
RESUMO         SEMANA
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA E DO LEGISLATIVO

 

 DA

ACESSE  www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/resumo-semana         DEZEMBRO 2019  Ed. 1

 
      NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL
p. 52
+

Depois de 20 anos, Passaredo não será mais
responsável pelo transporte coletivo em Paulínia
JORNAL DE PAULÍNIA       p. 9
PAULÍNIA 24 HORAS       p. 10 e 12
BLOG DA ROSE                  p. 14
ZATUM                                  p. 15

Fiscalização surpresa do TCE avalia condições do HMP
CORREIO PAULINENSE      p. 34

Vazamento de água deixa UBS Centro com
atendimento parcial em Paulínia
G1/ EPTV      p. 38

Moradores reclamam de cratera em estrada que liga
Paulínia a Sumaré
EPTV      p. 40

Prefeito recebe vereadores da Câmara Jovem
JORNAL TRIBUNA      p. 7

 
GERAL

Eleição para o COMDEMA acontece neste sábado (7) 
JORNAL DE PAULÍNIA      p. 31

 
CÂMARA MUNICIPAL

Câmara de Vereadores lança campanha de
Natal em prol da AUPACC 
JORNAL DE PAULÍNIA             p. 2
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA        p. 3
AGORA PAULÍNIA                    p. 4
ZATUM                                         p. 5

Prefeitura retira outdoors irregulares das ruas
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA      p. 41

Sabesp faz mutirão para renegociar dívidas
JORNAL TRIBUNA      p. 45

CPFL Paulista irá construir nova subestação de
energia em Paulínia
PAULÍNIA 24 HORAS      p. 43

Empresas de Paulínia podem parcelar ICMS
AGORA PAULÍNIA      p. 46

Contas
CORREIO POPULAR      p. 26

Com nova proposta, Prefeitura estima receber
R$ 162 milhões devidos por contribuintes 
JORNAL DE PAULÍNIA      p. 8

Polícia Civil prende “chefão” do tráfico
internacional em Paulínia
ZATUM                                  p. 17
REDE GLOBO                        p. 19
EPTV                                       p. 20 
TRIBUNA LIBERAL              p. 21
TODO DIA                            p. 22

Eleitos os cinco novos conselheiros tutelares
para o quadriênio 2020/2024
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA       p. 27
PAULÍNIA 24 HORAS             p. 29

Paulínia registra 963 casos de dengue
AGORA PAULÍNIA      p. 37

Paulínia tem redução de 42% nos casos de roubo
AGORA PAULÍNIA               p. 32
JORNAL DE PAULÍNIA      p. 33

Aposentados e pensionistas tem até sexta (6)
para solicitar desconto no IPTU 2020
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA      p. 24

407 bolsistas podem ter o benefício suspenso ou
cancelado
CORREIO PAULINENSE      p. 47

Estados e municípios já são obrigados a elevar alíquota
previdenciária a 14%
FOLHA DE S.PAULO      p. 48



   RESUMO DA SEMANA  |  2 

 

  

DATA: 6/12/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CAMPANHA DE NATAL DA CÂMARA 
PÁGINA: 12  
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DATA: 6/12/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CAMPANHA DE NATAL DA CÂMARA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-lanca-campanha-de-natal-em-prol-da-aupacc/ 

 

Câmara lança Campanha de Natal em prol da AUPACC 
Por  Redação 

6 de dezembro de 2019 

A 

Campanha Natal Sorridente que será lançada nesta sexta-feira (6/12), pela Câmara de 

Paulínia, visa somar esforços nas atividades da AUPACC – Amigos Unidos por Amor Contra 

o Câncer -, na arrecadação de produtos de limpeza para a instituição. 

Até o dia 16 de dezembro, haverá ponto de coleta na recepção para quem puder doar 

produtos de limpeza. Sabão em pó, detergente, desinfetante, água sanitária e 

desengordurante são alguns dos produtos que podem ajudar a manter o funcionamento da 

entidade. Todo o material coletado será entregue para a AUPACC. 

A campanha inclui ainda a palestra “Inteligência Emocional e Comportamental”, com o 

professor Luciano Ramalho, na próxima quarta-feira (11/12). O evento será na Câmara 

Municipal, às 14h, com entrada livre. 
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DATA: 6/12/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: CAMPANHA DE NATAL DA CÂMARA 
PÁGINA: 13 
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DATA: 5/12/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: CAMPANHA DE NATAL DA CÂMARA 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1029/camara-comeca-campanha-de-natal-para-
arrecadar-doacoes-para-a-aupacc?fbclid=IwAR0TfxxUbOdVXCsIvbaS09SaXVrEHCGrRNhI7Mr-
djpH_mtosFU11ydvFR8 

 

Câmara começa campanha de Natal para 
arrecadar doações para a AUPACC 

Produtos de limpeza estão entre os produtos que serão arrecadados 
05/12/2019 14h43 

Campanha vai até o dia 16 de dezembro (Crédito: arte da ação) 

A Câmara de Paulínia lança nesta sexta-feira (06) a campanha Natal Sorridente, 
para unir esforços e auxiliar as atividades da AUPACC  (Amigos Unidos por Amor 

Contra o Câncer). Até o dia 16 de 
dezembro, haverá um ponto de 
coleta na recepção da Casa de 
Leis para quem puder doar 
produtos de limpeza. 

Sabão em pó, detergente, 
desinfetante, água sanitária e 
desengordurante são alguns dos 
produtos que podem ajudar a 
manter o funcionamento da 
entidade. Todo o material 
coletado será entregue para a 
AUPACC. 

A campanha inclui ainda a 
palestra “Inteligência Emocional 
e Comportamental”, com o 
professor Luciano Ramalho, na 
próxima quarta-feira (11). O 
evento será na Câmara 
Municipal, às 14h, com entrada 
livre. 
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O vereador Manoel Filhos da Fruta (PC do B) disse que a campanha ajudará uma 
“importante entidade da cidade”. “Vou colaborar e convido a nossa comunidade a 
participar. A AUPACC tem uma história linda, de colaborar muito com pessoas que 
lutam pela vida. Tudo que for arrecadado será muito bem utilizado”, disse o 
parlamentar.  
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DATA: 30/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 4 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ TRIBUTOS/ PARCELAMENTO 
PÁGINAS: CAPA E 3 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA | ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ CONTRATO 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E 3 
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DATA: 3/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ CONTRATO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/03/grupo-passaredo-vai-deixar-o-transporte-
publico-de-paulinia-apos-20-anos/ 

[Ônibus] 
Grupo Passaredo vai deixar o transporte 
público de Paulínia após 20 anos 
Viação Terra teria vencido o chamamento público feito pela Prefeitura e deverá 
começar a rodar na cidade a partir desta quinta-feira 

3 dez 2019 – 5h30 

 
Ônibus da empresa Flama, do Grupo Passaredo, na Rodoviária/Shopping (Foto: Reprodução) 

Depois de 20 anos, o Grupo Passaredo vai deixar de operar o sistema de transporte 
coletivo urbano e rural de passageiros em Paulínia. A partir desta quinta-feira (5), a Terra 
Auto Viação Transportes Ltda será a concessionária responsável por esse serviço público 
na cidade durante os próximos 180 dias, segundo o Sindicato dos Rodoviários de 
Campinas e Região. A Prefeitura informou que cuida dos últimos detalhes da contratação e 
poderá divulgar o nome da empresa, as bases e os valores do contrato ainda nesta terça-
feira (3). 

O nome da nova empresa que deverá assumir o transporte público em Paulínia foi 
anunciado pelo Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região, nesta segunda (2), por 
meio de um informativo à categoria. Nele, a entidade se mostra preocupada com o 
pagamento das verbas rescisórias; com a garantia de emprego a funcionários que desejam 
continuar no transporte público; e com a manutenção dos direito trabalhistas. 
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O contrato emergencial assinado dia 5 de junho passado com a Viação Flama, do Grupo 
Passaredo, termina nesta quarta-feira (4) e não será renovado. Desta vez a Prefeitura fez 
um chamamento público para a nova contratação emergencial por seis meses ou até a 
conclusão da futura licitação, que escolherá a empresa que executará o serviço pelos 
próximos 10 anos em Paulínia. A Flama inclusive marcou reunião às 10h desta quarta com 
seus funcionários para comunicar oficialmente sua saída da cidade. 

O valor máximo do contrato que estava previsto pela Prefeitura no chamamento público 
era de cerca de R$ 8,5 milhões – ou R$ 2,8 milhões abaixo daquele que termina nesta 
quarta (R$ 11,3 milhões). O montante a ser pago se refere ao subsídio de R$ 1,85 que o 
Município dá por passageiro para que a empresa mantenha o preço da passagem a R$ 1 
na catraca. Sem ele, a tarifa passaria a custar R$ 2,85. 

O Grupo Passaredo está na cidade há 20 anos. O primeiro contrato de 10 anos de 
duração foi assinado em 1999, na época, pelo prefeito Adélsio Vedovello (PMDB). Em 
2009, foi prorrogado, amigavelmente, por oito anos, pelo governo de José Pavan Junior 
(PSDB), o que levou, em 2015, o Ministério Público abrir Ação Civil Pública de Improbidade 
Administrativa e pedir concorrência pública. 

Desde então o processo de abertura de licitação para o transporte público patina em 
Paulínia e sucessivos contratos emergenciais foram assinados entre o Grupo Passaredo e 
a administração de Pavan Junior, do prefeito cassado Dixon Carvalho (Progressistas) e 
dos governos interinos de Du Cazellato (PSDB) e de Loira (DC). Agora, está a caminho 
outro emergencial, mas com a Viação Terra. 
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DATA: 4/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ CONTRATO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/04/grupo-passaredo-vai-permanecer-em-
paulinia-ate-dia-10-de-janeiro/ 
 

[Ônibus] 
Grupo Passaredo vai permanecer em Paulínia 
até dia 10 de janeiro 
Prefeitura não consegue concluir processo para contratação de nova empresa e 
Flama rodará sem contrato para população não ficar a pé 

4 dez 2019 – 22h40 

 
Grupo Passaredo, por meio da Viação Flama, fará o transporte de passageiros sem contrato (Foto: 
Divulgação) 

O Grupo Passaredo vai operar o sistema de transporte coletivo urbano e rural de 
passageiros em Paulínia até o dia 10 de janeiro de 2020, mesmo com o fim de seu 
contrato emergencial com Município nesta quarta-feira (4). A decisão foi tomada por 
representantes da empresa e da Prefeitura – que não conseguiu concluir o processo de 
contratação da nova empresa de ônibus a tempo de a população não ficar a pé. 

Em reunião com funcionários nesta quarta, último dia de seu contrato emergencial com a 
Prefeitura, por meio da Viação Flama, representantes do Grupo Passaredo confirmaram 
que, após 20 anos, a empresa deixará a cidade. Revelou que a Terra Nova venceu o 
chamamento público para a nova contratação emergencial por seis meses; ou até a 
conclusão da futura licitação, que definirá quem prestará o serviço pelos próximos 10 anos 
em Paulínia. 
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Na última segunda-feira (2), o Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região 
informou aos funcionários do Grupo Passaredo que a vencedora do chamamento público é 
a Terra Auto Viação Transportes Ltda. A Prefeitura não confirmou nem negou. Informou 
apenas que revelará o nome da nova empresa de ônibus circular na cidade somente 
quando finalizar todo o processo de contratação, que, de acordo com ela, estaria 90% 
pronto. 

O governo de Du Cazellato (PSDB) esclareceu que no final do processo indenizará o 
Grupo Passaredo pelos dias que rodar na cidade sem contrato, porém não revelou o que 
falta para concluir a nova contratação, não deu data para isso e não informou o valor do 
novo contrato emergencial. O máximo que estava previsto pela Prefeitura no chamamento 
público era de cerca de R$ 8,5 milhões – ou R$ 2,8 milhões abaixo daquele com a Viação 
Flama que terminou nesta quarta-feira (R$ 11,3 milhões). 

O valor de R$ 8,5 milhões a ser pago pela Prefeitura para a nova empresa de ônibus 
pelos seis meses de prestação de serviço em Paulínia se refere ao subsídio de R$ 1,85 
que o Município dá por passageiro para que o preço da passagem seja mantido a R$ 1 na 
catraca. Portanto, mesmo com a saída do Grupo Passaredo não deverá haver aumento na 
tarifa de ônibus circular. 

Prazo 

De acordo com representantes do Grupo Passaredo, o prazo até o dia 10 de janeiro de 
2020 para ocorrer a transição de uma empresa para a outra assumir o sistema de 
transporte coletivo urbano e rural de passageiros em Paulínia também permitirá que a nova 
empresa reforme a antiga garagem da Passaredo para se instalar na cidade, acerte a 
documentação e a contratação de funcionários que se fizerem necessárias e traga seus 
ônibus ao município. 

Os funcionários do Grupo Passaredo que quiserem ser transferidos para a nova 
empresa de ônibus receberão todos seus direitos trabalhistas com exceção do aviso 
prévio, segundo o que informaram representantes do Grupo Passaredo na reunião desta 
quarta com os trabalhadores. Já aqueles que desejarem deixar o transporte público sairão 
com todas suas verbas rescisórias, inclusive aviso prévio. 
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DATA: 4/12/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ CONTRATO 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-faz-contrato-emergencial-do-transporte-
publico/ 
 

Paulínia faz contrato emergencial de R$ 8,5 mi 
do transporte público 

 

A Prefeitura de Paulínia contratou a empresa Terra Auto Viação de forma emergencial por R$ 8,5 
milhões. O contrato terá validade por 180 dias e a empresa será responsável por operar 
o transporte urbano e rural. Diariamente são transportados 25 mi passageiros. 

De acordo com a prefeitura, a tarifa será mantida a R$ 1,00. O governo diz que o valor custeado pela 
Administração irá cair R$ 0,40 – passará de R$ 1,85 a R$ 1,45. A estimativa é que sejam 
economizados cerca de R$ 1,9 milhão, quando comparado ao antigo contrato.  

A idade máxima dos veículos é de 8% e 25% da frota terá ar-condicionado. 

A nova empresa vai começar a operar até o dia 10 de janeiro do ano que vem. Até essa data, a atual 
empresa Viação Flama continuará a prestar os serviços. 
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DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ CONTRATO 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1030/terra-auto-viacao-sera-a-nova-operadora-do-
transporte-publico 
 

Terra Auto Viação será a nova operadora do 
transporte público em Paulínia 
Prefeitura afirma que serviço prestado ao cidadão vai melhorar 
05/12/2019 19h28Atualizado há 12 horas 

 

Passaredo deixa o transporte público em Paulínia (Crédito: divulgação) 

A Secretaria de Transportes de Paulínia informou na tarde desta quinta-feira (05) 
que a Terra Auto Viação será a empresa responsável por operar o transporte urbano 
e rural nos próximos 180 dias. 

Segundo a prefeitura, o novo contrato trará uma economia aos cofres públicos do 
município, pois, o valor custeado pela municipalidade irá cair de R$ 1,85 para R$ 
1,45, com a manutenção do preço da passagem de R$ 1 ao usuário. A estimativa é 
que sejam economizados cerca de R$ 1,9 milhão, quando comparado ao antigo 
contrato.  

O motivo da queda no valor do subsídio é referente à ampla divulgação que o 
processo emergencial teve, permitindo que mais empresas participassem do 
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processo.  A concorrência foi divulgada num jornal de circulação nacional, no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no Semanário Oficial de Paulínia, afirma o governo. 

A administração disse acreditar que mesmo tratando-se de contratação 
emergencial e da redução no valor do subsídio, o valor do serviço prestado terá 
melhora significativa. Outro ganho que a população receberá é que 25% da frota 
terá ar-condicionado e a idade máxima dos veículos será de 8 anos, conforme 
proposta apresentada pela Terra Auto Viação.  

Transição 

A transição entre Viação Flama e Terra Auto Viação já teve início, e a estimativa é 
que a nova empresa responsável pelo transporte público comece a operar até o dia 
10 de janeiro. Durante este período a Flama continuará a prestar serviços sem 
interrupções. 

A Secretaria de Transportes informou também que realizou duas reuniões com o 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e Região, 
prestando informações sobre a transição. 

Flama e Terra Auto Viação também estiveram reunidas com secretários municipais 
no Paço Municipal, para que mudança ocorra da melhor maneira possível, disse o 
governo. 
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DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: POLÍCIA 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1024/policia-civil-prende-lchefaor-do-trafico-
internacional-em-paulinia 
 
 
FACÇÃO 

Polícia Civil prende “chefão” do 
tráfico internacional em Paulínia 
Com o acusado foram apreendidas aeronaves, carros de luxo e cocaína 
05/12/2019 08h08Atualizado há 5 horas 
Por: Zatum Notícias 
Fonte: Da Redação 
 

 
Armas e carros de luxo encontrados com o acusado (Crédito: divulgação) 
 

A Polícia Civil prendeu o principal agenciador de negócios de uma organização 
criminosa, em um condomínio no Jardim Fortaleza, em Paulínia. O empresário 
português Mauro Cláudio Monteiro Loureiro, o Murruga, era considerado um dos 
“cérebros” da facção.   

Os trabalhos investigativos, de inteligência e de campo foram realizados por 
agentes da 2° Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra 
o Patrimônio). A equipe descobriu as atividades do suspeito, após prender outro 
homem acusado de ser integrante da facção, em agosto deste ano. 

A princípio, o português aparecia como doleiro. Depois, foi revelada uma relação 
mais intensa nas atividades criminosas, de acordo com a polícia. Segundo o 
apurado, o preso, devido ao conhecimento adquirido na compra e venda de 
dinheiro, passou a funcionar como um agenciador de prestação de serviços. 
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O homem conhecia as atividades comerciais dos criminosos e passou a resolver, 
principalmente, problemas de logísticas e lavagem de dinheiro. Ele agenciava 
aviões para transporte de drogas das principais regiões produtoras. Também 
carregava armas para abastecer os integrantes da organização e dinheiro de outros 
países para o Brasil utilizando aeroportos em cidades próximas à capital paulista, 
afirma a Polícia Civil. 

A ação que culminou na prisão do agenciador teve início na segunda-feira (2) e 
terminou na quarta. Além da captura, os policiais conseguiram apreender veículos 
de luxo, cocaína, armas e nove aeronaves que faziam parte de uma frota para o 
transporte das substâncias, armamento e dinheiro. 

A reportagem não conseguiu contato com os advogados do acusado.  
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DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: REDE GLOBO – TELEJORNAL “SP2” 
ASSUNTO: POLÍCIA 
LINK: http://g1.globo.com/sao-paulo/videos/v/preso-empresario-portugues-em-paulinia-no-
interior-de-sao-paulo/8143180/ 
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DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: POLÍCIA 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8143127/ 
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DATA: 
6/12/2019 
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
POLÍCIA 
PÁGINA:  
10, COM 
CHMADA  
NA CAPA 
(MAN-
CHETE) 
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DATA: 
6/12/2019 
VEÍCULO: 
TODO DIA 
ASSUNTO: 
POLÍCIA 
PÁGINA:  
7, COM 
CHAMADA  
NA CAPA 
(MANCHETE) 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Polícia prende agenciador de organização criminosa 
DATA: 5/12/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/12/campinas_e_rmc/886402-policia-prende-agenciador-de-
organizacao-criminosa.html# 
 

Chefe de organização criminosa internacional é preso em Paulínia 
DATA: 5/12/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/chefe-de-organizacao-criminosa-internacional-e-preso-em-paulinia/ 

 

Polícia prende suspeito de integrar facção com carros de luxo e aviões 
DATA: 5/12/2019 | VEÍCULO: R7  |  PÁGINA:  
https://noticias.r7.com/sao-paulo/policia-prende-suspeito-de-integrar-faccao-com-carros-de-luxo-e-avioes-
05122019 

 

Português é preso acusado de ser “cérebro” de crime organizado  
DATA: 5/12/2019 | VEÍCULO: UOL  |  PÁGINA:  
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/12/05/portugues-e-preso-em-campinas-por-
ser-cerebro-de-crime-organizado.htm 

 

Empresário português é preso por agenciar facção criminosa 
DATA: 5/12/2019 | VEÍCULO: A CIDADEON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/policia/NOT,0,0,1467788,empresario+portugues+e+preso
+por+agenciar+faccao+criminosa.aspx 

 

Operação da Polícia Civil contra tráfico de drogas prende empresário em 
Paulínia e apreende carros de luxo e aviões 
DATA: 5/12/2019 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/12/05/operacao-da-policia-civil-contra-trafico-de-
drogas-prende-empresario-em-paulinia-e-apreende-carros-de-luxo-e-avioes.ghtml 
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DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRIBUTO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/aposentados-e-pensionistas-tem-ate-sexta-6-para-solicitar-
desconto-no-iptu-2020/ 
 

Aposentados e pensionistas tem até sexta (6) para 
solicitar desconto no IPTU 2020 
Por Redação 

5 de dezembro de 2019 

Prefeitura abre cadastramento para desconto de IPTU 2020 
para aposentados, pensionistas e mulheres arrimos de 
família 

Se você é aposentado, pensionista e beneficiário de renda vitalícia já pode requerer isenção 

no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020. O prazo termina nesta sexta-feira, 

dia 6 de dezembro.  

A solicitação só será realizada pessoalmente. O interessado deverá comparecer ao guichê 

da Secretaria de Negócios da Receita, no Serviço de IPTU, no Paço Municipal, de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 17 horas, em horário comercial. 
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É importante ressaltar que o munícipe deverá estar portando cópia do RG, do CPF, 

comprovante de renda (extrato recente do benefício, carta e concessão do benefício ou 

holerite). 

Se o imóvel estiver no nome do(a) esposo(a) falecido(a) ou não constar o nome dele(a) no 

comprovante do INSS ou aposentadoria for do cônjuge precisa da Certidão de Casamento 

ou Atestado de Óbito. 

Se o imóvel estiver no nome do(s) filho(s), com usufruto para o aposentado(a) ou 

pensionista tem que apresentar cópia da escritura ou a matrícula do imóvel. 

Para o aposentado ou pensionista ter o benéfico, deverá constituir imóvel próprio, ter uma 

única propriedade, posse ou domínio, com área construída igual ou inferior a 120 metros 

quadrados. 

A Secretaria do Negócio da Receita de Paulínia informa que o desconto ou isenção é direito 

de aposentados e pensionistas do INSS, Pessoas com Deficiência (tanto físico quanto 

mental) e mulheres arrimo de família. 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÃO SUPLEMENTAR/ CONTAS 
PÁGINA: A6  
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DATA: 1º/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CONSELHO TUTELAR 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/eleitos-os-cinco-novos-conselheiros-tutelares-para-o-
quadrienio-2020-2024/ 
 

Eleitos os cinco novos conselheiros tutelares para o 
quadriênio 2020/2024 
Por Redação - 1 de dezembro de 2019 

 

 
Mais de 5.468 paulinenses compareceram às urnas 
 

Paulínia elegeu neste domingo (1°/12), os cinco novos conselheiros que ficarão à frente 

dos trabalhos do Conselho Tutelar no próximo quadriênio 2020/2024. Os cinco mais 

votados foram: 1º lugar, Karol Valadão, com 724 votos; em 2º, Renata Ventura, com 640 

votos; em 3º, Noeli Sousa, com 558 votos; em 4º lugar, Márcia Tomaz, com 540 votos; em 

5º, Juliana Lima, com 426 votos. Karol, Renata, Noeli e Márcia já são conselheiras e foram 

reeleitas. Eles tomam posse no dia 10 de janeiro de 2020. 

Este ano, o número de pessoas que foi às urnas foi menor o das eleições anteriores, pois 

5.468 paulinenses participaram da eleição. A votação aconteceu na Escola Municipal EMEFM 

Maestro Marcelino Pietrobom, no Jardim Ouro Negro, das 9h às 16h e a apuração foi 

realizada logo em seguida. O resultado foi divulgado às 20h30h. Ao todo, foram 5.369 

votos válidos. Cada pessoa tinha o direito de votar em um único candidato. 
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) age sempre que 

os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, 

pelo Estado, pelos pais, responsável ou em razão de sua própria conduta. 

 
 

LISTA GERAL DE CANDIDATOS 

Nº 09 – Karol Valadão – 724 votos 

Nº 04 – Renata Ventura – 640 votos 

Nº 05 – Noeli Sousa – 558 votos 

Nº 03 – Márcia Tomaz – 540 votos 

Nº 06 – Juliana Lima – 426 votos 

Nº 13 – Júlia – 421 votos 

Nº 12 – Claudio Caxambu – 308 votos 

Nº 26 – Carla Pires – 302 votos 

Nº 01 – Tatiane Lucizano – 300 votos 

Nº 21 – Elaine Taliani – 259 votos 

Nº 28 – Josi – 209 votos 

Nº 10 – Joelzão – 196 votos 

Nº 02 – Emanuely Borges – 133 votos 

Nº 22 – Luciana de Souza – 83 votos 

Nº 23 – João Maia – 72 votos 

Nº 27 – Thelma Teles – 71 votos 

Nº 20 – Eloisa Silva – 49 votos 

Nº 15 – Silmara – 48 votos 

Nº 19 – Phâmela Amaral – 15 votos 

Nº 07 – Valquíria Duarte – 15 votos 

Nulos – 78 votos 

Brancos – 21 votos 
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DATA: 2/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CONSELHO TUTELAR 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/02/eleicao-de-conselheiros-tutelares-leva-54-
mil-eleitores-as-urnas/ 
 

[Política] 
Eleição de conselheiros tutelares leva 5,4 mil 
eleitores às urnas 
Paulínia escolheu neste domingo cinco tutelares e cinco suplentes que irão 
integrar o Conselho Tutelar no próximo quadriênio 2020/2024 

2 dez 2019 – 9h46 

 
 

Exatos 5.468 eleitores participaram neste domingo (1º) da escolha dos novos integrantes 
do Conselho Tutelar de Paulínia. Os eleitos tomarão posse do cargo em janeiro do próximo 
ano e ficarão à frente do órgão até dezembro de 2024. 

Do total de votos, 5.369 foram válidos. Nulos (78) e brancos (21) somaram 99. A eleição 
ocorreu das 8h às 16h na EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom, no Jardim Ouro 
Negro. Vinte candidatos participam da disputa. Foram eleitos conselheiros tutelares: 

 Karol Valadão, nº 9, com 724 votos; 
 Renata Ventura, nº 4, com 640 votos; 
 Noeli Sousa, n º 5, com 558 votos; 
 Márcia Tomaz, nº 3, com 540 votos; e 
 Juliana Lima, nº 6, com 426 votos. 
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Os cinco suplentes eleitos, que assumem em caso de desistência ou afastamentos de 
titulares, são: 

 Júlia, nº 13, com 421 votos; 
 Claudio Caxambu, nº 12, com 308 votos; 
 Carla Pires, nº 26, com 302 votos; 
 Tatiane Lucizano, nº 1, com 300 votos; e 
 Elaine Taliani, nº 21, com 259 votos. 

Os conselheiros tutelares atuam conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e, em parceria com as escolas, organizações sociais e serviços públicos, fazem um 
importante trabalho de atendimento a crianças e adolescentes, para proteção de seus 
direitos. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e com funcionamento 24 
horas por dia. A remuneração mensal é de de cerca de R$ 7,9 mil. 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: 5 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 11 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: JORNAL  

             DE PAULÍNIA  
             ASSUNTO: SEGURANÇA 

PÁGINA: 5 
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DATA: 4/12/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SAÚDE/ TRIBUNAL DE CONTAS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2461&fbclid=IwAR1dykY1 
pgpzEV3OS_g9J9mNJdVXkyvjPet1Ug_wI3N8WfefAqKJ4qviEtw 
 

Fiscalização surpresa do TCE-SP avalia condições do HMP 
Da Redação 
04/12/2019 14:12:00 

 

 

Vistoria aponta "demora no atendimento" como um dos principais problemas do HMP 

Relatório traz pontos positivos e negativos do hospital público de Paulínia, bem como explica 

caso de paciente encontrado deitado na calçada 
 

A IX Fiscalização Ordenada do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) atingiu 299 
unidades públicas de saúde (UPASs, UBSs e Hospitais) de 229 municípios paulistas, dia 26 de 
outubro.  De acordo com o TCE, a fiscalização “in loco” avaliou os seguintes pontos: qualidade do 
atendimento; satisfação do usuário, por meio de entrevistas; controle de presença de médicos, 
enfermeiros e outros profissionais de saúde; condições de armazenamento e dispensação de 
medicamentos; condições físicas do local (acessibilidade, limpeza, conforto e sinalização) e de 
equipamentos; descarte de resíduos hospitalares. Ainda segundo o órgão, o trabalho 
mobilizou 322 agentes de fiscalização, que chegaram de surpresa nos locais visitados. 
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Em Paulínia, o alvo da fiscalização foi o hospital público da cidade. O Correio teve acesso ao 
relatório produzido por Karin Figueiredo Loffler, responsável pela visita surpresa ao HMP. No 
documento, a agente do TCE-SP aponta fatores negativos e positivos encontrados no hospital.  

Segundo a agente, o atendimento é cordial, organizado e preferencial somente para idosos acima 
de 60 anos. “O atendimento pela recepção é praticamente imediato. E para ser atendido pela 
equipe de triagem uma média de 10 minutos”, afirma Loffler. As condições da sala de espera 
foram consideradas boas.   

O documento atesta que o HMP garante acessibilidade às pessoas com necessidades 
especiais,  tem médicos em todas as especialidades que oferece -  Clínica Médica, Pediatria, 
Ortopedia, Cirurgia e Ginecologia – e, que  pacientes com Dengue, Zika, Chikungunya e Febre 
Amarela recebem atendimento diferenciado. Os banheiros, segundo o relatório, foram 
encontrados em “boas condições de assepsia” e “adequados” para portadores de deficiências.  

Entrevistados pela agente de fiscalização do TCE-SP, usuários apontaram a “demora no 
atendimento” como um dos principais problemas do HMP. O relatório aponta que o paciente 
leva, em média, duas horas para ser atendido, e passa apenas 10 minutos na sala do médico. O 
grau de satisfação da população ficou entre “regular” e “ruim”. 

Durante a fiscalização, Loffler registrou um homem deitado na calçada, aguardando o resultado 
dos exames que havia feito.  “O paciente foi atendido, medicado e realizou exames. Todavia, sua 
filha relatou que estavam há, aproximadamente, 4 horas aguardando o resultado dos exames. 
Nesse período, o efeito da medicação passou e ele voltou a ter fortes dores abdominais. A filha 
comunicou uma enfermeira sobre a volta das dores e recebeu como resposta que deveria 
continuar aguardando. Com fortes dores e não suportando se manter sentado, foi se deitar na 
calçada para aguardar. Então, após serem comunicados do que estava ocorrendo, uma 
funcionária do hospital foi conversar com ele e o conduziu para dentro do pronto 
socorro”, relatou a agente. 

O controle biométrico de presença de médicos, enfermeiros e outros profissionais do HMP também 
foi aprovado. “Existem 2 pontos eletrônicos. Um para os servidores estatutários e outro pelos 
contratados pelo Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde)”, afirma o documento. No 
momento da fiscalização, médicos - 7 Clínicos Gerais, 3 Pediatras, 1 Ortopedista, 1 Cirurgião e 2 
Ginecologistas – e enfermeiros se encontravam em seus postos de trabalho, bem como as escalas 
de trabalho visíveis ao público.  

A fiscalização não encontrou medicamentos com prazo de validade vencido no HMP, mas 
detectou remédios (Dapsona 100 mg, Rifanpicina + isoniazida e Thyopentax, entre outros) com 
prazo de validade inferior a 30 (trinta) dias.  A agente destacou que: “O controle (do estoque de 
medicamentos) é manual. Não há um sistema informatizado”.  A forma de armazenamento de 
medicamentos comuns e de uso controlado foi aprovada.  

Equipamentos quebrados, à espera de concerto, foram fotografados por Loffler e incluídos no 
relatório. “Estão sendo analisados pela empresa contratada para a manutenção e/ ou 
aguardando peças”, descreveu ela.  Depósitos e cozinha do HMP foram encontrados dentro das 
condições estabelecidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  
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O certificado de desinsetização e o registro de controle de qualidade da água do HMP estão em dia, 
segundo o documento. No entanto, o prédio do HMP encontra-se sem o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB).  

 

O relatório afirma ainda que os resíduos produzidos pelo HMP são descartados de acordo as 
normas vigentes e, por fim, observa: “O Hospital não se encontra completamente operacional. As 
novas áreas de Enfermaria Ginecológica e Centro Obstétrico não estão em atividade”. 
 
Foto: Reprodução/Relatório TCE-SP 
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DATA: 6/12/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA   
ASSUNTO: SEGURANÇA | PÁGINA: 4 
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DATA: 3/12/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/12/03/vazamento-de-agua-deixa-
ubs-centro-com-atendimento-parcial-em-paulinia.ghtml 
 

Vazamento de água deixa UBS Centro com 
atendimento parcial em Paulínia 
Tubulação estourou na Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Paulínia, 
região central. Imóvel tem goteiras no teto por conta da infiltração e não  
foi reformado nos últimos anos, segundo a prefeitura. 
Por EPTV 1 

03/12/2019 12h59    

 
 
Um vazamento de água em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Paulínia (SP) 
provocou a suspensão parcial dos atendimentos aos pacientes nesta terça-feira (3). Uma 
tubulação estourou e causou infiltração no prédio da UBS Centro. Três salas foram 
afetadas. 
A unidade é uma das mais antigas da cidade e não passou por reformas nos últimos anos, 
segundo a prefeitura. 
Um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra goteiras no teto além de chão 
e equipamentos molhados. O telespectador que fez as imagens afirma que um 
transformador teria entrado em curto por conta do ocorrido. 
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Sala da UBS Centro, em Paulínia, ficou alagada após rompimento de tubulação. — Foto: 
Reprodução/EPTV 

 
A administração municipal informou, por nota, que uma equipe da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos foi enviada até o local para realizar reparos necessários nas redes de 
energia e hidráulica. A previsão é que sejam concluídos até o fim do dia. 
Ainda segundo a prefeitura, as vacinas que necessitam de refrigeração foram enviadas 
para o Hospital de Paulínia, que fica ao lado da UBS, para armazenamento. 
"Todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários e servidores da 
UBS foram tomadas pela Secretaria de Saúde, que trabalha em conjunto com a Secretaria 
de Obras para restabelecer todos os serviços da unidade o mais breve possível. Agentes 
da Defesa Civil acompanham o caso", diz a nota. 
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DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8141806/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  41 

 

  

DATA: 4/12/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-retira-outdoors-irregulares-das-ruas-de-paulinia/ 
 

Prefeitura retira outdoors irregulares das ruas de 
Paulínia 
Por Redação - 4 de dezembro de 2019 

 

 
Outdoor sendo retirado na Avenida Osvaldo Piva por funcionários do Consórcio Paulínia 
Sempre Limpa 

As empresas já haviam sido notificadas, mas contrariaram orientação da administração 

municipal para remover os painéis que estavam em desacordo com a legislação 

A Prefeitura de Paulínia deu início a uma operação para retirar outdoors irregulares no 

Município. As empresas de publicidade já haviam sido notificadas, mas contrariaram 

orientação da administração municipal para remover os painéis que estavam em desacordo 

com a legislação. Até agora quatro outdoors já foram retirados, outros estão sendo 

avaliados e alguns serão removidos. 
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As ilegalidades são diversas. Vão desde painéis que estão instalados dentro de áreas 

públicas, passando pelos que estão fora de dimensões e até aqueles cuja publicidade foi 

montada em locais irregulares, como por exemplo, sobre o passeio público. 

A retirada dos painéis requereu o apoio do Departamento de Trânsito da Secretaria de 

Transportes, pois em alguns casos o trânsito precisou ser interrompido para haver a 

desmontagem da publicidade. 

A ação é para cumprir o Código Tributário Municipal, melhorar a paisagem urbana e evitar 

acidentes ou aglomerações prejudiciais ao trânsito. A intenção é coibir a poluição visual 

nesses locais. O objetivo é dialogar para buscar entendimento sobre a regulamentação do 

serviço. 

O valor das multas estabelecido pela Lei Complementar 16/1999 aos donos de empresas 

de mídia é de 30 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) por metro quadrado, podendo chegar 

a R$ 2.850 mil, dependendo do tamanho da estrutura publicitária, além de outras sanções 

previstas na legislação municipal. 

A medida tem o objetivo de também alertar os anunciantes, para que saibam que a 

exploração ou utilização dos meios de publicidade depende sempre de prévia autorização 

da Prefeitura e pagamento de taxa respectiva. Muitas vezes, os anunciantes não sabem 

que estão pondo publicidade em lugares que não são permitidos. 
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DATA: 4/12/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ENERGIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/04/cpfl-paulista-ira-construir-nova-subestacao-
de-energia-em-paulinia/ 
 

[Expansão] 
CPFL Paulista irá construir nova subestação de 
energia em Paulínia 
Projeto terá investimento de R$ 24 milhões e também beneficiará Cosmópolis; obra 
tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2021 

4 dez 2019 – 5h30 

 
Unidade da CPFL Paulista na região; reforço no sistema de fornecimento de energia (Foto: Divulgação) 

A CPFL Paulista vai construir uma nova subestação em Paulínia. O projeto consumirá R$ 24 
milhões em investimento e beneficiará também a cidade de Cosmópolis. O objetivo é tornar o 
fornecimento de energia mais seguro e confiável, além de atender à expectativa de crescimento para 
a região nos próximos 10 anos. 

Com a nova subestação o fornecimento de energia elétrica “se tornará mais robusto, seguro e 
confiável”, destacou a CPFL. A unidade irá reforçar o abastecimento para cerca de 10 mil 
consumidores. 

O investimento de R$ 24 milhões será utilizado na instalação da infraestrutura, entre a construção 
da subestação Paulínia 3 e a expansão da malha de distribuição. A finalização da obra está prevista 
para o primeiro semestre de 2021. A CPFL não informou a localização da nova unidade. 
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De acordo com a companhia, ao todo, serão implementados cinco alimentadores, responsáveis 
pelo aumento em 26% da capacidade do sistema, “atendendo a necessidade de crescimento da 
demanda de energia local pelos próximos dez anos”. 

Além disso, conforme a CPFL, novos 56 quilômetros de rede de distribuição serão construídos. 
Para a realização dos trabalhos, serão necessários desligamentos programados da energia na região. 
“Ou mesmo de curta duração, chamados de pisca”, disse o presidente da distribuidora, Roberto 
Sartori. “Desde já, agradecemos a compreensão da comunidade.” 

Sartori afirmou que as cidades e as regiões do Interior de São Paulo crescem significativamente a 
cada ano e é importante que a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica acompanhe essa 
expansão. “É por isso que a CPFL Paulista investe continuamente nas melhorias de seu sistema, 
reforçando a confiabilidade e a segurança do serviço que entrega para todos os nossos clientes.” 

 
 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

CPFL Paulista vai construir uma nova subestação em Paulínia 
DATA: 4/12/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/cpfl-paulista-vai-construir-uma-nova-subestacao-em-paulinia/ 
 

CPFL vai investir R$ 24 milhões na construção de subestação em Paulínia 
DATA: 6/12/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2019/12/05/CPFL-vai-investir-R-24-milh%C3%B5es-na-
constru%C3%A7%C3%A3o-de-subesta%C3%A7%C3%A3o-em-Paul%C3%ADnia 
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DATA: 30/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: ÁGUA/ RENEGOCIAÇÃO 
PÁGINA: 3 
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DATA: 6/12/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: EMPRESAS/ RENEGOCIAÇÃO 
PÁGINA: 6 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/12/02/eleicao-de-conselheiros-tutelares-leva-54-
mil-eleitores-as-urnas/ 
 

407 bolsistas podem ter o benefício suspenso ou cancelado 
Da Redação 
29/11/2019 13:11:26 
 

 

 
Última oportunidade: renovação é feita pela internet 

Secretaria de Educação de Paulínia convoca, em última chamada, estudantes que 

ainda não renovaram a Bolsa Educação 2019; confira lista e último prazo 
 
Nesta quinta-feira (28), a Secretaria de Educação de Paulínia publicou no Semanário 
Oficial do Município a ÚLTIMA CHAMADA para renovação da Bolsa Educação 
2019, cujo prazo inicial foi de 4 a 22 deste mês.  De acordo com a pasta, 407 
estudantes (CONFIRA LISTA ABAIXO) que ainda não renovaram a bolsa poderão ter o 
benefício suspenso ou até mesmo cancelado, caso não regularizem a situação entre os 
dias 2 e 10 de dezembro – último prazo.  A renovação deve ser feita pela internet 
– CLIQUE AQUI e faça a sua.  

 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  48 

 

  

DATA: 5/12/2019 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: REFORMA DA PREVIDÊNCIA/ SERVIDOR  
LINK: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/estados-e-municipios-ja-sao-obrigados-a-
elevar-aliquota-previdenciaria-a-14.shtml 

 
 

Estados e municípios já são obrigados a 
elevar alíquota previdenciária a 14% 

 

Bernardo Caram 
Thiago Resende 

BRASÍLIA 

A reforma da Previdência, promulgada em novembro, determina que estados e municípios 
aumentem as alíquotas de contribuição cobradas de servidores públicos. O prazo limite para 
que a regra seja obedecida foi estabelecido pelo governo para julho do ano que vem. 

A proposta que altera as regras de aposentadoria ganhou força e foi aprovada pelo 
Congresso após um acordo que visava poupar os governos regionais e deixar que eles 
fossem tratados em uma proposta paralela, que seria discutida posteriormente. 

Entretanto, embora tenham ficado de fora da estrutura central da reforma, como nas 
mudanças sobre idade mínima para aposentadoria e tempo de contribuição, os entes 
federativos foram atingidos por outros pontos do texto. 

 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o ministro Paulo Guedes - Adriano 
Machado - 5.ago.19/Reuters 

 

Portaria publicada nesta quarta-feira (4) regulamenta alguns desses trechos.  
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O governo estabeleceu, por exemplo, que estados e municípios terão até 31 de julho do ano 
que vem para comprovar que aumentaram as alíquotas previdenciárias de seus servidores 
para pelo menos 14%, como determina a reforma. 

Essa regra deverá ser seguida por todos os estados que apresentam déficit atuarial nas 
contas previdenciárias. Segundo a secretaria de Previdência, esse é o caso de quase todos os 
entes. 

Os governadores e prefeitos terão duas opções. Ou estabelecer uma alíquota de ao menos 
14%, ou adotar o modelo progressivo da União, com contribuições que variam de 7,5% a 
22%, a depender do salário do servidor.  A maior alíquota vale para quem ganha acima de 
R$ 39 mil. 

O ente que não comprovar que adotou a mudança até 31 de julho perderá o certificado de 
regularidade previdenciária e pode ficar sem receber repasses voluntários de recursos da 
União, além de ser bloqueado em operações de crédito. 

Para fazer a mudança, cada estado terá de apresentar uma proposta para análise e 
autorização das assembleias legislativas. Por isso, mesmo que haja intenção do governador, 
não é garantido que a alteração será feita. 

Em São Paulo, por exemplo, o governador João Doria propôs em novembro uma reforma da 
Previdência estadual que já prevê aumento de 11% para 14% das alíquotas. A medida 
depende de aprovação da assembleia. 

Hoje, a alíquota mínima é de 11%. A maioria dos entes cobra valores menores que 14%. O 
único estado que já tem contribuição maior do que esse patamar é Goiás, que cobra 14,25% 
de seus servidores. 

Durante a tramitação da reforma, parlamentares chegaram a questionar o fato de que nem 
todos os pontos que atingem estados e municípios foram retirados da proposta. Os trechos 
geraram discussão no Congresso porque deputados defendiam que não houvesse nenhum 
efeito sobre os entes. As mudanças, entretanto, acabaram aprovadas. 

Em diversos pontos da emenda constitucional, fica expresso que, para os governos 
regionais, seguem valendo as regras anteriores à aprovação da reforma. Essa ressalva, 
porém, não foi incluída no caso do aumento das alíquotas de servidores estaduais. 

Quando o texto ainda passava por análise dos parlamentares, o governo não chegou a negar 
que mudanças para estados e municípios permaneciam no texto, mas não enfatizou os 
pontos. A equipe econômica também não apresentou o impacto fiscal que seria gerado com 
esses trechos. 

O secretário adjunto de Previdência, Narlon Nogueira, afirma ser importante esclarecer que 
nem tudo relacionado a estados e municípios ficou de fora da reforma. 

“Tem vários dispositivos da emenda constitucional que se aplicam também a estados e 
municípios. O que ficou de fora são as regras de aposentadoria e pensão por morte. As 
regras de concessão e cálculo dos benefícios ficaram na PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) paralela”, disse. 
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Em nota, a AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) criticou 
o aumento da alíquota e o prazo estipulado para que os entes comprovem que fizeram o 
reajuste. 
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“O incremento reduzirá ainda mais o poder de compra dos salários dos funcionários, que 
estão há anos sem contar sequer com recomposições da inflação. No estado de São Paulo, os 
servidores de nível estadual e municipal são aqueles com os salários mais defasados”, 
afirma o presidente da entidade, Álvaro Gradim. 

Pela reforma da Previdência aprovada,  os estados também terão até julho para alterar as 
suas contas de Previdência. A partir de agora, apenas aposentadorias e pensões entram nos 
gastos dos regimes próprios. Benefícios como auxílio-reclusão, auxílio-doença e salário 
maternidade ficam por conta do Tesouro. 

Em outro ponto, que obriga os governos regionais a instituir regimes de previdência 
complementar, o prazo é mais alongado, de até dois anos. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 29/11 a 5/12/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Campanha de Natal da Câmara arrecada doações para a AUPACC 
5 de dezembro de 2019  

A Câmara de Paulínia lança nesta sexta-feira (6/12) a campanha Natal Sorridente, para unir esforços 
e auxiliar as atividades da AUPACC – Amigos Unidos por Amor Contra o Câncer. Até o dia 16 de 
dezembro, haverá ponto de coleta na recepção para quem puder doar produtos de limpeza. […] A 
campanha inclui ainda a palestra “Inteligência Emocional e Comportamental”, com o professor 
Luciano Ramalho, na próxima quarta-feira (11/12). [...] 

 

 

José Soares propõe atendimento odontológico emergencial no Hospital 
Municipal de Paulínia 
5 de dezembro de 2019  

Três Indicações do vereador José Soares (Republicanos) estão relacionadas à saúde pública de 
Paulínia. Na 1281/2019, ele sugere ao Chefe do Poder Executivo uma “sala de atendimento 
emergencial para odontologia” no hospital municipal da cidade […] 
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Daniel Muller pede mais sinalização em cruzamento na avenida Brasília 
4 de dezembro de 2019  

O cruzamento da avenida Brasília com a rua 31 de Março – próximo ao Parque Ecológico do 
município, de hotéis e da Secretaria de Esportes – , é tema de proposta apresentada pelo vereador 
Daniel Muller (PL). Ele solicita que a Prefeitura melhore a sinalização de trânsito nas vias […] 

 

Marcelo Souza sugere portal online para pais acessarem boletim dos filhos 
3 de dezembro de 2019  

O uso da internet para consultar conta bancária, fazer pagamentos e emitir documentos fiscais já é 
realidade para grande parte das pessoas. O vereador Marcelo Souza (PRTB) considera que a 
educação também foi transformada por essa revolução digital […] 

 

Manoel Filhos da Fruta sugere contratação de mais ortopedistas 
3 de dezembro de 2019  

Para o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) Paulínia precisa contratar mais médicos 
ortopedistas para melhor atender a população. “O número de profissionais de ortopedistas  no quadro 
de servidores municipais de Paulínia é reduzido e, por isso, sugerimos  com urgência a realização de 
concurso público, visando a contratação de mais profissionais dessa área […] 
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Presidente da Câmara recebe visita de vereadores de Santa Bárbara d’Oeste 
2 de dezembro de 2019  

O presidente da Câmara Municipal Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) recebeu na tarde da última 
sexta-feira (29/11), a visita dos vereadores de Santa Bárbara d’Oeste, Edivaldo Meira Batoré 
(Solidariedade), Jesus Vendedor (DEM) e Isac Sorrillo (DEM). […] 

 

Marcelo D2 propõe melhorias para quadras esportivas no Monte Alegre III 
e Jardim Itapoan 
2 de dezembro de 2019/  

As Indicações 1259 e 1260/2019 do vereador Marcelo D2 (PROS) propõem ao Poder Executivo 
medidas para melhorar a infraestrutura das quadras esportivas de dois bairros da cidade. […] 

 

Procon Digital é proposta de Valadão para agilizar atendimento ao 
consumidor 
2 de dezembro de 2019  

O vereador Fábio Valadão (PRTB) sugere que a Prefeitura estude formas de instituir o Procon 
Digital, com o objetivo de tornar mais acessível aos usuários o órgão de defesa do consumidor. Ele 
diz que a ferramenta já é aplicada em diversas cidades do país […] 
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João Mota cobra informações sobre a implantação da Creche do Idoso 
29 de novembro de 2019  

Em junho de 2018, o vereador João Mota (DC) encaminhou ao Executivo a Indicação 422/2018, na 
qual sugeria que fosse criado e implantado em Paulínia o projeto “Creche do Idoso”, com o objetivo 
de atender a população da terceira idade paulinense. […] 

 

Xandynho Ferrari pede manutenção em praça do Morumbi 
29 de novembro de 2019  

O playground e a calçada da praça pública localizada entre as Ruas Professor Zeferino Vaz e Ositha 
Sigrist Pongeluppi, no bairro Morumbi, necessitam de manutenção urgente, de acordo com a 
Indicação 1264/2019, do parlamentar do PSD. […] 

 


