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Câmara de Paulínia faz balanço de 2019 
Por Redação - 7 de janeiro de 2020 

 

 
Prédio Sede da Câmara Municipal de Paulínia Ulysses Guimarães 

 

Quando o presidente Antonio Miguel Ferrari – Loira (DC) deu por encerrada, a última 

sessão de 2019, dia 23/12, um total de 1.350 indicações (sugestões), 818 

requerimentos (cobranças de medidas ou informações), 66 projetos de lei, 4 projetos 

de resoluções e 76 moções (homenagens) passaram pelo plenário da Casa. 

Das 66 leis municipais que entraram em vigor em 2019, propostas pela Prefeitura 

ou pelos vereadores, foram aprovadas durante 23 sessões ordinárias e 10 sessões 

extraordinárias. Foram duas regras a mais na comparação com o ano anterior (64 

em 2019). 
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A lista inclui parcelamento para devedores de impostos; redução no valor de multas 

para empresas e inscrição gratuita para pessoas com deficiência em concursos, que 

todos os assentos do transporte coletivo são preferenciais para grávidas, mulheres 

com criança de colo, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A 

administração municipal ainda está proibida de nomear pessoas condenadas por 

violência doméstica e poderá criar 1.000 vagas de estágio para estudantes. 

Mas o trabalho que o Legislativo assumiu desde novembro de 2018, merece 

destaque. Não apenas projetos importantes foram votados e aprovados pelos 

vereadores, que se investiu de um protagonismo perante a sociedade que há muito 

não exercia. 

Mas algumas pautas tidas como importantes ficaram esquecidas em 2019. Outras, 

inevitavelmente, só serão implementadas em 2020. É o caso, provavelmente, sobre 

a proibição do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de 

estampidos e de artifícios, cooperação com a Sabesp na regularização de 

abastecimento de água e esgoto na cidade e a incorporação do abono de R$ um (1) 

mil reais aos servidores municipais. 

 

Mesa Diretora 2019/2020: Tiguila Paes (Cidadania), Antonio Miguel Ferrari – Loira 

(DC), Rodrigo Quaiatti (diretor Legislativo) e Marcelo D2 (Pros) 
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As atividades legislativas entraram em recesso, e a primeira Sessão Ordinária de 

2020 está marcada para 28 de janeiro, mas os gabinetes dos vereadores estão 

abertos todos os dias de segunda a sexta-feira das 8 às 17h.  

Afinal, qual é a função do Vereador 

O Vereador é a pessoa eleita pelo povo para cuidar do bem e dos negócios do 
povo em relação à administração pública, ditando as leis necessárias para esse 
objetivo, sem, contudo, ter nenhum poder de execução administrativa. 

Portanto, não pode prometer, já que não tem poderes para cumprir e/ou realizar 
obras, resolver problemas da saúde, da educação, do esporte, da cultura, do 
lazer, do asfalto, do meio ambiente, do trânsito, dos loteamentos e casas 
populares, etc. 

Sua atribuição é auxiliar a administração nesses objetivos, por meio de 
Indicações e/ou Requerimentos. 
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 07/01/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS  
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-aprovaram-66-novas-leis-municipais-
em-2019/ 
 

Vereadores de Paulínia aprovaram 66 novas 
leis municipais em 2019 
7 de janeiro de 2020 

 
Entre elas, a que possibilita estágio na Administração Municipal e ‘Parcelamento Amigo’ 

 

Agora é lei: todos os assentos do transporte coletivo são preferenciais para grávidas, 

mulheres com criança de colo, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Já 

a Prefeitura é obrigada a instalar câmeras em escolas da rede municipal, além de combater 

a violência nas instituições de ensino, com campanhas educativas e até detectores de 

metais nas entradas. 

Essas são algumas das 66 leis municipais que passaram a vigorar em 2019, propostas por 

vereadores ou pela Prefeitura e aprovadas durante 23 sessões ordinárias e dez sessões 

extraordinárias. Foram duas regras a mais na comparação com o ano anterior (64 em 

2018). 

A lista inclui parcelamento para devedores de impostos, redução no valor de multas para 
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empresas e inscrição gratuita para pessoas com deficiência em concursos. A administração 

municipal ainda está proibida de nomear pessoas condenadas por violência doméstica e 

poderá criar mil vagas de estágio para estudantes. 

Os vereadores também apresentaram ao longo do ano 1.350 indicações (sugestões) e 

aprovaram 818 requerimentos (cobranças de medidas ou informações) e 76 moções 

(homenagens). 

A Câmara Municipal votou no dia 23 de dezembro o Orçamento de 2020, definindo o 

destino das verbas públicas de Paulínia em diferentes áreas. As atividades legislativas 

entraram em recesso, e a primeira Sessão Ordinária do novo ano está marcada para 28 de 

janeiro. 

Lei de estágios na Prefeitura deve possibilitar experiência para o primeiro 

emprego 

Um projeto de lei aprovado em novembro pode abrir mil vagas de estágio na Prefeitura de 

Paulínia. Os vereadores concordaram, por unanimidade, com a proposta de permitir essa 

oferta na administração municipal. Serão até 500 vagas remuneradas, com bolsa de R$ 

998, e mais 500 sem remuneração, quando os estudantes forem obrigados a fazer estágio. 

A jornada será de 20 a 30 horas semanais. O município fica obrigado a firmar termo de 

compromisso com instituições de ensino, contratar seguro contra acidentes pessoais e 

indicar um servidor de carreira para acompanhar o estágio. A vaga poderá durar no 

máximo dois anos, e a Secretaria de Recursos Humanos vai supervisionar processos 

seletivos. 

Para virar lei, o texto ainda precisa ser sancionado na Prefeitura. O Projeto de Lei 53/2019 

foi apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Loira (DC), quando atuou como 

prefeito interino. Ele declarou que o objetivo é criar oportunidades para jovens da cidade e 

auxiliar no acúmulo de experiência para o primeiro emprego. 

Paulínia conquista verbas para programas para os Direitos das Mulheres 

Também em segunda discussão, a Câmara aprovou a criação do Fundo Municipal dos 

Direitos da Mulher, que vai reunir doações e recursos federais, estaduais e municipais 

sobre o tema. 

O dinheiro deverá ser repassado a entidades e programas contra a violência doméstica e de 

incentivo à equidade de gênero, por exemplo. Os projetos serão avaliados pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, e um gestor ficará responsável por administrar o fundo, 

conforme o Projeto de Lei 47/2019. 
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Parcelamento Amigo visa zerar inadimplência com acordos a partir de R$ 50,00 

para pessoas físicas 

A Prefeitura de Paulínia está negociando dívidas com empresas e munícipes para quitar 

débitos junto à Administração de forma mais amigável. Quando começou esse 

atendimento, em 18 de dezembro, a Prefeitura anunciou que tinha para receber cerca de 

R$ 162,4 milhões dos contribuintes. 

Com a negociação, os devedores poderão parcelar em até 100 vezes dívidas como IPTU, 

ISSQN e outros tributos, menos ITBI, referente a transações imobiliárias. Para pessoas 

físicas o valor mínimo da parcela é de R$ 50,00. Para pessoas jurídicas, de R$ 150,00. Em 

alguns casos poderá haver desconto de 100% de juros e multas. 

A Câmara de Paulínia aprovou o PPA (Programa de Parcelamento Amigo) em dezembro. O 

texto explica que poderão ser negociados tributos gerados até 31 de dezembro de 2018. 

Os acordos são realizados junto à Secretaria Municipal de Negócios da Receita, no Paço 

Municipal, das 8h às 17h. 

Nos cinco dias que a Administração colocou em prática o PPA foram realizados 437 acordos 

que vão gerar uma receita de quase R$ 2,5 milhões. 
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DATA: 04/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS 
PÁGINA: 3 
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DATA: 31/12/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ FOGOS DE ARTIFÍCIO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/31/paulinia-encerra-ano-sem-lei-que-proibe-
fogos-de-artificio-com-barulho/ 
 

[Chabu] 
Paulínia encerra ano sem lei que proíbe fogos 
de artifício com barulho 
Proposta foi apresentada em setembro na Câmara Municipal; ideia era preservar 
idosos, crianças e animais principalmente nas festas de fim de ano 

31 dez 2019 – 5h30 

 
Proposta se fosse aprovada valeria para áreas públicas e privadas, abertas ou fechadas (Foto: 
Divulgação) 

O projeto de lei que trata da proibição de queima de fogos de artifício com barulho 
emperrou em Paulínia e deverá ser votado somente após as festas de final de ano. A 
proposta deu entrada na Câmara de Vereadores no último dia 19 de setembro e, mesmo 
assim, não foi apreciada a tempo de preservar idosos, crianças, doentes e animais do 
barulho deste Natal e Réveillon. 

À exemplo do que já é lei em cidades da região, como Campinas, Cosmópolis, Artur 
Nogueira e Santa Bárbara d’Oeste, a proibição em Paulínia valeria para áreas públicas e 
privadas, abertas ou fechadas. Quem fosse flagrado soltando fogos de artifício com 
barulho pagaria multa de R$ 1 mil e o dobro, em caso de reincidência.  
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Apenas estariam liberados os fogos de vista, aqueles de efeito visual sem estampido, e 
similares que acarretam barulho de baixa intensidade. 

Na época que apresentou o projeto na lei na Câmara, o governo interino de Loira (DC) 
informou que os vereadores teriam até 90 dias para apreciar e votar o projeto de lei. 
Entretanto passados 103 dias e 10 sessões, sendo seis delas ordinárias e quatro 
extraordinárias, a proposta nem sequer foi debatida em plenário. 

Um dos entraves do projeto ocorreu quando o então prefeito interino, atualmente 
presidente do Legislativo, protocolou a proposta de lei na Câmara de Vereadores sem a 
devida apresentação de suas justificativas, descumprindo o Regimento Interno da Câmara, 
de acordo com análise da Procuradoria Jurídica da Casa de Leis. No dia 22 de outubro, o 
documento voltou para a Prefeitura sanar a falha, já com Du Cazellato (PSDB) no cargo de 
prefeito. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente (Seddema) 
elaborou as justificativas do projeto de lei e devolveu o documento à Câmara de Paulínia 
no dia 6 de novembro passado para os trâmites legais até a sua votação em plenário pelos 
vereadores, o que ainda não ocorreu até este dia 31 de dezembro. 

Produtividade 

Paulínia encerrou 2019 com 66 novas leis municipais. Agora é lei: todos os assentos do 
transporte coletivo são preferenciais para grávidas, mulheres com criança de colo, idosos e 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Já a Prefeitura é obrigada a instalar 
câmeras em escolas da rede municipal, além de combater a violência nas instituições de 
ensino, com campanhas educativas e até detectores de metais nas entradas. 

Essas são algumas das 66 leis municipais que passaram a vigorar em 2019, propostas 
por vereadores ou pela Prefeitura e aprovadas durante 23 sessões ordinárias e 10 sessões 
extraordinárias. Foram duas regras a mais na comparação com o ano anterior (64 em 
2019). Os vereadores também apresentaram ao longo do ano 1.350 indicações 
(sugestões) e aprovaram 818 requerimentos (cobranças de medidas ou informações) e 76 
moções (homenagens). 
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DATA: 07/01/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: CÂMARA  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2477 
 

Vereadores: gabinetes itinerantes continuarão rodando em 
2020 
Da Redação 

07/01/2020 14:01:33 

 

 

 

O tucano Edilsinho Rodrigues e o republicano José Soares 

 

Objetivo é se aproximar mais da população, levantar os reais problemas dos locais visitados e 

cobrar soluções efetivas da Prefeitura Municipal 
 
Pelo menos dois vereadores de Paulínia prometem continuar percorrendo bairros da cidade com 
seus gabinetes itinerantes, neste ano: o republicano José Soares e o tucano Edilsinho 
Rodrigues. Suplente que virou titular em 2018, Soares iniciou o trabalho em junho do ano passado 
e, segundo ele, já visitou seis bairros - Bom Retiro, São José, Residencial Pazetti, Vida Nova, 
Morro Alto e Centro (Praça dos Bombeiros).  
 
Rodrigues no segundo semestre de 2013, quando exercia seu primeiro mandato, parou por um tempo 
e agora está de volta, segundo ele, a pedido da população. Na tarde desta terça-feira (7), o 
parlamentar e sua equipe estarão no São José (ao lado da UBS do bairro), inclusive, com “diversão 
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para crianças”. De acordo com o tucano, em sete anos, seu  seu gabinete itinerante percorreu mais de 
35 bairros, aproximadamente.  
 
O gabinete itinerante é um meio do vereador se aproximar mais da população, levantar os reais 
problemas dos locais visitados e cobrar soluções efetivas da Prefeitura Municipal. JJosé Soares, cujo 
gabinete móvel funciona embaixo de uma tenda, comentou como tem sido recebido nos 
bairros.  “Graças a Deus, muito bem. (as pessoas) Apresentam as demandas e muitas têm vindo ao 
nosso gabinete (na Câmara) nos convidar para ir às suas casas”, disse. 
 
De acordo com Edilsinho Rodrigues, que começou percorrendo os bairros com um trailer e agora 
utiliza uma Kombi, graças ao gabinete itinerante ele tem uma boa aceitação junto à população. “A 
maior satisfação que eu tenho é de ser bem recebido nos bairros. Em todas as casas que eu fui, até 
hoje, sempre fui bem recebido pela população que conhece o meu trabalho. Não tenho problema 
de chegar no bairro e ter que sair de lá, ou ser atacado, ser criticado, nunca tive isso”, afirmou. 
 
Atendimento na Câmara 
As sessões da Câmara Municipal só recomeçam dia 28 de janeiro, quando termina o recesso 
parlamentar e acontece a primeira reunião ordinária do ano. No entanto, até lá, todos os gabinetes 
funcionam normalmente e, na maioria deles, os vereadores estão atendendo mediante 
agendamento.  CLIQUE AQUI e veja os telefones de todos os gabinetes.  
 
Fotos: Reprodução 
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DATA: 06/01/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  
ASSUNTO: CÂMARA/ EMENDAS IMPOSITIVAS  
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/01/com-emendas-impositivas-vereadores.html 
 

Com emendas impositivas, vereadores definem 
destino obrigatório de verbas em 2020 

 

 

 

O Orçamento de 2020 para Paulínia, que deve ser votado na próxima semana na Câmara, inclui 107 

emendas impositivas nas áreas de saúde, educação, lazer e esporte, entre outros setores. As 

demandas foram definidas pelos 15 vereadores da cidade e, por lei, devem ser cumpridas pelo governo 

municipal. 

 

O Poder Legislativo tem o poder de definir para onde vai 0,5% da receita corrente líquida do município: 

essas determinações obrigam a Prefeitura a separar aproximadamente R$ 6,09 milhões do Orçamento 

anual para atender as prioridades escolhidas. 

 

Cada vereador apontou o destino de R$ 406 mil, sendo que no mínimo metade do valor foi 

encaminhado para Saúde e Educação (25% para cada pasta). Alguns parlamentares decidiram somar 
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verbas para determinados projetos: quatro vereadores, por exemplo, juntaram suas verbas para 

construção do “Escovódromo”, local para higienização bucal a ser instalado nas escolas da rede 

municipal (valor total de R$ 636,4 mil). 

 

Também na área da Educação, dez vereadores encaminharam parte do dinheiro para construção de 

quadra na escola EMEFM Vitor Szczepanski Souza e Silva (conhecida como Supletivo). A quantia 

somada chega a R$ 617,4 mil. 

 

As emendas impositivas foram incorporadas na Lei Orgânica de Paulínia (espécie de Constituição 

municipal) em 2017, com base em experiência semelhante na cidade de Santos. Somente argumentos 

técnicos podem fazer a Prefeitura deixar de atender as emendas impositivas. Quando a lei orçamentária 

for publicada, o Poder Executivo terá 120 dias para justificar eventuais impedimentos. 
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DATA: 31/12/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 MUNICIPAL/ CÂMARA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/em-2020-paulinenses-vao-eleger-prefeito-vice-prefeito-e-
vereadores/ 
 

Em 2020, paulinenses vão eleger prefeito, vice-prefeito e 

vereadores 
Por Redação - 31 de dezembro de 2019 

 

 

Confira as principais datas do calendário eleitoral 

A partir de 1º de janeiro de 2020, eleitores, partidos e candidatos devem estar atentos ao 

calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para eleições municipais do ano 

que vem, quando serão escolhidos prefeito, vice-prefeito e vereadores de Paulínia. 

Pelo calendário eleitoral aprovado pela Corte, todas as pessoas envolvidas no pleito devem 

respeitar regras e prazos para garantir a realização da votação. O primeiro turno será 

realizado em 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês. 

No primeiro dia de janeiro, empresas responsáveis por pesquisas de opinião estão 

obrigadas a registrá-las no TSE. Na mesma data, qualquer órgão da administração pública 
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fica proibido de distribuir benefícios, bens ou valores, exceto no caso de calamidade 

pública. Os órgãos também não podem aumentar gastos com publicidade acima da média 

dos últimos três anos. 

Em abril, o TSE vai lançar uma campanha nas emissoras de rádio e televisão para 

incentivar a participação das mulheres nas eleições e esclarecer o eleitor sobre o 

funcionamento do sistema eleitoral. 

No dia 16 de junho, a Corte deve divulgar o valor corrigido do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC), criado pelo Congresso. Conforme o orçamento da 

União para o ano que vem, R$ 2 bilhões estão previstos para o fundo. 

Em julho, os partidos estão autorizados a promover as convenções internas para escolha 

de seus candidatos, que deverão ter os registros das candidaturas apresentados à Justiça 

Eleitoral até 15 de agosto. 

No dia seguinte, a propaganda eleitoral está autorizada nas ruas e na internet até 3 de 

outubro, dia anterior ao primeiro turno. 

Em setembro, a partir do dia 19, nenhum candidato poderá ser preso, salvo em flagrante. 

No caso dos eleitores, a legislação eleitoral também proíbe a prisão nos dias próximos ao 

pleito. No dia 29, eleitores só podem ser presos em flagrante. 

A diplomação dos prefeitos e vices, além dos vereadores eleitos, deve ocorrer até 19 de 

dezembro de 2020. 

Nas eleições municipais de 2016, 69.520 mil eleitores estavam aptos a votaram, porém 

somente 51.787 foram as urnas. No pleito, foram registradas 320 candidaturas para 

vereadores, 7 candidatos a prefeitos e 6 vice-prefeitos. 
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Confira as principais datas: 

Data Evento 

1 de janeiro 

Entidades ou empresas que fazem pesquisa de opinião pública ficam obrigadas a 
registrar sondagens de intenção de voto no Sistema de Registro de Pesquisas 
Eleitorais até 5 (cinco) dias antes da divulgação; 

Administração pública fica proibida de distribuir bens, valores ou 

benefícios gratuitamente; 

Proibida execução de programas sociais por entidade 

nominalmente vinculada a candidato; 

Proibida publicidade de órgãos públicos com gastos acima da 

média 

5 de março 
A partir desta data e até 3 de abril, considera-se justa causa a mudança de partido de 
vereador para concorrer a eleição majoritária ou proporcional 

1° de abril 
Início da propaganda do TSE para incentivar a participação feminina, de jovens e da 
comunidade negra na política, bem como esclarecer os cidadãos sobre as regras e o 
funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. 

4 de abril 
Data limite para que presidente da República, governadores e prefeitos renunciem 
aos respectivos cargos caso pretendam concorrer a outros cargos; 
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Data Evento 

7 de abril Proibido aumentar salário de servidores públicos; 

16 de junho 
Previsão de divulgação pelo TSE do valor do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC). 

30 de junho 
Data a partir da qual é vedado a emissoras de rádio e de televisão transmitir 
programa apresentado ou comentado por pré-candidato. 

4 de julho Proibição de contratações e demissões de servidores, com exceções. 

20 de julho Início das convenções partidárias 

15 de agosto 
Último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral 
registro de candidaturas. 

16 de agosto Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. 

19 de setembro Nenhum candidato poderá ser preso, salvo em flagrante. 

29 de setembro Nenhum eleitor poderá ser preso, salvo em flagrante. 

4 de outubro Dia do primeiro turno 

25 de outubro Dia do segundo turno 

18 de dezembro Último dia para diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral. 

 

Com informações da Agência Brasil 
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DATA: 10/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO  
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 08/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/08/quem-nao-fez-biometria-pode-regularizar-situacao-ate-dia-6-
de-maio/ 
 

[Abra o olho] 
Quem não fez biometria pode regularizar 
situação até dia 6 de maio 
Atendimento deve ser agendado no site do TRE; em Paulínia, 16.424 (20,80%) 
eleitores ainda não atenderam convocação da Justiça Eleitoral 

8 jan 2020 – 21h17 

 
Quem cadastrar as digitais até dia 6 de maio poderá votar nas eleições deste ano (Foto: Agência 
Brasil) 

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) abriu prazo para os eleitores, que não 
fizeram a biometria dentro do prazo nas cidades em que há a obrigatoriedade, regularizarem sua 
situação junto à Justiça Eleitoral. Agora, quem cadastrar as digitais até o próximo dia 6 de maio 
poderá votar normalmente nas eleições municipais de outubro deste ano. 

Em Paulínia, dos 78.963 eleitores que deveriam realizar a biometria dentro do prazo estipulado 
pela Justiça Eleitoral, encerrado no último dia 19 de dezembro, 62.539, ou 79,20%, atenderam ao 
chamado do TRE-SP. Do público-alvo na cidade, 16.424 (20,80%) não deram bola para a 
convocação. 
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O atendimento em Paulínia seguirá no posto do Cartório Eleitoral do Paulínia Shopping. Neste 
mês, das 12h às 17h. De acordo com a Justiça Eleitoral, o eleitor deve agendar horário no site do 
TRE-SP (https://apps.tre-sp.jus.br/AgendaBioOrdinario/publico/index.jsp). Os documentos 
necessários para o cadastramento biométrico podem ser conferidos no link http://www.tre-
sp.jus.br/eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3. 

Quem perder esse novo prazo não poderá votar nas eleições deste ano e terá uma nova 
oportunidade de regularização do título somente a partir do dia 3 de novembro. No último dia do 
prazo dado pelo TRE-SP, em 19 de dezembro do ano passado, o Paulínia Shopping registrou uma 
fila gigantesca e muitos eleitores não conseguiram atendimento no posto do Cartório Eleitoral da 
cidade. 

O eleitor que está com o título cancelado não pode tirar RG; passaporte; se inscrever para disputar 
uma vaga em concurso público; tomar posse em concurso público; renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; receber financiamento em banco 
público ou benefícios do governo; dentre outras restrições. 
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DATA: 
07/01/2020  
VEÍCULO: 
TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: 
REGIÃO/ 
RECADASTRA-
MENTO 
BIOMÉTRICO 
PÁGINA: 5 
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DATA: 10/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
PESQUISA/ CIDADES 
PÁGINA: 3, COM 
CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
POLÍCIA 
PÁGINA: 3, COM 
CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 10/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: 12, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 29/12/2019  
VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: 5 
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DATA: 02/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-define-em-r-36377-o-valor-da-unidade-fiscal-de-
paulinia-para-2020/ 
 

Prefeitura define em R$ 3,6377 o valor da Unidade 
Fiscal de Paulínia para 2020 
Por  Redação  - 2 de janeiro de 2020 

 

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria dos Negócios da Receita informa 
que o valor da UFP – Unidade Fiscal de Paulínia, para o exercício de 2020 é de 
R$ 3,6377 e permanecerá em vigor de 1º de janeiro a 31 de dezembro deste 
ano. 

A Unidade Fiscal de Paulínia é utilizada para cálculo de valores expressos na 
legislação tributária do município, como atualização dos valores de débitos 
pendentes de anos anteriores, como IPTU (Imposto Territorial Predial Urbano), 
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), definição de taxas 
de fiscalização e aplicação de multas, entre outras finalidades. 

A Secretaria dos Negócios da Receita realiza o cálculo considerando o índice de reajuste 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que é divulgado pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente ao período acumulado de 12 

meses, conforme Lei nº 2.445, de 2 de fevereiro de 2001. 

Contribuintes que forem quitar seus débitos de IPTU de anos anteriores, por 
exemplo, terão os valores da dívida atualizados de acordo com a UFP, acrescidos 
dos demais encargos estabelecidos pelo Artigo 73 da Lei nº 16/1999.
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: CHUVAS  
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1078/chuva-alaga-diversas-regioes-de-paulinia 
 

Chuva alaga diversas regiões de 
Paulínia 
Defesa Civil informou que monitora a situação 
03/01/2020 09h41 

 

Defesa Civil registrou a queda de árvores e 
postes (Crédito: redes sociais) 

A chuva de quinta-feira (02) deixou 
diversas vias de Paulínia tomadas 
pela água. Moradores gravaram as 
inundações e divulgaram em redes 
sociais, como Facebook e grupos de 
WhatsApp. Não há o registro de 
pessoas feridas, mortas ou 
desabrigadas em razão do forte 
temporal.  

De acordo com a Defesa Civil, em 45 
cinco minutos, choveu o equivalente 
a 60 mm, o que é considerado uma 
chuva muito forte. Uma chuva leve 
tem um volume menor que 2,5 mm; 
uma moderada entre 2,5 mm e 7,6 
mm e uma forte entre 7,6 e 50 mm, 

em uma hora, por exemplo.  

Os alagamentos aconteceram porque o volume de água foi intenso, ou muito acima 
do normal, para o período, segundo a prefeitura. Assim, as bocas de lobo e galerias 
não suportaram a quantidade de água e ocorreram as inundações.  

Na Avenida José Paulino, próximo à Ponte do Rio Atibaia e de um posto de 
gasolina,  foram inundados. Com isso, o tráfego de veículos foi prejudicado nos dois 
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sentidos. Moradores reclamaram da situação. A mesma situação ocorreu em 
diversos pontos do município.  

“Moramos em uma cidade rica, mas enfrentamos problemas de lugares pobres”, 
disse o motorista Tadeu Cardoso Costa, 40 anos.  

Regiões 

Foram registradas quedas de árvores e postes. Os bairros que registraram 
inundações foram Bom Retiro, São José, Morro Alto, Cooperlotes e Monte Alegre.  A 
prefeitura informou que trabalhadores do Consórcio Paulínia Sempre Limpa estão 
nas regiões afetadas retirando a lama, galhos e entulhos.  

Segundo dados meteorológicos, Paulínia e outras cidades próximas poderão, nas 
próximas horas, poderão receber pancadas volumosas de chuva. Por isso, para está 
sexta-feira (03), não estão descartadas a possibilidade a 
possibilidade  ventanias,chuvas de granizos e descargas elétricas com raios, 
segundo nota da prefeitura.  O telefone da Defesa Civil é (19) 3874-1516, ou 199.  
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CHUVAS  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-chuva-de-60-milimetros-em-45-minutos/ 
 

Paulínia registra chuva de 60 milímetros em 45 minutos 
Por Redação - 3 de janeiro de 2020 

 

 

Paulínia apresentou um volume de chuvas de 60 milímetros (mm) em 45 minutos, na tarde 

desta quinta-feira, 2. As informações são da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

(SMPDEC). A previsão é válida até esta sexta-feira, 3. O alerta deve-se a passagem de 

uma nova frente fria sobre o Estado. 

Foi registrado quedas de árvores, de poste e alagamentos em vários pontos da cidade, tais 

como na Rua São Bento, Avenida José Paulino – próximo ao Supermercado Assai e ponte 

do Rio Atibaia -, Avenida Osvaldo Batista Piva, nas duas pistas sentido Monte Alegre/Bom 

Retiro/Monte Alegre, Avenida Paulista, Avenida João Aranha e nos bairros Bom Retiro, São 

José, Morro Alto, Cooperlotes e Monte Alegre (Poliesportivo). 
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Nenhuma morte foi registrada. Na manhã desta sexta-feira (3), as equipes da Defesa Civil 

continuam nas ruas servindo aos paulinenses. Funcionários do Consórcio Paulínia Sempre 

Limpa seguem trabalhando retirando lama, galhos, lixo e outros resíduos. 

Segundo dados meteorológicos, Paulínia e outras cidades vizinhas poderão, nas próximas 

horas, ter pancadas volumosas de chuvas, podendo vir acompanhas de ventos, descargas 

elétricas e, inclusive, condição para granizos. 

A Defesa Civil de Paulínia iniciou, no dia 1º de dezembro, a “Operação Verão 2020”. 

Voltada para a prevenção, a operação vai até o final de março, quando as chuvas começam 

a ficar mais escassas, marcando o início das estações outono e inverno. 

Uma lei municipal de 2009 regulamentou a realização da “Operação Verão”. A lei prevê 

diversas ações municipais caso a cidade registre algum evento causado pelo excesso de 

chuvas e ventos fortes. 

De acordo com relatório do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), Paulínia registra 

baixa suscetibilidade natural para ocorrência de deslizamentos. A única preocupação são 

enchentes no rio Jaguari, mas há monitoramento constante. 

Em Paulínia, a Defesa Civil funciona 24 horas por dia, todos os dias, com equipes treinadas 

para atender a todo o tipo de ocorrência, desde queda de árvore até destelhamento por 

vendaval, enchentes, inundações e deslizamentos. O telefone para atendimentos da Defesa 

Civil em Paulínia é 199 ou (19) 3874-1516. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Forte chuva alaga ruas, avenidas e derruba árvore no Monte Alegre 
DATA: 02/01/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/02/forte-chuva-alaga-ruas-avenidas-e-derruba-arvore-no-
monte-alegre/ 
 

Forte chuva provoca alagamentos e causa transtornos na Avenida Brasil, 
entre o Poliesportivo e o Parque das Flores; fotos 
DATA: 03/01/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/forte-chuva-provoca-alagamentos-e-causa-transtornos-na-avenida-brasil-
entre-o-poliesportivo-e-o-parque-das-flores-fotos/ 
 

Chuva alaga vias em cidades da região e árvore atinge casa em Campinas 
DATA: 02/01/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/02/chuva-alaga-vias-em-valinhos-americana-e-
hortolandia.ghtml 
 

Chuva alaga vias em 6 cidades; árvore atinge casa em Campinas 
DATA: 02/01/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1476496,chuva+alaga+vias+em+tres+cid
ades+da+regiao+e+atinge+casa+em+campinas.aspx 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  34 

 

  

DATA: 04/01/2020 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: SAÚDE/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
LINK: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=18932 
 

 
 

Secretaria de Saúde da Prefeitura de Paulínia lança 
o ‘HumanizaHMP’ 
Programa tem três objetivos: a assistência, a organização dos fluxos internos e o ambiente do HMP, 

com foco na humanização 

 

Sob coordenação da direção do HMP (Hospital Municipal de Paulínia), a Secretaria Municipal de Saúde da 

Prefeitura de Paulínia lançou no último dia 20 de dezembro o Programa “HumanizaHMP”. Segundo o 

secretário de Saúde doutor Fábio Alves, o programa tem três objetivos: a assistência, a organização dos 

fluxos internos e o ambiente do HMP, com foco na humanização. 

Com o HumanizaHMP, a direção do Hospital Municipal já colocou em prática diversas ações, incluindo a 

visitação nas enfermarias aberta das 13h30 às 20h30; visitas no Pronto Socorro com coordenação da 

Urgência/Emergência, do Departamento de Enfermagem e da Diretoria Clínica; acolhimento na recepção do 

Pronto Socorro para acolhimento dos munícipes; e criação do Colegiado Gestor de Unidades de Produção 

dos vários setores que compõem o HMP, para melhor comunicação e rápida intervenção quando da Direção 

do HMP quando preciso. 

Também foi feita a reorganização do NIR (Núcleo Interno de Regulação) para processos de alta hospitalar 

em conjunto com a Rede Pública de Saúde, buscando garantir o acolhimento nas Unidades Básicas aos 

pacientes e familiares, após liberação do HMP; a “desospitalização” promovendo a atenção domiciliar e 

cumprindo o papel do “Serviço Melhor em Casa” para cuidados a domicílio dos pacientes com conforto e 

próximo dos familiares; e a criação da Ouvidoria HumanizaHMP. 

“Com essas sete ações, já iremos acolher os pacientes e familiares com maior atenção no Hospital, sempre 

seguindo as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde).  
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Pedimos aos usuários do Hospital que também contribuam usando a Ouvidoria e o posto avançado de 

atendimento do Pronto Socorro”, comentou o secretário Fábio Alves, que trabalha em conjunto com toda 

gestão da Saúde, buscando organizar os processos e serviços oferecidos pela Prefeitura de Paulínia. 

 

OUTROS 

No começo de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde já havia lançado os programas “Agendamento 

Porta Aberta” e “Hora Marcada”. O “Agendamento Porta Aberta” permite aos munícipes marcarem consultas 

com especialistas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) a qualquer dia e hora da semana, não sendo 

necessário aguardar “a abertura da agenda”, que ocorria um dia por mês, “sempre com os paulinenses 

enfrentado longas filas”. 

Já com o “Hora Marcada”, os atendimentos no Departamento de Ortopedia do Hospital Municipal ocorrem 

agora com horário marcado. Antes, os pacientes deste setor chegavam no mesmo horário e eram atendidos 

ao longo da manhã, sem hora para irem embora. “Estamos organizando todos os processos que envolvem a 

Saúde paulinense, sempre buscando o bem estar do munícipe que usa os serviços da Rede Municipal de 

Saúde”, finalizou o secretário. 

O prefeito Ednilson “Du” Cazellato, do PSDB, assumiu o cargo em outubro de 2019 para o “mandato-tampão” 

que vai até 31 de dezembro de 2020 prometendo “um trabalho sério e honesto voltado aos direitos 

fundamentais da nossa população, principalmente nas áreas de Educação, Saúde, Trabalho e Segurança”. 

Naquele momento, o Centro Cirúrgico Ortopédico da unidade estava inoperante devido à falta de material de 

trabalho, e a Prefeitura era alvo de uma liminar da Justiça local, em uma ação do MP-SP (Ministério Público 

de São Paulo), que a obrigava a adotar “medidas imediatas” para sanear as contas do Hospital, permitindo a 

retomada dos serviços públicos – em especial, das cirurgias que não estavam sendo realizadas. Desde 

então, a Prefeitura conseguiu regularizar os atendimentos em Ortopedia do Hospital Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  36 

 

  

DATA: 08/01/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/representantes-da-sociedade-civil-tomam-posse-no-
conselho-municipal-de-meio-ambiente-de-paulinia/ 
 

Representantes da Sociedade Civil tomam posse no 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Paulínia 
Por Redação - 8 de janeiro de 2020 

 

 

A posse dos novos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema) de 

Paulínia foi realizada nesta quarta-feira (08/01), no Auditório Jornalista Carlos Tontolli, no 

Paço Municipal. O Conselho é composto por 12 representantes do Poder Público e 12 

representantes da Sociedade Civil, sendo 6 titulares e 6 suplentes, respectivamente. Foram 

empossados 12 membros da Sociedade Civil, sendo 6 titulares e seis suplentes para 

mandato 2020/2022. 

Criado em 2015, o Comdema (Conselho Municipal do Meio Ambiente) é um órgão colegiado 

de composição paritária, constituído de membros do Poder Executivo Municipal e da 

Sociedade Civil, de caráter consultivo, deliberativo e normativo, competindo-lhe auxiliar o 
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Poder Executivo na elaboração, implementação e monitoramento da política municipal 

ambiental. 

Durante a solenidade, Janaína Caliari Silva, presidente do Comdema, pontuou várias ações 

realizadas pelo conselho na área ambiental. “É um conselho novo, um trabalho voluntário, 

objetivando melhoria na gestão pública ambiental do município. Conquistamos bastantes 

coisas, mudanças nas leis, aprovação de projetos importantes, revisão de outros projetos 

que não estavam conforme a legislação. E que o novo conselho trabalhe dentro das 

normas, dentro das leis, e mantenha foco, que farão o melhor para Paulínia” 

Ainda durante a posse ficou marcada a primeira reunião ordinária da nova gestão para o 

dia 15 de janeiro, às 17h30, no Salão Nobre do Paço Municipal. 

Titulares 

André Favaro Correa 

Maria Cristina Biazzin 

Rafael de Oliveira 

Everton Yornelles Ruthes 

Ricardo Luiz Argentin 

Emerson Wilson de Moraes 

Suplentes 

Rogério Nunes Borges 

Edna da Silva Della Nina 

Marco Antônio Real Lopes 

Rinaldo Gonçalves da Silva 

Dagoberto José dos Santos 

Eberth Castro Magalhães 
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ECONOMIA/ PRÉ-SAL 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
PÁGINA: 12, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRÂNSITO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/03/zeferino-vaz-registra-morte-por-
atropelamento-no-trecho-de-paulinia/ 
 

[Trânsito] 
Zeferino Vaz registra morte por atropelamento no trecho de Paulínia 
Acidente fatal foi o único verificado nos seis dias da Operação Especial de Ano Novo 
nos cerca de 300 quilômetros do Corredor Dom Pedro 

3 jan 2020 – 11h40 

 

Trecho da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) que corta a região metropolitana (Foto: Divulgação) 

A Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho de Paulínia, registrou a única morte em 
todo o Corredor Dom Pedro de rodovias durante a Operação Especial de Ano Novo, realizada entre 
os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro. A informação é da Concessionária Rota das Bandeiras que 
divulgou o balanço do trânsito deste final de ano em suas estradas. 

O acidente com morte foi um atropelamento no Km 123, na altura do bairro Santa Terezinha. A 
ocorrência foi registrada à 0h25, do dia 29 de dezembro, o último domingo de 2019. Conforme a 
motorista, ela trafegava com o seu Fiat Bravo, placas de Paulínia, pela faixa da direita, sentido 
Campinas, quando foi surpreendida com a vítima, que caminhava pela pista. 

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Paulínia, que encaminhou a pessoa 
atropelada ao pronto-socorro do Hospital Municipal da cidade “Vereador Antônio Orlando Navarro”, 
local onde a morte foi constatada. O nome da vítima não foi divulgado. Segundo a Rota das 
Bandeiras, a motorista parou para prestar socorro e não se feriu no acidente. 
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O Corredor Dom Pedro é formado pelas rodovias Zeferino Vaz,  D. Pedro I (SP-065), Engenheiro 
Constâncio Cintra (SP-360), Romildo Prado (SP-063) e pelo Anel Viário José Roberto Magalhães 
Teixeira (SP-083). Nesses 297 quilômetros de malha viária, foram registrados 11 acidentes com seis 
feridos, além da morte por atropelamento na altura de Paulínia, durante os seis dias da Operação 
Especial de Ano Novo. 

No total, a Rota das Bandeiras registrou a passagem de 831 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro 
entre os dias 27 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020. O retorno do Réveillon teve 
movimento tranquilo nas vias, segundo a concessionária. A expectativa, contudo, é que até domingo, 
dia 5, ainda haja motoristas retornando de viagens. 

“Com o tráfego diluído nestes próximos dias, a previsão é de trânsito mais intenso somente no 
domingo, a partir das 14h, sobretudo na pista Norte (sentido Campinas) da D. Pedro I, utilizada pelos 
moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que foram passar o Réveillon nas praias do 
Litoral Norte”, afirmou o supervisor do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota das 
Bandeiras, Diogo Yukio. 

Do volume total de tráfego verificado durante o período, 70% se concentrou na D. Pedro I, com a 
passagem de 598.640 veículos. Na Zeferino Vaz, no trecho entre Campinas e Mogi Guaçu, foram 
116.440 motoristas. Já na região de Jundiaí, a Engenheiro Constâncio Cintra contou com o fluxo de 
93.896 usuários, enquanto a Romildo Prado (SP-063) registrou a passagem de 22.203 veículos. 

Apoio 

Durante a operação especial, a Rota das Bandeiras posicionou guinchos e ambulâncias em pontos 
estratégicos. A medida teve como objetivo assegurar a rapidez no atendimento a socorros médicos e 
mecânicos. A operação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Agência de 
Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). 

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das 
Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do 
Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas. 
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DATA: 03/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
TRIBUTOS 
PÁGINA: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  43 

 

  

DATA: 27/12/2020 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
LINK: https://tribunaliberal.com.br/2018/?p=18805 
 
 

 

GUARULHOS, SP, 29.03.2016: EDUCAÇÃO-SP - Sala de aula da Escola Estadual Antônio Vieira de Souza, 
em Guarulhos (SP), considerada a pior escola de ensino médio do Estado de São Paulo, segundo o IDESP. 

(Foto: Rivaldo Gomes/Folhapress) 

7 escolas da região passam a oferecer Ensino 
em Tempo Integral em 2020 
Governo de SP anuncia expansão do Programa de Ensino Integral para 28 escolas da Rede Estadual 

da Região de Campinas 

O governador João Doria (PSDB) e o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, anunciaram 

recentemente a maior expansão do PEI (Programa de Ensino Integral) da história do Estado de São Paulo. A 

partir de 2020, o Programa estará presente em ao menos 664 escolas da Rede Estadual, sendo 28 delas na 

região de Campinas – sete das quais na área de cobertura do Jornal Tribuna Liberal. 

Em Sumaré, foram beneficiadas as EEs (Escolas Estaduais) Prefeito Jose Miranda, no Parque Bandeirantes, 

e Manuel Albaladejo Fernandes, na Vila San Martin. Em Hortolândia, as unidades incluídas no programa 

foram a Guido Rosolen, no Jardim Rosolem, e Jardim Santa Clara do Lago. 

Em Monte Mor, a escola estadual que passa a oferecer período integral é a Doutor Elias Massud, no Centro. 

Por fim, em Nova Odessa, foram beneficiadas as EEs Professora Dorti Zambello Calil, no Jardim Bela Vista, 

e a Professora Silvania Aparecida Santos, no Parque Residencial Triunfo/Jardim Santa Luiza 2. 

“É mais uma excelente notícia que recebemos neste final de ano, coroando o nosso trabalho em atender o 

anseio da comunidade escolar destas duas unidades tão importantes para Nova Odessa.  
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Quero agradecer ao secretário Rossieli Soares por ter atendido o nosso pedido, e ao deputado Cauê Macris 

(PSDB), que intermediou aquela reunião ainda em março, dando início ao processo”, disse o prefeito de 

Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). 

“Desejamos que todas as escolas de Hortolândia sejam integrais, municipais e estaduais, pois são os nossos 

jovens e as nossas crianças que estão nessas escolas. Assim, eles estarão melhor ocupados, aprendendo 

mais, com uma série de atividades positivas para desenvolver suas habilidades. Então, a gente se congratula 

com esta ação e acompanhamos. Temos uma boa relação com o Estado, nos projetos pedagógicos, no 

acompanhamento todo”, afirmou a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, 

Sandra Fagundes Freire. 

 

NA REDE 

Atualmente, 417 escolas da Rede Estadual já funcionam nesta modalidade, e a expectativa da pasta é 

ultrapassar 1,4 mil unidades de Ensino até o ano de 2023. “Este anúncio é muito significativo para um 

governo que prioriza a educação, como é o nosso. É a maior expansão do programa de ensino integral do 

estado de São Paulo”, declarou Doria. 

Neste ano, 545 escolas da Rede Estadual manifestaram interesse em aderir ao PEI. Em 2021, outras escolas 

da rede terão prioridade na expansão do programa. As 247 escolas estaduais que vão aderir ao programa a 

partir de 2020 obedeceram a critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como ter mais de 12 salas 

de aulas e levando-se em conta o grau de vulnerabilidade socioeconômica da comunidade que a escola 

atende. 

Entre as escolas contempladas, 92 já vigoram no modelo ETI (Escola de Tempo Integral). Embora tenham 

uma carga horária maior, elas têm um currículo obrigatório diferente do proposto pelo PEI. Outras 155 

unidades são da Rede Estadual de Ensino Regular. 

“O tempo a mais que o aluno permanece na escola, com tutoria individualizada de professores, fortalece os 

vínculos de aprendizagem. Faz toda a diferença o regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais em 

uma única escola para o professor, melhorando a qualidade das condições de trabalho docente”, disse o 

secretário Rossieli. 
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DATA: 09/01/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ BOLSA DE ESTUDOS 
LINK: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=19132 
 
 

 

 
Pré-inscrição para o ‘Bolsa Educação’ de 
Paulínia começa nesta quinta-feira 
 

Prefeitura disponibiliza 750 bolsas de estudo no Ensino Superior ou Técnico, cobrindo de 35% a 100% 

dos valores das mensalidades 

 

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Paulínia recebe a partir desta 

quinta-feira, dia 09 de janeiro, as pré-inscrições para o Programa “Bolsa Educação 2020”, que 

podem ser feitas pelos interessados através do site http://www.paulinia.sp.gov.br/bolsaeducacao. O 

candidato deve preencher o formulário online e agendar dia e horário para entrega dos documentos 

(originais e cópias) na Sala de Imprensa no Paço Municipal. 

Após realizar a pré-inscrição online, o estudante receberá em seu e-mail a confirmação do 

agendamento. Caso isso não ocorra, o candidato deverá procurar pela Secretaria Municipal de 

Educação antes que o período de inscrições acabe, ou seja, até o próximo dia 24 de janeiro. A 

documentação necessária para pleitear a Bolsa Educação pode ser conferida pelo site: 

http://www.paulinia.sp.gov.br/userfiles/file/bolsa_ listadocumentos.pdf. 

No total, serão concedidas neste ano 750 bolsas de estudo, sendo 700 para Ensino Superior e 50 

para cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio, com benefícios que variam entre bolsas 

integrais a bolsas parciais de 65% ou 35% do valor das mensalidades. 

Haverá plantão de dúvidas entre os 15 e 21 de janeiro às 8h30 e 19. O Paço Municipal está 
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localizado na Avenida José Lozano de Araújo, nº 1.551, no Parque Brasil 500, e funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3874-

5750. 

Os documentos solicitados, que devem ser levados no dia agendado, incluem Certidão de 

Nascimento de todas as pessoas solteiras que residem na casa; Certidão de Casamento (ou 

declaração de união estável assinada pelo casal, declaração de separação de corpos ou Certidão 

Casamento averbada); RG e CPF de todos os moradores da casa; comprovante de endereço atual 

(contas de luz, água, telefone, correspondência bancária em nome do munícipe, sendo o imóvel 

cedido ou alugado); se imóvel alugado, contrato de aluguel reconhecido firma; se imóvel cedido, 

retirar formulário no PAS e reconhecer firma. 

Também é necessário apresentar Carteira de Trabalho (página da foto, qualificação civil, último 

registro e página seguinte) de todos os moradores da casa; Declaração de Trabalho Informal 

(constando o valor recebido mensalmente e o tipo de trabalho); Comprovante de seguro-

desemprego e rescisão (saída recente); benefícios, pensões e aposentadoria do INSS (para 

beneficiário); os três (3) últimos holerites de todas as pessoas da família que trabalham; e o IR 

(Imposto de Renda) da empresa e documentos emitidos pelo contador, constando o valor recebido 

mensalmente, em caso de possuir empresa. 

A “Bolsa Educação” foi criada em 2010 e faz parte do PAS (Programa de Ação Social) da 

Prefeitura de Paulínia. Ela compreende a concessão de benefícios financeiros para estudantes de 

cursos técnicos e de graduação em instituições de Ensino Médio e Superior. Paulínia tem 

aproximadamente 2.500 estudantes beneficiados atualmente, contando os beneficiados em anos 

anteriores. O investimento anual do Município no programa é de R$ 30 milhões. São três “níveis” 

de bolsas: de 100%, 65% e 35% do valor da mensalidade. 
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DATA: 10/01/2020  
VEÍCULO: A CIDADE ON  
ASSUNTO: ESPORTE 
LINK: www.acidadeon.com/campinas/esportes/NOT,0,0,1477692,inscricoes+para+escolinhas+ 
esportivas+comecam+no+fim+do+mes.aspx 
 

Paulínia abre inscrição para escola de 
esportes 
Entre os dias 27 e 31 de janeiro estarão abertas as rematrículas para as 
escolinhas esportivas de Paulínia 
Da Redação | ACidadeON Campinas10/1/2020 07:26 

 

 
Entre os dias 27 e 31 de janeiro estarão abertas as rematrículas para as escolinhas esportivas (Foto: Divulgação)  

Entre os dias 27 e 31 de janeiro estarão abertas as rematrículas para as escolinhas 

esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Paulínia. 

 

As rematrículas de Atletismo, Basquete, Futsal, Futebol de Campo, Handebol, Voleibol, 

Tênis de Campo, Tênis de Mesa e Ginástica Fitness irão ocorrer no Salão Nobre do Paço 

Municipal das 8h às 11h. 

 

No Ginásio Itália Botasso Calegari no Jardim dos Calegaris serão realizadas as 

rematrículas da Ginástica Artística das 8h às 11h. 
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Os alunos da Hidroginástica e Natação deverão renovar suas matrículas somente em 

setembro, nos dias 1º e 2 das 8h às 11h e das 13h às 17h, indo diretamente no Complexo 

Aquático do Ginásio Vicente Amatte no Centro. Quem não renovar sua vaga, terá a mesma 

liberada automaticamente. 

 

MATRÍCULAS 

 

Os interessados em participar das modalidades Atletismo, Basquete, Futsal, Futebol de 

Campo, Handebol, Voleibol, Tênis de Campo, Tênis de Mesa e Ginástica Fitness, poderão 

se matricular entre os dias 6 e 7 de fevereiro das 8h às 11h e 13h às 17h no Salão Nobre do 

Paço Municipal. 

 

Os interessados em praticar Ginástica Artística que deverão ir até o Ginásio do Calegaris, 

nos dias 6 e 7 das 8h às 11h e 13h às 17h. 

 

Novas matrículas para Hidroginástica e Natação serão recebidas dias 3 e 4 de setembro, 

8h às 11h e 13h às 17h. 

 

DOCUMENTOS 

 

Tanto para matrícula, como para rematrícula, os documentos necessários são: 

Documentos necessários: 

- Documento de identidade original (Não é necessário cópia) 

- Comprovante de endereço original (Não é necessário cópia) 

- Foto 3x4 

- Atestado médico de liberação de atividade física (o aluno tem o prazo de 30 dias para 

apresentar o atestado) 

 

Informações podem ser obtidas pelo telefone 19 3874 5752 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 30/12/2019 a 9/1/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Vandalismo e depredação exigem guarda noturno em áreas públicas, diz 
Fábia 
9 de janeiro de 2020  

Casos de vandalismo, depredação e furtos em espaços públicos fizeram a vereadora Fábia Ramalho 
(PMN) cobrar informações sobre a falta de guardas noturnos para fiscalizar patrimônios do 
município. No Requerimento 798/2019, ela afirma que é necessária a presença desses profissionais 
para exercer atividades de ronda e de vigilância durante a noite, […] 
 

 

Tiguila sugere pontos de energia para recarregar celulares no Hospital 
Municipal 
8 de janeiro de 2020  

Uma simples medida pode ajudar quem espera por consulta médica no Hospital Municipal de 
Paulínia: para o vereador Tiguila Paes (Cidadania), a sala de espera do Pronto Socorro deveria 
disponibilizar pontos de energia elétrica para recarregar celulares. Isso é importante, segundo ele, 
porque várias pessoas passam muito tempo aguardando o atendimento.  
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Praça de food trucks é proposta de Daniel Muller para mais lazer em Paulínia 
7 de janeiro de 2020  

O crescimento de carrinhos de comida na cidade fez o vereador Daniel Muller (PL) sugerir a criação 
de uma praça de alimentação de food trucks. Para ele, reunir comerciantes do setor em um só local 
facilitaria o acesso de consumidores, sem que precisassem se locomover […] 

 

Marcelo propõe semáforo na Av. José Paulino e aplicativo para divulgar 
empregos 
6 de janeiro de 2020  

O grande fluxo de carros na avenida José Paulino motivou o vereador Marcelo Souza (PRTB) a 
solicitar semáforo perto de um colégio privado e do acesso à avenida Alexandre Martins Laroca. 
Segundo ele, a medida é importante para garantir a segurança de alunos e demais pessoas […] 

 

Paulínia encerra 2019 com 66 novas leis municipais 
30 de dezembro de 2019  

Agora é lei: todos os assentos do transporte coletivo são preferenciais para grávidas, mulheres com 
criança de colo, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Já a Prefeitura é obrigada 
a instalar câmeras em escolas da rede municipal, além de combater a violência nas instituições de 
ensino, com campanhas educativas e até detectores de metais […] 


