
   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  1 
 

  

Sumário 
 

   CÂMARA MUNICIPAL 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 2 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 3 

Câmara de Paulínia promete eliminar 12 mil 

folhas de papel com processo eletrônico 3 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 5 

Câmara sedia audiências públicas sobre  

metas fiscais e contas da Saúde 5 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 6 

Secretarias de Finanças e Saúde prestam 

contas na Câmara de Paulínia 6 

 

CORONAVÍRUS 

VEÍCULO: G1 8 

VEÍCULO: THATHI RECORD TV 10 

Paulínia adia início das aulas da rede 

municipal para 5 de abril 8 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 12 

Campanha de Vacinação contra Covid-19 

retoma na próxima segunda (1º) 12 

VEÍCULO: G1 13 

Região de Campinas retrocede para fase 

laranja do Plano São Paulo 13 

VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 16 

Doria decreta toque de recolher das 23h  

às 5h em todo o Estado 16 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 18 

Ocupação de leitos UTI-Covid em Paulínia  

é de 100% há 4 dias 

VEÍCULO: TODO DIA 20 

Ocupação de leitos de UTI na RMC está no 

nível de fase vermelha 20 

 

+ NOTÍCIAS DO 

SITE INSTITUCIONAL 41 

GERAL 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 21 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 22 

Contas da saúde da gestão Du Cazellato são 

aprovadas pela quarta vez 21 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 23 

Prefeitura realiza ações virtuais para 

comemorar os 57 anos de Paulínia 23 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 24 

Morre ex-vereador João Beraldo 24 

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 25 

Prefeitura começa a chamar estagiários 25 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 26 

Transporte Universitário abre inscrições  

para estudantes no dia 8 de março 26 

VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 27 

Estudo mostra impactos da variação cambial 

na economia dos municípios da RMC 27 

VEÍCULO: TODO DIA 30 

Sumaré e Hortolândia lançam Refis 30 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 31 

Valor da tarifa de água é a maior queixa dos 

clientes da Sabesp 31 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 33 

Pauliprev recupera quase R$ 2 milhões  

este ano 33 

VEÍCULO: O LIBERAL 34 

Empresa de Paulínia concentrava benefícios 

irregulares alvos de operação da PF 34 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 37 

Armas de fogo aumentam 87% na RMC 37 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 38 

Cosmópolis será futura capital do tiro 38 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 39 

Abrigo do Bem lança Campanha Solidária 39 

FEVEREIRO 2021   Ed. 4 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  2 
 

  

 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CERTIFICADO DIGITAL  
PÁGINA: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  3 
 

  

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 23/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CERTIFICADO DIGITAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-promete-eliminar-12-mil-folhas-de-
papel-com-processo-eletronico/ 
 

Câmara de Paulínia promete eliminar 12 mil folhas de 
papel com processo eletrônico 
 

Por Redação 

24 de fevereiro de 2021 

 

 

Rodrigo Quaiatti, diretor Legislativo da Câmara Municipal de Paulínia | Foto: 

Câmara de Paulínia/Divulgação  

A partir da próxima sessão, dia 2 de março, os processos legislativos passam a ser digitais. 

Os 15 vereadores vão poder assinar, de forma eletrônica, projetos de lei, indicações, 

requerimentos, pareceres e outros documentos. O Certificado Digital é um arquivo 

eletrônico com validade jurídica, que garante proteção a transações e serviços via internet. 

Desde que as atividades parlamentares ocorrem na casa, milhares de folhas são impressas 

nas sessões e passam de mão em mão. A ideia é desburocratizar o modelo que existe 

desde 1965, ocupando até hoje várias prateleiras de arquivo em papel. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-promete-eliminar-12-mil-folhas-de-papel-com-processo-eletronico/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-promete-eliminar-12-mil-folhas-de-papel-com-processo-eletronico/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Processo-eletr%C3%B4nico-C%C3%A2mara-de-Paul%C3%ADnia-1.jpg
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A iniciativa da Mesa Diretora vai reduzir o uso de papel, o consumo de energia elétrica; a 

necessidade de manutenção de impressoras e a quantidade de cartuchos de tinta. Por 

outro lado, vai aumentar a sustentabilidade da Casa e ainda agilizar o processo de trabalho 

dos funcionários. 

“Por ano, somente a Secretaria da Câmara utiliza cerca de 12 mil folhas correspondentes 

aos processos legislativos. Com o sistema eletrônico, vamos deixar de imprimir essas 

folhas e reduzir gastos. Esperamos que até o dia 1º de março todos os vereadores estejam 

dominando a nova ferramenta”, explica o diretor Legislativo, Rodrigo Quaiatti. 

Como se trata de uma novidade, o Certificado Digital vai ser introduzido por etapas. O 

primeiro passo para transformar algumas proposituras (Indicações, Requerimentos e 

Moções) em processos digitais foi dado na última semana, quando todos os gabinetes 

receberam chaves de acesso. Depois, será a vez de projetos de lei e outros documentos. 

“Se podemos diminuir os gastos, tornar os processos mais transparentes e ainda 

agilizarmos o trabalho os funcionários, temos que continuar avançando e modernizando a 

casa”, declara o presidente do Legislativo Fábio Valadão, do PL. 

Os documentos gerados por meio digital pela Câmara tem seu arquivamento garantido por 

lei. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ SAÚDE/ FINANÇAS 
PÁGINA: 6 

Câmara sedia audiências públicas sobre metas fiscais e contas da Saúde 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ SAÚDE/ FINANÇAS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/secretarias-de-financas-e-saude-prestam-contas-na-
camara-de-paulinia/ 
 

Secretarias de Finanças e Saúde prestam contas na 
Câmara de Paulínia 
 

Por Redação 

26 de fevereiro de 2021 

 

 

Nicholas Baccarin, secretário de Finanças da Prefeitura de Paulínia | Foto Notícias 

de Paulínia 

Audiências acontecem no próximo dia 26 e poderão ser 

acompanhadas online pelo site institucional, no Facebook da Câmara e 

ainda no canal do Legislativo no YouTube 

 

A Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), da Câmara de Paulínia realiza sexta-feira, dia 

26, a partir das 10 horas, audiências públicas para que a Secretaria Municipal de Saúde 

preste contas referentes ao último quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro). 

http://noticiasdepaulinia.com.br/secretarias-de-financas-e-saude-prestam-contas-na-camara-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/secretarias-de-financas-e-saude-prestam-contas-na-camara-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.youtube.com/CamaraPaulinia
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Audiencia-Or%C3%A7amento.jpg
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Já a partir das 14h, a Secretaria Municipal de Finanças vai expor informações sobre o 

cumprimento das metas fiscais no mesmo período. As audiências serão no Plenarinho, com 

30 cadeiras disponíveis ao público, para evitar a propagação da Covid-19. 

A cada quatro meses, prefeitura e secretaria de Saúde prestam contas à Comissão de 

Finanças, da Câmara, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A apresentação dos dados tem por objetivo, demonstrar e avaliar o cumprimento das 

metas fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO). 

A audiência além de ser obrigatória é uma oportunidade dos vereadores e da população de 

sanar eventuais dúvidas a respeito das condições financeiras do município com a 

apresentação das receitas, despesas e de assuntos relacionados à gestão da Saúde no 

município. 

É possível acompanhar as transmissões virtuais no site institucional, no Facebook da 

Câmara e ainda no canal do Legislativo no YouTube. 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.youtube.com/CamaraPaulinia
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VEÍCULO: G1 
DATA: 23/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/23/paulinia-adia-inicio-das-
aulas-da-rede-municipal-para-5-de-abril.ghtml 
 
 

Paulínia adia início das aulas da rede municipal para  
5 de abril 
 
Valinhos e Vinhedo também já anunciaram o adiamento do retorno às atividades presenciais. 

Medida acontece por conta da situação da pandemia de Covid-19 na cidade. 
 

Por G1 Campinas e Região 

23/02/2021 10h44  

 

 
Prédio da Prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

Com base nos dados epidemiológicos da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de 
Paulínia (SP) decidiu adiar para 5 de abril o retorno das aulas presenciais na 
rede municipal de ensino. Anteriormente, a volta das atividades estava prevista 
para o dia 1º de março. 
 
A alteração no cronograma acontece após notificação da Secretaria de Saúde e 
não altera escolas da rede estadual e da rede privada. O retorno às atividades 
presenciais ocorrerão em esquema de rodízio. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/23/paulinia-adia-inicio-das-aulas-da-rede-municipal-para-5-de-abril.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/23/paulinia-adia-inicio-das-aulas-da-rede-municipal-para-5-de-abril.ghtml
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A medida foi adotada por conta do aumento de casos confirmados de 
coronavírus. Desde o início da pandemia, a cidade soma 6.940 infectados e 106 
mortes pela doença. 
 
Inicialmente, as classes foram divididas em turmas A, B, e C e priorizam alunos 
dos últimos anos de cada nível escolar. As turmas A e B atenderão 35% dos 
alunos e a C atenderá 30%. O cronograma pode ser alterado de acordo com os 
dados do município. A expectativa é que após três semanas as escolas possam 
receber 50% dos alunos em semanas alternadas.  
 
Confira: 

 
Grupo 1 – Alunos dos últimos anos de cada nível escolar (5º ano do Ensino 

Fundamental, 9º ano do Ensino Fundamental II e 3º ano do Ensino Médio) 

 
TURMA A – 5 a 10 de abril 

TURMA B –11 a 17 de abril 

TURMA C – 18 a 24 de abril 

 

A partir do 25 de abril, as turmas serão divididas em A e B, com 50% da 
capacidade de cada classe em semanas alternadas. 
 

Grupo 2 – Todos os demais alunos da Educação Básica 
TURMA A – 35% dos Alunos - 25 de abril a 1º de maio 

TURMA B – 35% dos alunos - 2 a 8 de maio 

TURMA C – 30% dos alunos 9 a 15 de maio 

A partir do 16 de maio, as turmas serão divididas em A e B, com 50% da 
capacidade de cada classe em semanas alternadas. 

 
Outras cidades 
Valinhos (SP) e Vinhedo (SP) também adiaram o retorno na rede municipal para o 
dia 5 de abril por conta do aumento de casos de Coronavírus.Respectivamente, 
as cidades contam com 4.767 e 4.155 casos da doença.  
 
Em Valinhos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI segue em 100% desde o mês de 

janeiro. A prefeitura anunciou a abertura de novos leitos de enfermaria enquanto 
aguarda a transferência de pacientes para outros hospitais do estado. 
 
Segundo o boletim de segunda-feira (22), a Santa Casa de Vinhedo também 
está com 100% de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com 
Covid-19 e opera com 94,44% da capacidade de atendimento da UTI Geral. Por 
conta da situação do município, a Festa da Uva foi cancelada pelo segundo ano 
consecutivo. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/16/valinhos-adia-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-municipal-para-o-dia-5-de-abril.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/19/covid-19-vinhedo-adia-para-5-de-abril-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-municipal.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/17/com-utis-covid-lotadas-valinhos-usa-upa-e-recorre-ao-estado-para-internacoes-em-casos-graves.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/17/com-utis-covid-lotadas-valinhos-usa-upa-e-recorre-ao-estado-para-internacoes-em-casos-graves.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/19/festa-da-uva-de-vinhedo-e-cancelada-pelo-2o-ano-seguido-por-conta-da-pandemia-da-covid-19.ghtml
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VEÍCULO: THATHI RECORD TV 
DATA: 24/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/184149249766078 

 

 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/184149249766078
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Covid-19: Paulínia adia volta às aulas presencial para o dia 5 de abril 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 23/02/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1586675,covid-19--paulinia-adia-volta-as-aulas-

presencial-para-o-dia-5-de-abril.aspx 

 

Avanço da Covid-19 em Paulínia adia para abril retorno das aulas 

presenciais 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 23/02/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/23/avanco-da-covid-19-em-paulinia-adia-para-abril-retorno-das-aulas-

presenciais/ 

 

Retorno das aulas presenciais na rede municipal de Paulínia é adiado 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 22/02/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal-de-paulinia-e-adiado/ 
 
 

Paulínia adia para abril retorno das aulas presenciais na rede municipal 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 24/02/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=39950 
 
 

Paulínia adia retorno às aulas presenciais para o dia 5 de abril 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 23/02/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-adia-retorno-as-aulas-presenciais-para-o-dia-5-de-abril/ 
 
 
 
 

Paulínia adia para abril retorno das aulas presenciais 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 23/02/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/02/paulinia-adia-para-abril-retorno-das-aulas-presenciais-
municipais/ 
 
 
 

Paulínia é outra cidade a adiar volta às aulas presencial 
VEÍCULO: TODO DIA   |     DATA: 24/02/2021     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/paulinia-e-outra-cidade-a-adiar-volta-presencial/ 
 
 
 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1586675,covid-19--paulinia-adia-volta-as-aulas-presencial-para-o-dia-5-de-abril.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1586675,covid-19--paulinia-adia-volta-as-aulas-presencial-para-o-dia-5-de-abril.aspx
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/23/avanco-da-covid-19-em-paulinia-adia-para-abril-retorno-das-aulas-presenciais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/23/avanco-da-covid-19-em-paulinia-adia-para-abril-retorno-das-aulas-presenciais/
http://noticiasdepaulinia.com.br/retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal-de-paulinia-e-adiado/
https://tribunaliberal.com.br/?p=39950
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-adia-retorno-as-aulas-presenciais-para-o-dia-5-de-abril/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/02/paulinia-adia-para-abril-retorno-das-aulas-presenciais-municipais/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/02/paulinia-adia-para-abril-retorno-das-aulas-presenciais-municipais/
https://tododia.com.br/paulinia-e-outra-cidade-a-adiar-volta-presencial/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Campanha de Vacinação contra Covid-19 retoma na próxima segunda (1º) 
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VEÍCULO: G1 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/26/regional-de-campinas-
retrocede-para-fase-laranja-do-plano-sao-paulo.ghtml 
 

Regional de Campinas retrocede para fase laranja do 
Plano São Paulo 
 

Governo estadual anunciou a 23ª classificação nesta sexta-feira (26). Região estava na 

fase amarela desde 5 de fevereiro, mas houve aumento na taxa de ocupação dos leitos 

de UTI Covid. 
 

Por G1 Campinas e Região 

26/02/2021 12h28   
 

 
Nova reclassificação do Plano SP coloca região de Campinas na fase laranja — Foto: 

Governo de SP 

O governo estadual decidiu, nesta sexta-feira (26), retroceder a região de 
Campinas (SP) para a fase laranja do Plano São Paulo, que define as fases de 
abertura das atividades econômicas durante a quarentena contra o novo 
coronavírus (Sars-CoV-2). Esta é a 23ª classificação do plano. 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/26/regional-de-campinas-retrocede-para-fase-laranja-do-plano-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/26/regional-de-campinas-retrocede-para-fase-laranja-do-plano-sao-paulo.ghtml
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A reclassificação para uma etapa mais restritiva se deu por conta da alta na taxa 
de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para 
Covid-19 no Departamento Regional de Saúde 7 (DRS 7), com sede em 
Campinas. Segundo o estado, o índice está em 73,4%. 
 
Em outros três critérios, o DRS 7 segue com indicadores da fase amarela. São 
eles: novos casos por 100 mil habitantes, novas internações por 100 mil 
habitantes e novas mortes por 100 mil habitantes. Um quinta critério, o de oferta 
de leitos de UTI Covid a cada 100 mil moradores, está com índice da fase verde. 
 

 
Veja os indicadores da regiões na nova reclassificação do Plano São Paulo, apresentada 

nesta sexta-feira (26) — Foto: Governo de SP 

 
Regras da fase laranja 

• Todos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o 

atendimento presencial em bares, que continua proibido; 

• Capacidade de ocupação: 40% em todos os setores; 

• Funcionamento máximo: 8 horas por dia; 

• Horário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser feito até 20h; 

• Parques estaduais, salões de beleza e academias: poderão abrir. 

 

Fim da fase amarela 
O DRS 7 havia passado da fase laranja para a amarela na reclassificação de 5 
de fevereiro, que começou a valer no dia seguinte, um sábado. Agora, com a nova 
reclassificação, fica sob as regras da etapa laranja novamente. 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/05/regiao-de-campinas-tem-melhora-de-indicadores-e-volta-a-fase-amarela-do-plano-sp.ghtml
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Os municípios que compõem o DRS 7 são: 
 
Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos 
Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Campinas, Campo Limpo Paulista, 
Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, 
Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Lindóia, Louveira, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, 
Morungaba, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, 
Pinhalzinho, Piracaia, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Serra 
Negra, Socorro, Sumaré, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista e Vinhedo. 
 
A regional de São João da Boa Vista, que conta com seis municípios da área de 
cobertura do G1 Campinas, segue na fase laranja. São eles: Espírito Santo do 
Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Santo Antônio do Jardim. 

 
Fase vermelha em Campinas 
Campinas publicou, na manhã de terça, o decreto que a determina regras da fase 

vermelha, a mais restritiva do Plano SP, entre 21h e 5h na metrópole. Com isso, 
apenas atividades essenciais podem funcionar no período até o dia 1º de 
março. Veja, abaixo, o que funciona em cada etapa. 
Com a mudança, a administração anunciou o fim da tolerância de 1h no 
fechamento de bares e restaurantes, bem como o encerramento obrigatório das 
atividades em igrejas às 21h, ainda que sejam consideradas atividades 
essenciais. 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Região de Campinas regride para fase laranja do Plano SP 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 26/02/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1587624,regiao-de-campinas-regride-

para-fase-laranja-do-plano-sp.aspx 

 

Grande SP regride para fase laranja no Plano SP; outras cinco regiões 

também retrocederam 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 26/02/2021     |    PÁGINA: 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/grande-sp-regride-para-fase-laranja-no-plano-sp-

outras-cinco-regioes-tambem-retrocederam.shtml 

 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/22/covid-19-campinas-adota-fase-vermelha-entre-21h-e-5h-a-partir-desta-terca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/22/covid-19-campinas-adota-fase-vermelha-entre-21h-e-5h-a-partir-desta-terca.ghtml
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1587624,regiao-de-campinas-regride-para-fase-laranja-do-plano-sp.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1587624,regiao-de-campinas-regride-para-fase-laranja-do-plano-sp.aspx
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/grande-sp-regride-para-fase-laranja-no-plano-sp-outras-cinco-regioes-tambem-retrocederam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/grande-sp-regride-para-fase-laranja-no-plano-sp-outras-cinco-regioes-tambem-retrocederam.shtml
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 24/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/doria-decreta-toque-de-
recolher-das-23h-as-5h-em-todo-o-estado.shtml 

Doria decreta toque de recolher das 23h às 5h em todo o Estado 
 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/doria-decreta-toque-de-recolher-das-23h-as-5h-em-todo-o-estado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/doria-decreta-toque-de-recolher-das-23h-as-5h-em-todo-o-estado.shtml
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Posso ir à padaria depois das 23h? E passear com o cachorro? Entenda  

o toque de restrição em SP 
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 25/02/2021     |    PÁGINA:  

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,posso-ir-a-padaria-depois-das-23h-e-passear-com-o-cachorro-

entenda-o-toque-de-restricao-em-sp,70003627734 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,posso-ir-a-padaria-depois-das-23h-e-passear-com-o-cachorro-entenda-o-toque-de-restricao-em-sp,70003627734
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,posso-ir-a-padaria-depois-das-23h-e-passear-com-o-cachorro-entenda-o-toque-de-restricao-em-sp,70003627734
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 25/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/ocupacao-de-leitos-uti-covid-em-paulinia-e-de-100-ha-4-
dias-89-novos-casos-na-quarta/ 
 

Ocupação de leitos UTI-Covid em Paulínia é de 100% 
há 4 dias; 89 novos casos na quarta 
 

Por  Redação 

25 de fevereiro de 2021 

 

O hospital da cidade está com lotação máxima desde o dia 21 de fevereiro; em 24 

horas, a cidade registrou 89 novos casos de coronavírus e em 48 horas foram 188 

infectados 

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) exclusivos para 

coronavírus em Paulínia está em 100% há quatro dias. Segundo boletim da Prefeitura, o 

Hospital Municipal de Paulínia (HMP), têm seus 14 leitos exclusivos ocupados por pacientes 

com Covid-19 desde o dia 21 de fevereiro. 

Ainda de acordo com último boletim epidemiológico da Administração, divulgado ontem 

(24/2), a cidade tem 7128 casos positivos e 106 óbitos causados pelo coronavírus.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/ocupacao-de-leitos-uti-covid-em-paulinia-e-de-100-ha-4-dias-89-novos-casos-na-quarta/
http://noticiasdepaulinia.com.br/ocupacao-de-leitos-uti-covid-em-paulinia-e-de-100-ha-4-dias-89-novos-casos-na-quarta/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Hospital-Municipal-de-Paul%C3%ADnia-Fachada.jpg
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Outras 1722 pessoas aguardam resultados dos testes, 5197 foram descartados e 6774 

estão recuperadas da doença. 

Em Paulínia, já foram aplicadas 2.988 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 390 

foram primeiras doses. 

Em 24 horas, a cidade registrou 89 novos casos de coronavírus e em 48 horas foram 188 

infectados. A cidade tem 248 casos ativos nesta quarta. 

Fevereiro registrou 7 dias (2, 4 ,5, 21, 22, 23 e 24) com 100% dos leitos ocupados em 

Paulínia. 

 
 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia registra 179 novos casos da Covid-19 num único dia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 25/02/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-179-novos-casos-da-covid-19-num-unico-dia/ 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-179-novos-casos-da-covid-19-num-unico-dia/
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 23/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 5, COM 
CHAMADA NA CAPA 

Ocupação de leitos de UTI na RMC está no nível de fase vermelha 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ CONTAS PÚBLICAS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Contas da saúde da gestão Du Cazellato são aprovadas pelaquarta vez 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ CONTAS PÚBLICAS 
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: ANIVERSÁRIO MUNICIPAL 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura realiza ações virtuais para comemorar os 57 anos de Paulínia 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 25/02/2021 
ASSUNTO: LUTO  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/joao-beraldo-vereador-por-3-legislaturas-morre-em-
paulinia/ 
 

João Beraldo, vereador por 3 legislaturas, morre em Paulínia 
Por Redação 

25 de fevereiro de 2021 

 

Ex-vereador de Paulínia João Beraldo morreu na manhã desta quarta-feira (24/02), aos 94 

anos. Um dos primeiros representantes do Legislativo na cidade, ele integrou a 1ª 

Legislatura (1965 a 1969) e voltou a ocupar a cadeira por mais dois mandatos, entre 1977 

e 1988, grande homem paulinense, honrou de forma distintiva a Casa de Leis. 

João Beraldo era muito querido na classe política e muito sincero. Defendia suas convicções 

até o fim e não tinha medo de levantar polêmicas nem mesmo quando pertencia à bancada 

governista. 

Homem público de incontáveis qualidades e de um perfil sempre afável para com todos, o 

que fez dele personagem de marcas indeléveis no coração de cada um de nós. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/joao-beraldo-vereador-por-3-legislaturas-morre-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/joao-beraldo-vereador-por-3-legislaturas-morre-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Jo%C3%A3o-Beraldo.jpeg
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 23/02/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ ESTÁGIOS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4553493378010988&set=a.456671664359867 
 

Prefeitura começa a chamar estagiários 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4553493378010988&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO  
PÁGINA: 6 

Transporte Universitário abre inscrições para estudantes no dia 8 de março 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 21/02/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Estudo mostra impactos da variação cambial na economia dos municípios da RMC 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 23/02/2021  |  ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO  
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 

Sumaré e Hortolândia lançam Refis 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 25/02/2021 
ASSUNTO: SANEAMENTO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/25/valor-da-tarifa-de-agua-e-a-maior-
queixa-dos-clientes-da-sabesp/ 
 

[TCE-SP) 

Valor da tarifa de água é a maior queixa dos clientes  
da Sabesp 
 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado, desde março de 2020 até o final do 
primeiro mês deste ano, foram registradas 292.660 reclamações de usuários 

25 fev 2021 – 5h30 

 
Segundo item que mais gera queixas para a companhia paulista está ligado à falta de água (Foto: Agência Brasil) 

Desde o início da pandemia da Covid-19, o valor cobrado nas tarifas de água no território paulista 

é o motivo de maior reclamação por parte dos clientes dos municípios abastecidos pela Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). 

O órgão atende 58% das cidades – um total de 375 das 644 Administrações jurisdicionadas ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A população atendida pela Sabesp nesses 

municípios representa mais de 27,2 milhões de habitantes. 

Segundo os dados, colhidos pela Corte de Contas paulista desde março de 2020 até o final do 

primeiro mês deste ano, somente em relação ao valor cobrado mensalmente das residências, foram 

registradas 292.660 queixas de usuários – 51,3% do total de reclamações. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/25/valor-da-tarifa-de-agua-e-a-maior-queixa-dos-clientes-da-sabesp/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/25/valor-da-tarifa-de-agua-e-a-maior-queixa-dos-clientes-da-sabesp/
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O segundo item que mais gera queixas para a companhia está ligado à interrupção no fornecimento 

de água. No período, foram contabilizadas 202.620 reclamações por parte da população, 

representando 35,5%. 

Falhas no sistema de coleta e problemas no tratamento do esgoto respondem por 13,2% das 

queixas dos usuários, um total de 75.479 ocorrências. 

As informações completas prestadas pela Sabesp estão disponíveis no ‘Painel Covid-19’ 

(https://bit.ly/3duVcfL) e têm data-base de 31 de janeiro. A ferramenta reúne dados coletados pela 

Corte junto ao governo do estado, a secretarias estaduais e a órgãos governamentais. 

https://bit.ly/3duVcfL
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 18 

Pauliprev recupera quase R$ 2 milhões este ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Pauliprev recupera mais R$ 2 milhões; total chega a R$ 68 milhões 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 23/02/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/pauliprev-recupera-mais-r-2-milhoes-total-chega-a-r-68-milhoes/ 

http://noticiasdepaulinia.com.br/pauliprev-recupera-mais-r-2-milhoes-total-chega-a-r-68-milhoes/
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VEÍCULO: O LIBERAL 
DATA: 23/02/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: https://liberal.com.br/cidades/campinas/empresa-de-paulinia-concentrava-beneficios-
irregulares-alvos-de-operacao-da-pf-1444978/ 
 
 

OPERAÇÃO FISCELA 

Empresa de Paulínia concentrava benefícios irregulares 
alvos de operação da PF 
Investigação da Polícia Federal buscou descobrir responsáveis por fraude que pode ter dado prejuízo de  

R$ 500 mil ao INSS 

Por Milton Paes 

23 fev 2021 às 14:30  

 
Uma empresa de Paulínia concentrava os benefícios irregulares do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) alvos de investigação da Operação Fiscela, deflagrada pela 

Polícia Federal de Campinas nesta terça-feira (23). 

Segundo o delegado chefe da PF, Edson Geraldo de Souza, o objetivo da ação foi 

desarticular um esquema fraudulento de obtenção de benefícios de auxílio -doença e 

auxílio-acidente junto ao instituto. A força-tarefa da investigação estima que o pagamento 

dos benefícios fraudados tenha gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil ao 

INSS. 

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça, na cidade de São 

Paulo, na casa do homem apontado como organizador do esquema, um despachante de 50 

anos que, durante as investigações, iniciadas em 2018, se mudou de Paulínia para a capital.  

Na casa dele, foram apreendidos documentos, agendas, celulares, notebooks e um talonário 

de atestado médico em nome de um médico que não tem participação no esquema – ou 

seja, tinha o nome utilizado indevidamente. 

A investigação da PF identificou que as fraudes começaram em uma empresa de transporte 

rodoviário de passageiros de Paulínia, que não teve o nome revelado. De acordo com a 

polícia, 60% dos benefícios irregulares eram de funcionários da empresa. 

“Quando a própria empresa detectou as fraudes dentro de seu departamento de recursos 

humanos, os funcionários do RH foram ameaçados pelos ‘clientes’ e pe lo organizador do 

https://liberal.com.br/cidades/campinas/empresa-de-paulinia-concentrava-beneficios-irregulares-alvos-de-operacao-da-pf-1444978/
https://liberal.com.br/cidades/campinas/empresa-de-paulinia-concentrava-beneficios-irregulares-alvos-de-operacao-da-pf-1444978/
https://liberal.com.br/cidades/campinas/policia-federal-realiza-operacao-contra-fraudes-no-auxilio-doenca-do-inss-1444625/
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esquema, caso eles apresentassem informações ao INSS. Mas, na verdade, quem 

identificou o crime e as fraudes foi o próprio INSS em 2018″, explicou o delegado.  

Segundo Edson de Souza, a empresa tomou medidas trabalhistas contra os funcionários 

envolvidos na fraude. 

Foram identificados 40 benefícios, dos quais 35 pessoas foram beneficiárias e algumas 

receberam mais de uma vez. Três delas devolveram os benefícios irregulares durante a 

instalação do processo administrativo. A devolução não elimina o crime, mas pode servir 

como um atenuante da pena. 

A polícia quer saber ainda se o investigado era um despachante costumeiro e como obteve 

conhecimento sobre a perícia para que instruísse ou preparasse esses “clientes” para 

passarem por essa perícia médica e se ele também recebia algum benefício irregular. O 

investigado não tem passagem anterior por crimes pela polícia.  

“Não trabalhamos com a hipótese de corrupção, ou seja, com envolvimento de 

funcionários do INSS. As pessoas estão sendo interrogadas a partir desta terça feira”, 

acrescentou Edson. 

“Se trata de uma pessoa que fazia o trabalho de despachante, de representante, que 

fraudava documentos e colocava gesso nas pessoas que estavam saudáveis e essas pessoas 

compareciam com esse gesso, munidas de documentos falsos para obter benef ícios do 

auxílio-doença e auxílio-acidente”, afirmou o delegado. 

A maioria dos casos é de moradores de Campinas e Paulínia, mas a ação também 

identificou envolvidos em Monte Mor e Sumaré. Há mais duas empresas que foram alvos 

da ação do investigado, no entanto, não foram informados os segmentos que elas atuam 

nem a localização. As empresas não estão envolvidas, mas sim empregados dessas 

empresas. 

Há possibilidade de que as fraudes também continuaram ocorrendo em 2019, 2020 e até 

hoje. O investigado não revelou como era feita a sua remuneração para realizar as fraudes. 

 

Apuração 

O delegado afirmou que, em 2018, o INSS identificou uma massa de procedimentos 

administrativos de 2016, 2017, em grande volume, e de 2018 que estavam com indícios de 

fraude. 
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As investigações foram feitas por uma força-tarefa composta pela Polícia Federal e pela 

Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) .  

“A partir do momento em que eles detectam fraudes administrativas, elas são comunicadas 

à Polícia Federal, para que os agentes possam alcançar essas pessoas criminalmente”, 

disse. 

Foram realizados também nesta terça feira sequestros de valores de contas bancárias de 31 

pessoas, conforme decisão da Primeira Vara Federal de Campinas. Além desses 40 

benefícios irregulares a força tarefa está analisando outros oito que estão em processo 

administrativo. 

 
 
 
 
 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

PF desarticula fraude contra a Previdência em Campinas 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 24/02/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1066450-pf-desarticula-fraude-contra-a-previdencia-
em-campinas.html 

 
PF deflagra operação contra 31 acusados de fraudar INSS; há alvo de 

Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 23/02/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/23/pf-deflagra-operacao-contra-31-acusados-de-fraudar-inss-
ha-alvo-de-paulinia/ 

 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1066450-pf-desarticula-fraude-contra-a-previdencia-em-campinas.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/02/campinas_e_rmc/1066450-pf-desarticula-fraude-contra-a-previdencia-em-campinas.html
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/23/pf-deflagra-operacao-contra-31-acusados-de-fraudar-inss-ha-alvo-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/23/pf-deflagra-operacao-contra-31-acusados-de-fraudar-inss-ha-alvo-de-paulinia/
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 20/02/2021 
ASSUNTO: ARMAS  
PÁGINA: A10 
 

Registros de arma de fogo aumentam 87% na RMC 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/02/2021 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Cosmópolis será futura capital do tiro 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2021 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/abrigo-do-bem-lanca-campanha-solidaria-de-urgencia/ 
 

Abrigo do Bem lança Campanha Solidária de Urgência 
 

Por Redação 

19 de fevereiro de 2021 

 

O Abrigo do Bem, casa de acolhimento para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade 

social, em Paulínia, está realizando até o dia 19 de março, em parceria com o grupo de 

motoqueiros “Insano”, uma ação social com o objetivo de arrecadar alimentos, produtos de 

higiene pessoal e limpeza para sua própria subsistência na cidade. Vale ressaltar que a 

casa não tem fins lucrativos muito menos ajuda governamental. 

Segundo Rafael Souza, coordenador do projeto, essa ação é de extrema importância para 

as manutenções de suas atividades diárias. “Atualmente nós temos 40/45 internos que 

dependem integralmente de ações como essas. Esperemos tocar no coração das pessoas 

para que juntos possamos continuar nosso trabalho”, relata Souza. 

O abrigo é precursor em acolhimento para pessoas em situação de rua na cidade e está há 

2 anos nessa luta social. Atualmente eles possuem parcerias com outras entidades de 

http://noticiasdepaulinia.com.br/abrigo-do-bem-lanca-campanha-solidaria-de-urgencia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Abrigo-do-Bem.jpeg
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ressocialização e reabilitação de dependentes químicos. Com pandemia, todos abrigados 

ficam em tempo integral na sede do projeto para resguardar e cumprir o isolamento social 

imposto pela OMS (Organização Mundial da Saúde), sobrecarregando suas funções normais 

alimentícias. 

 

O coordenador ainda ressalta que suas maiores dificuldades são alimentos diários. “Nós 

fazemos no mínimo 4 refeições e com a pandemia nossas doações caíram muito, por isso 

estamos muito confiantes com essa campanha, principalmente para desafogar nosso déficit 

de alimentos”, finaliza Rafael. 

Os pontos de arrecadação são: Rex Snook bar, situada na rua Santa Cruz, no bairro Nova 

Paulínia e no próprio abrigo, situado na rua Canadá 478 – Vila Bressani. Telefone para 

contato (19)9 7140 9801, falar com Rafael. 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Abrigo-do-Bem-1.jpeg


      RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  41 
 

  

NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 19 a 25/02/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Alex Eduardo quer Casa da Mulher Brasileira no município e praça no 

Parque das Árvores 
25 de fevereiro de 2021  

A falta de local adequado para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica levou o 

vereador Alex Eduardo (Solidariedade) a sugerir ao Executivo a implantação de uma unidade da 

Casa da Mulher Brasileira no município. O programa federal reúne serviços de órgãos públicos e 

oferece, em um único espaço, apoio psicológico e assistencial […] 

 

 

Fábio da Van propõe instalação de brinquedos adaptados na cidade 
25 de fevereiro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe ao prefeito de Paulínia, através da Indicação 105/2021, 

a instalação de brinquedos adaptados em espaços públicos de lazer no município. Para o vereador, “é 

mais que uma simples inclusão social, é dar a eles o direito de uma qualidade de vida melhor”. Já na 

Indicação 104/2021[…] 

 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-casa-da-mulher-brasileira-praca-parque-das-arvores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-casa-da-mulher-brasileira-praca-parque-das-arvores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-instalacao-de-brinquedos-adaptados-na-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-casa-da-mulher-brasileira-praca-parque-das-arvores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-instalacao-de-brinquedos-adaptados-na-cidade/
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Câmara reduz documentos em papel com assinatura digital de vereadores 
24 de fevereiro de 2021  

Uma novidade vai mudar a rotina da Câmara de Paulínia e tornar os serviços mais ágeis: os 

processos legislativos agora são digitais. Os 15 vereadores podem assinar, de forma eletrônica, 

projetos de lei, indicações, requerimentos, pareceres e outros documentos. Desde que as atividades 

parlamentares ocorrem na casa, milhares de folhas são impressas nas sessões […] 

 

Nota de pesar – João Beraldo 
24 de fevereiro de 2021  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento do ex-vereador João Beraldo, aos 94 anos. 

Um dos primeiros representantes do Legislativo na cidade, ele integrou a 1ª Legislatura (1965 a 

1969) e voltou a ocupar cadeira por mais dois mandatos, entre 1977 e 1988. […] 

 

Valadão pede apoio financeiro para profissionais autônomos durante 

pandemia      23 de fevereiro de 2021  

Pensando em minimizar o impacto econômico causado pela pandemia na população mais carente da 

cidade, o presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL), propõe à Prefeitura estudos que visam a 

oferecer possível auxílio financeiro para os comerciantes, autônomos e artistas locais. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reduz-papel-assinatura-digital/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-joao-beraldo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-apoio-financeiro-para-profissionais-autonomos-durante-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-apoio-financeiro-para-profissionais-autonomos-durante-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reduz-papel-assinatura-digital/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-apoio-financeiro-para-profissionais-autonomos-durante-pandemia/
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Câmara sedia audiências públicas sobre metas fiscais e contas da Saúde 
23 de fevereiro de 2021  

A Câmara de Paulínia vai sediar e transmitir duas audiências públicas na próxima sexta-feira (26/2). 

Às 10h, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará como foram aplicados os recursos da área 

durante o último quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro). Às 14h, a Secretaria Municipal de 

Finanças vai expor informações sobre o cumprimento das metas fiscais […] 

 

José Soares cobra mais ônibus em fins de semana e reforma de pontos 
22 de fevereiro de 2021  

Reclamações de usuários de transporte coletivo fizeram o vereador José Soares (Republicanos) 

solicitar aumento na disponibilidade dos ônibus aos finais de semana e feriados. Segundo ele, há 

relatos de esperas que duram mais de 2 horas.[…] 

 

Parque da Represa precisa de unidades de saúde e de ensino, diz Dr. Grilo 
22 de fevereiro de 2021  

O desenvolvimento e o crescimento da população no Parque da Represa fizeram o vereador Dr. 

Grillo (MDB) propor ao prefeito a construção de uma UBS e de um Centro Odontológico na região. 

Segundo o vereador, a Indicação 87/2021 se faz necessária […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-audiencias-publicas-metas-fiscais-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-onibus-fins-de-semana-reforma-pontos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/parque-da-represa-precisa-de-unidades-de-saude-e-de-ensino-diz-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-onibus-fins-de-semana-reforma-pontos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/parque-da-represa-precisa-de-unidades-de-saude-e-de-ensino-diz-dr-grilo/
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João Mota propõe ambulatório para atender vítimas de violência sexual 
19 de fevereiro de 2021  

O vereador João Mota (DC) sugere implantação de um ambulatório de saúde em Paulínia para cuidar 

de mulheres vítimas de violência sexual e em situação de vulnerabilidade. Ele afirma que a unidade 

precisaria funcionar todos os dias, com profissionais de diferentes áreas atuando em equipe 

multidisciplinar, pois esse tema exige atendimento especializado. […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-ambulatorio-vitimas-violencia-sexual/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-ambulatorio-vitimas-violencia-sexual/

