 
Paulínia a colocarem avisos sobre a data de validade de produtos em promoção que estiverem 
próximos do vencimento. A Lei vale para hipermercados, supermercados, mercearias […] 
 

 

Vereadores se reúnem com secretário de Saúde e discutem ações contra 
o coronavírus 
17 de abril de 2020  

Vereadores de Paulínia realizaram na manhã desta sexta-feira (17/4) uma reunião virtual com o 
secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, para conhecer e discutir estratégias contra a 
pandemia do coronavírus (Covid-19). Participarem do encontro Fabio Valadão (PL), Tiguila Paes 
(Cidadania), Marquinho Fiorella (PSB), Danilo Barros (PL), Fábia Ramalho (Podemos), Edilsinho 
Rodrigues (Solidariedade) e José Soares (Republicanos) […] 

 


