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DATA: 07/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ FOGOS DE ARTIFÍCIO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/07/lei-que-proibe-queima-de-fogos-de-artificio-
com-barulho-entra-em-vigor/ 
 
 

[Abra o olho] 
Lei que proíbe queima de fogos de artifício com 
barulho entra em vigor 
Projeto aprovado duas vezes na Câmara de Paulínia é sancionado pelo prefeito 
e publicado em edição extra do Semanário Oficial 

7 mar 2020 – 5h30 

 
 
São permitidos na cidade queima de fogos de artifício com efeitos visuais sem estampido (Foto: 
Agência Brasil) 

Agora virou lei. Desde esta sexta-feira (6) é proibido a soltura de fogos de artifício com 
barulho em Paulínia. O prefeito Du Cazellato (PSDB), após duas aprovações na Câmara 
de Vereadores, sancionou e publicou a nova legislação em edição extra do Semanário 
Oficial do Município. 

A partir de agora estão liberados na cidade a queima apenas de fogos de artifício com 
efeitos visuais sem estampido, assim como os similares que acarretam barulho de baixa 
intensidade. Quem descumprir a lei vai pagar multa de R$ 1 mil. Se voltar a cometer a 
mesma infração em menos de 30 dias esse valor dobra. 
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Agora, Paulínia entra no rol de cidades da região que proíbem a soltura de fogos de 
artifício com barulho, como Campinas, Cosmópolis, Artur Nogueira e Santa Bárbara 
d’Oeste. 

O projeto da proibição de queima de fogos de artifício com barulho foi apresentado pelo 
Poder Executivo no dia 19 de setembro de 2019, à época em que o atual presidente da 
Câmara, Loira (DC), era o prefeito interino. Mas os vereadores não conseguiram votar a 
tempo de a proposta entrar em vigor antes das festas de final de ano. 

O objetivo da lei não é acabar com espetáculos que utilizam fogos de artifício em 
Paulínia e sim com os artefatos que causam barulho e afetam, principalmente, a saúde 
auditiva de seres humanos, em especial crianças, autistas, idosos e doentes, além de 
animais. 
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DATA: 10/03/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ FOGOS DE ARTIFÍCIO  
PÁGINA: 6 
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DATA: 06/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SAÚDE 
PÁGINA: 8 
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DATA:  
06/03/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: 3ª SESSÃO 
ORDINÁRIA/ SAÚDE 
PÁGINA: 12 
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DATA: 07/03/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SAÚDE 
PÁGINA: 3 
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DATA: 12/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ MESA DIRETORA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereador-ze-coco-renuncia-ao-cargo-de-vice-presidente-da-
camara-de-paulinia/ 
 
 

Vereador Zé Coco renuncia ao cargo de vice-presidente 
da Câmara de Paulínia 
Por  Redação 

12 de março de 2020 

 

Vereador Zé Coco comandou a Câmara Municipal de Paulínia de janeiro a outubro 

de 2019 

O vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV) renunciou ao cargo de vice-

presidente da Câmara de Paulínia. Ele comunicou a decisão em ofício encaminhado a Mesa 

Diretora, enviado nesta terça-feira (10), durante sessão ordinária. O parlamentar justificou 

a decisão por motivos particulares. Ele é pré-candidato e diz que vai focar na reeleição. Zé 

Coco tem 46 anos, sendo 27 anos de vida pública, sendo 7 como vereador e 20 anos como 

assessor parlamentar.  

Zé Coco ocupou a presidência do Legislativo de janeiro a outubro de 2019, enquanto 

Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC) assumiu interinamente no mesmo período, a Prefeitura 

de Paulínia. Durante sua gestão implantou o Plano de Cargos e Carreiras para os 

funcionários da Casa de Leis e contribuiu para devolução de boa parte dos R$ 4 milhões do 

duodécimo (repasse da Prefeitura para o Legislativo) aos cofres do Executivo. 
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Os vereadores decidiram que na próxima sessão (24/3) haverá eleição para a escolha do 

novo ocupante do cargo entre os pares. A Câmara de Paulínia é administrada pela sua 

Mesa Diretora, um órgão colegiado composto por quatro vereadores: presidente (Loira), 

vice-presidente (Zé Coco), 1º secretário Tiguila Paes (Cidadania) e 2º secretário Marcelo 

D2 (Pros), além do diretor Legislativo. 

Caso o 1° secretário Tiguila Paes ou o 2° secretário Marcelo D2 disputem ao cargo de vice-

presidente, eles tem que renunciar ao cargo que ocupa. A Mesa é responsável pela direção 

dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. 

A eleição da Mesa Diretora para o mandato dos dois últimos anos da legislatura foi 

realizada no dia 14 de dezembro de 2018 da segunda sessão legislativa, e sua posse 

acontece no dia 1º de janeiro do ano seguinte. 

O mandato da Mesa tem duração de dois 

anos, ou seja, de duas sessões legislativas. A 

cada biênio, a Mesa é eleita pelo conjunto dos 

15 parlamentares, e sua composição deve 

refletir sempre que possível a 

proporcionalidade dos partidos políticos 

representados na Câmara. 

Os vereadores de Paulínia aprovaram por 

unanimidade os oito Projetos de Leis (PL’s) 

que estavam em votação, sendo seis em 

segunda discussão (mérito) e dois em 

primeira (legalidade). Entre os aprovados está 

o 08/2020, que cria o Conselho Municipal de 

Bem-Estar Animal. 

Os vereadores também apresentaram 51 

Indicações de vereadores (sugestões à 

Prefeitura) e votaram 33 Requerimentos 

(cobrança de medidas ou informações). 
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DATA: 09/03/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: JUDICIÁRIO  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/09/forum-de-paulinia-e-fechado-
apos-suspeita-de-escuta-telefonica-em-sala-de-juiz.ghtml 

 

Fórum de Paulínia é fechado após suspeita de escuta 
telefônica em sala de juiz 
Desconfiado da escuta, magistrado solicitou perícia particular, que apontou a possibilidade 
de outro equipamento conectado à linha. Prédio foi evacuado na tarde desta segunda. 
 

Por EPTV e G1 Campinas e região 

09/03/2020 16h50   
 

 

 

 
Equipes da Polícia Civil e do IC realizam trabalho no prédio do Fórum de Paulínia (SP) nesta 
segunda (9) — Foto: Graziela Fávaro/EPTV 

 
O Fórum de Paulínia (SP) foi fechado na tarde desta segunda-feira (9) para que a Polícia 
Civil realizasse uma vistoria no prédio. A ação ocorreu após um dos juízes desconfiar de 
que havia uma escuta em sua sala. 
Desconfiado, o magistrado solicitou perícia particular, que apontou a possibilidade de 
"outro equipamento conectado à linha telefônica", segundo apurou a EPTV, afiliada TV 
Globo. 
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O resultado da perícia particular ficou pronto na última sexta-feira (6), e o juiz pediu à 
Polícia Civil que realizasse perícia no local. Os trabalhos no tribunal foram suspensos no 
período da tarde. 
Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou que a ação ocorreu após 
perícia particular apontar a possibilidade de equipamento conectado à linha telefônica. 
"Os trabalhos no tribunal foram suspensos no período da tarde e os prazos processuais 
serão prorrogados. Também não previsão de suspensão de expediente para amanhã", diz 
o texto. 
Também por nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirma que a 
perícia e a Polícia Civil compareceram ao local a pedido do juiz, e que "mais detalhes 
devem ser solicitados ao Tribunal de Justiça". 
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DATA: 13/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: JUDICIÁRIO  
PÁGINA: 10 

 

 
 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Fórum de Paulínia, SP, é reaberto após suspeita de escuta telefônica em 
sala de juiz 
DATA: 10/03/2020 | VEÍCULO: EPTV  |  PÁGINA: https://globoplay.globo.com/v/8386626/ 

 

Polícia encontra escuta telefônica em sala de juiz eleitoral em Paulínia 
DATA: 09/03/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/policia-encontra-escuta-telefonica-em-sala-de-juiz-eleitoral-em-
paulinia/ 

 

Polícia apura instalação de grampos no Fórum de Paulínia 
DATA: 09/03/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/NOT,0,0,1490588,policia+apura+instalacao+de+grampos+
no+forum+de+paulinia.aspx 
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DATA: 12/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO/ FUNCIONALISMO/ CONTAS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/12/paulinia-e-notificada-pelo-tribunal-de-
contas-do-estado-por-gastos-com-pessoal/ 
 

Paulínia é notificada pelo Tribunal de Contas do 
Estado por gastos com pessoal 

Uma entre quatro Prefeituras paulistas fechou o ano passado com despesa excessiva com 
a folha de pagamento, de acordo com levantamento do TCE 

12 mar 2020 – 5h30 

 
Sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), na Capital paulista (Foto: 
Divulgação)  

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), 
com base nos dados do último quadrimestre de 2019, aponta que uma entre quatro 
Prefeituras encerrou o exercício com gastos excessivos de pessoal – estando no limite ou 
além do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) quanto aos gastos com folha de 
pagamento dos servidores, considerando ativos e inativos. As informações foram enviadas 
pelos gestores por meio da Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo (Audesp). 

No total, 162 Prefeituras paulistas, entre elas Paulínia, já foram notificadas pelo Tribunal 
de Contas para que adotem providências para recondução dos limites de gastos com 
pessoal. De acordo com a LRF, a despesa, em cada período de apuração (que é 
quadrimestral), não pode ultrapassar 54% da Receita Corrente Líquida (RCL). 
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A íntegra dos dados, com a situação individual de cada município, pode ser consultada 
na plataforma VISOR (Visão Social de Relatórios de Alertas) por meio do 
link www.tce.sp.gov.br/visor. 

A situação do último quadrimestre do ano, contudo, pode se mostrar mais preocupante. 
Isso porque, dos 644 municípios fiscalizados, 219 (34%) descumpriram o prazo 
estabelecido pelo TCE e deixaram de apresentar dados completos para serem analisados 
pela Auditoria Eletrônica do TCE. Ao todo, 195 Prefeituras, 32 Câmaras Municipais e 56 
entidades da Administração Indireta não enviaram as informações requeridas. 

Além de estarem em confronto com a LRF, essas administrações podem ser penalizadas 
por inobservância do calendário de obrigações da Corte de Contas, com aplicação de 
multa e notificação ao Ministério Público do Estado, e o fato será levado em conta quando 
do julgamento das contas anuais. 

Os municípios que estão em situação irregular foram alertados pelo TCE por meio de 
comunicados publicados na edição de sábado (7/3) do Caderno Legislativo do Diário 
Oficial do Estado. 

Em 34% dos municípios (221) não foi configurada a hipótese de gasto excessivo com 
pessoal. 

Limite de Alerta 

Do total das Prefeituras, 104 atingiram o chamado Limite de Alerta – 90% dos 54% 
permitidos para gastos com pessoal. De acordo com a LRF, esses municípios terão que 
fazer adaptações e remanejamentos, como: reduzir as despesas com cargos em comissão 
e de confiança; exonerar servidores não estáveis e evitar contratações não fundamentais. 

Limite Prudencial 

O balanço do último quadrimestre de 2019 também mostra que as despesas totais com 
pessoal de 45 administrações municipais excederam 95% do permitido (conhecido como 
Limite Prudencial), o que significa que já atingiram entre 51,3% e 54% da RCL. Paulínia 
fechou o período com 51,92%. 

Em consequência, as vedações a esses entes incluem concessão de vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração; criação de cargo, emprego ou função; 
alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa; provimento de 
cargo público, admissão ou contratação de pessoal; além de contratação e pagamento de 
hora extra. 

Acima de 100% 

A situação mais grave encontrada está em 13 Prefeituras do Estado, uma vez que 
ultrapassaram 100% dos limites definidos pela LRF. Isso os obriga a cumprir uma série de 
exigências: extinguir cargos e funções, reduzir temporariamente a jornada de trabalho, 
deixar de receber transferências voluntárias ou obter garantia – direta ou indireta –, e não 
fazer contratação de operações de crédito, exceto em relação a refinanciamento da dívida 
mobiliária e que vise à redução das despesas com pessoal. 
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DATA: 11/03/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: A6 
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DATA: 13/03/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CONSÓRCIO PCJ  
PÁGINA: 7 
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DATA:  
13/03/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
CONSÓRCIO PCJ 
PÁGINA: 3, COM  
CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 09/03/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ IPTU 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-quer-ampliar-em-r-21-milhoes-a-arrecadacao-
com-iptu/ 
 
 

Paulínia quer ampliar em R$ 2,1 milhões a 
arrecadação com IPTU 
 

 
 

A Prefeitura de Paulínia quer ampliar em R$ 2,1 milhões a arrecadação com o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) da cidade. A previsão é arrecadar R$ 15 milhões este ano, Em 2019, 
entraram para os cofres públicos R$ 12,8 milhões. 

E governo Du Cazelatto (PSDB) começou a distribuir os 32,2 mil carnês do tributo. A correção 
aplicada é de 2,9% – variação do acumulada do INPC/IBGE. 

Quem quiser pagar à vista terá desconto de 10% sobre o valor final do imposto. Os contribuintes 
também poderão pagar em até 10 parcelas. A data do vencimento tanto da cota única quanto a 
primeira parcela será no dia 30 deste mês. 
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DATA: 09/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: IPTU  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/carnes-do-iptu-2020-comecam-a-ser-entregues-aos-
contribuintes/ 
 

Carnês do IPTU 2020 começam a ser 
entregues aos contribuintes 
Por Redação 

9 de março de 2020 

 
A Secretaria Municipal de Negócios da Receita de Paulínia fica no Paço Municipal à Avenida 
Prefeito José Lozano Araújo, 1.551 – Parque Brasil 500 

 

A Secretaria Municipal de Negócios da Receita de Paulínia começou a distribuir os carnês do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020. A versão impressa dos carnês será 

enviada por meio dos Correios para os donos dos imóveis. 

Neste ano foram geradas 43.200 mil carnês de cobranças, sendo predial e territorial, com 

os primeiros vencimentos previstos para o dia 30 de março. Além disso, o pagamento 

integral pode ser realizado com 10% de desconto até a data de vencimento da primeira 

parcela. 
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A cota única e a primeira parcela terão como vencimento o dia 30 deste mês. Quem 

parcelar poderá fazer em até 10 vezes, conforme o valor final do imposto. O carnê do IPTU 

2020, assim como no ano anterior, já inclui tanto o boleto para pagamento à vista, e seus 

descontos, como os boletos parcelados. 

Em relação a 2019, a correção monetária aplicada no tributo é de 2,92%, conforme 

variação acumulada do INPC/IBGE. 

Praça de Atendimento 

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede administrativa da 

Prefeitura, que fica na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, Parque Brasil 500. As 

senhas são distribuídas até às 16h30, a depender da procura do público, podendo encerrar 

antes. 
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DATA: 11/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: REGIÃO/ RODOVIA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/11/estado-lanca-edital-para-duplicacao-de-
rodovia-que-liga-paulinia-a-via-anhanguera/ 
 
 

[SP-110] 
Estado lança edital para duplicação de rodovia 
que liga Paulínia a via Anhanguera 
Vice-governador Rodrigo Garcia apresentou os detalhes da obra em visita a 
Sumaré; movimento diário da estrada é de aproximadamente 27 mil veículos 

11 mar 2020 – 22h34 

 

Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que liga Paulínia ao Km 110 da via Anhanguera (Foto: Divulgação) 

A Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), lançou nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial do Estado, edital de 
licitação para contratação das obras de duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto 
(SP-110), que liga Paulínia à ao Km 110 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré. 
Motoristas enfrentam congestionamentos diários na estrada, principalmente, durante as 
manhãs e os finais da tarde. 

A abertura das propostas e recebimento da documentação das empresas participantes 
estão agendadas para o dia 23 de abril, na sala de licitações na sede do DER, em São 
Paulo. A modalidade de concorrência é do tipo Licitação Pública Internacional (LPI), e o 
órgão financiador é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O prazo para 
conclusão da obra é de um ano e meio. 
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Vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) apresenta detalhes da obras em Sumaré (Foto: Divulgação) 

Durante a apresentação da duplicação, em visita a Sumaré, o vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) mostrou que se trata de uma obra emblemática, pois o movimento diário na 
estrada é de aproximadamente 27 mil veículos, chegando a 40 mil aos finais de semana. 
“É uma obra de logística que impacta a vida das pessoas que utilizam as rodovias da 
região para trabalhar nas importantes empresas instaladas e no escoamento dos seus 
produtos”, afirmou. 

O projeto prevê a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, a continuação da 
Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, a partir do limite de Paulínia com Sumaré, logo 
depois do Portal Greco-Romano, do Km 1 ao Km 2,8, até a via Anhanguera, na altura do 
Km 110, no bairro Maria Antônia. O projeto prevê implantação de passarela e retorno. O 
recurso destinado é de R$ 23,8 milhões. 

Por ser extensão de uma vicinal, a Adauto Campo Dall’Orto também interliga as cidades 
de Hortolândia (219.039 habitantes), Sumaré (269.522) e Paulínia (100.128). Atende 
bairros populosos, como Matão e Maria Antônia, ambos de Sumaré (38 mil). Às margens 
da estrada estão instaladas grandes indústrias, como a Belgo Mineira Bekaert Sumaré, 
3M, Honda e Adere, além do campo de provas da Pirelli. 

Pacote 

A duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto contempla o lote 2 do novo pacote de 
investimentos financiados pelo BID, de R$ 66,3 milhões no total. O lote 1 desse pacote tem 
ainda as obras de recuperação e modernização da SP-226 (rodovia Abílio 
Previdi/Amantino Stievano), no Vale do Ribeira, que preveem implantação de novo 
pavimento asfáltico e reabilitação da sinalização horizontal, do km 9,42 ao 45,46, nos 
municípios de Pariquera-Açu e Cananeia, totalizando 35,84 quilômetros de melhorias. 

Os investimentos para esse lote serão de R$ 45,24 milhões. O prazo previsto para 
conclusão das obras é de 18 meses. As empresas interessadas em participar do certame 
poderão consultar o edital pela internet no site oficial do Departamento 
(http://www.der.sp.gov.br) ou diretamente na sede do órgão na Capital paulista.
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DATA: 13/03/2020  | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  ASSUNTO: REGIÃO/ RODOVIA   |  PÁGINA: 5 
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DATA: 11/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: REGIÃO/ RODOVIA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/rodovia-que-liga-paulinia-a-anhanguera-sera-duplicada/ 
 

Rodovia que liga Paulínia a Anhanguera será 
duplicada 
Por Redação 

 

 
Duplicação: rodovia Prefeito José Lozano de Araújo (SPA-110/330), que liga o Município de 
Paulínia a rodovia Anhanguera 
 

Anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), em Sumaré, pelo vice-governador e 

secretário de Governo de São Paulo, Rodrigo Garcia; edital foi lançado hoje 

O vice-governador e secretário de Governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM) anunciou 

nesta manhã (11), em Sumaré, o edital de licitação para a contratação das obras de 

duplicação da rodovia Prefeito José Lozano Araújo (SPA-110/330), que liga o Município de 

Paulínia a rodovia Anhanguera. A duplicação é uma antiga reivindicação dos moradores da 

região. 

Segundo Garcia, a obra irá beneficiar mais de 600 mil habitantes da região de Campinas, 

onde serão investidos R$ 23,8 milhões. O prazo previsto para conclusão é de 18 meses. “É 

uma obra de logística que impacta a vida das pessoas que utilizam as rodovias da região 

para ir trabalhar e no escoamento de produtos”. 
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O projeto prevê a duplicação da rodovia Prefeito José Lozano Araújo (SPA 110/330), do 

quilômetro 1 ao 2,8, que liga a Anhanguera ao município de Paulínia, com extensão de 1,8 

quilômetro, e implantação de passarela e retorno. Às margens da estrada estão instaladas 

ainda grandes indústrias, como Pirelli, 3M, Honda e Adere. 

A abertura das propostas e recebimento da documentação das empresas participantes 

estão agendadas para o dia 23 de abril, na sala de licitações na sede do DER, em São 

Paulo. A modalidade de concorrência é do tipo Licitação Pública Internacional (LPI), e o 

órgão financiador é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Um dos principais acessos a Paulínia, a rodovia Prefeito José Lozano Araújo é essencial 

para o transporte e logística, a via tem volume diário médio de quase 37 mil veículos – 

considerado altíssimo – e liga o Município as rodovias Anhanguera e Professor Zeferino Vaz 

(SP-332). 

Por ser extensão de uma vicinal, a SPA-110/330 interliga as cidades de Hortolândia 

(219.039 habitantes.), Sumaré (269.522 hab.), Paulínia (100.128 hab.) e Campinas 

(1.081.482 habitantes). Atende também a bairros populosos, como Matão, bairro de 

Campinas (34.000), e Maria Antônia, bairro de Sumaré (38.000). 

Pacote 

A duplicação da SPA 110/330 contempla o lote 2 do novo pacote de investimentos 

financiados pelo BID, de R$ 66,3 milhões no total. O prazo previsto para conclusão das 

obras é de 18 meses.  

As empresas interessadas em participar do certame poderão consultar o edital pela internet 

no site oficial do Departamento http://www.der.sp.gov.br ou diretamente na sede do órgão 

na capital paulista. 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Estado vai duplicar via que liga Sumaré, Paulínia e Hortolândia 
DATA: 12/03/2020 | VEÍCULO: TODO DIA  |  PÁGINA:  

https://tododia.com.br/manchete/estado-vai-duplicar-via-que-liga-sumare-paulinia-e-hortolandia/ 
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DATA:  
13/03/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL 
PÁGINA: 3, COM 
CHAMADA NA CAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  27 

 

  

DATA: 06/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ TRANSPORTE  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/06/carreira-e-exonerado-do-cargo-de-
secretario-de-transportes-de-paulinia/ 
 
 

[Baixa] 
Carreira é exonerado do cargo de secretário de 
Transportes de Paulínia 
Em seu lugar, prefeito Du Cazellato (PSDB) nomeou interinamente Luciana 
Marinho; cidade vive crise no transporte público municipal e escolar 

6 mar 2020 – 23h11 

 
Carreira e Du Cazellato vistoriaram ônibus da Terra um dia antes dela começar a operar em Paulínia 
(Foto: Divulgação) 

Antonio Carlos Amante Carreira não é mais secretário de Transportes de Paulínia. Sua 
exoneração foi publicada na edição extra desta sexta-feira (6) do Semanário Oficial do 
Município. 

No lugar de Carreira, o prefeito Du Cazellato (PSDB) nomeou interinamente Luciana 
Marinho, servidora municipal de carreira lotada na Secretaria Municipal de Transportes. 

O governo municipal não esclareceu até a publicação deste texto as razões que levaram 
à exoneração de Carreira. O ex-secretário também não se manifestou. Essa é a primeira 
baixa do secretariado de Du Cazellato em cinco meses de governo. 

Desde quando assumiu o cargo de secretário municipal de Transportes, Carreira se viu 
às voltas com duas crises na área de transportes em menos de dois meses. 
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A primeira teve início no último dia 11 de janeiro com a troca da empresa do transporte 
público municipal urbano e rural de passageiros. 

Após 37 dias de transição, a Terra Auto Viação assumiu o serviço na cidade e teve sua 
estreia marcada por confusão, placas com itinerários do Rio de Janeiro, atrasos, falhas 
mecânicas, sujeira e reclamações por parte de quem conseguiu utilizar os ônibus. Até hoje 
há reclamações dos passageiros. 

A crise mais recente começou na segunda-feira passada, dia 2. Depois da transição de 
15 dias, as empresas de ônibus Rápido Sumaré, S.T.P. Mobilidade Eireli e 
Sancetur começaram a transportar 14,9 mil alunos dos ensinos Infantil, Fundamental, 
Médio, Técnico e Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

Novamente, o primeiro dia do serviço foi um caos na cidade: alunos, pais e responsáveis 
ficaram a ver navios nos pontos, chegaram atrasados nas unidades de ensino ou 
precisaram recorrer a caronas para voltar para casa. Até esta sexta-feira o serviço não 
havia sido normalizado na cidade. 

A Prefeitura criou uma força-tarefa para tentar colocar o transporte escolar de volta aos 
eixos. Mas antes disso, Carreira acabou exonerado do cargo. 

Quem é 

Às 23h45, a Prefeitura informou que a secretária interina de Transportes, Luciana 
Marinho, é servidora municipal, advogada, com pós graduação em Gestão Pública 
Municipal. Já atuou como pregoeira, em comissões de sindicância, nas secretarias 
municipais de Chefia de Gabinete, Cultura e Negócios Jurídicos, onde desempenhou 
atribuições em contratos, consultoria e no diálogo com o Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP). 

Conforme a Prefeitura, durante toda esta sexta-feira (6) Luciana Marinho esteve na 
Secretaria Municipal de Transportes se interiando das operações. “É primeira mulher a 
ocupar este cargo na Secretaria Municipal de Transportes.” 

No final da tarde deste sábado (7), Du Cazellato divulgou um vídeo falando do transporte 
escolar no município. 
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DATA: 10/03/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ TRANSPORTE  
PÁGINA: A6 
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DATA: 05/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/05/prefeitura-fixa-motoristas-e-monitoras-nas-
rotas-do-transporte-escolar/ 

 

[Educação] 
Prefeitura fixa motoristas e monitoras nas rotas 
do transporte escolar 
Medida foi tomada para tentar acabar com falhas na prestação do serviço que 
ocorrem há quatro dias com a troca de empresas em Paulínia 

5 mar 2020 – 16h03 

 
Crianças dentro de ônibus escolar que presta serviço para a Prefeitura e realiza a rota 51 (Foto: 
Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia resolveu desde quarta-feira (4) fixar em todos os períodos motoristas e 
monitoras nas rotas dos ônibus do transporte escolar de estudantes da rede municipal e estadual. A 
decisão foi tomada como uma das medidas para tentar acabar com as falhas na prestação desse 
serviço na cidade que ocorrem desde a última segunda-feira (2) com a troca de empresas. 

Alunos, pais e responsáveis reclamam que enfrentam atrasos, falta de ônibus, veículos 
superlotados e confusão nos itinerários das linhas, bem como na volta dos estudantes para casa, há 
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quatro dias, desde quando a Rápido Sumaré, S.T.P. Mobilidade Eireli e Sancetur começaram a 
transportar 14,9 mil alunos dos ensinos Infantil, Fundamental, Médio, Técnico e Educação para 
Jovens e Adultos (EJA) de Paulínia. 

As três empresas assinaram contrato emergencial de R$ 31,7 milhões com a Prefeitura pelo 
período de seis meses, ou até a conclusão da concorrência pública que escolherá em definitivo as 
concessionárias do setor. Agora são 178 veículos nas ruas, segundo a Prefeitura. Antes, o 
emergencial com Viação Flama, do Grupo Passaredo, Sancetur e Smile Transportes e Turismo previa 
206 veículos pelo valor de R$ 28,8 milhões. 

Das três empresas deste novo contrato emergencial assinado pelo prefeito Du Cazellato (PSDB) só 
a Rápido Sumaré não operava o transporte escolar em Paulínia. A Sancetur apenas trocou de lote de 
linhas e a S.T.P., conforme o informado somente nesta quinta-feira (5) pela Prefeitura, integra o 
grupo econômico da Smile e, inclusive, por meio de contrato interno, atua na cidade com os mesmos 
ônibus da Smile. 

De acordo com o secretário municipal de Transportes, Antônio Carlos Amante Carreira, o 
transporte escolar em Paulínia ficou divido entre as empresas da seguinte forma: 

 Rápido Sumaré 

– Lotes 01 e 03 

– Escolas municipais e estaduais e escolas técnicas 

– 92 veículos 

– Valor: R$ 16.688.892,00 

 S.T.P., do Grupo Smile 

– Lote 02 e 04 

– Creches e Emeis e algumas escolas municipais e estaduais 

– 60 ônibus 

– Valor: R$ 10.446.975,00 

 Sancetur 

– Lote 05 

– Alunos com necessidades especiais para escolas municipais e escolinhas especiais 

– 26 veículos 

– Valor: R$ 4.565.066,00 

Segundo a Prefeitura, a Rápido Sumaré, que opera o maior número de linhas, a partir desta quinta-
feira (5), “enviou psicólogas e pedagogas para percorrer as escolas, buscando dialogar com os 
servidores municipais, para que as rotas atendam todos da melhor maneira possível”. 
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A Prefeitura, também nesta quinta-feira, informou que a Secretaria Municipal de Transportes criou 
uma força-tarefa na segunda-feira, 2, para normalizar o transporte escolar – o que considera uma 
operação complexa já que é responsável pelo vaivém de cerca de 15 mil alunos diariamente. 

Sem prazo 

A força-tarefa é composta por secretários, assessores e técnicos da Administração municipal. 
Todas as queixas registradas seriam analisadas individualmente e enviadas às empresas para que 
tomem as medidas cabíveis. “Sobre os problemas relacionados aos atrasos nas idas e voltas, as rotas 
estão sendo corrigidas para que as partidas ocorram num horário específico e os retornos não 
demorem”, destacou a nota. 

A Prefeitura voltou a orientar os pais e responsáveis que procurem a Secretaria Municipal de 
Transportes pessoalmente ou entrem em contato pelos telefones (19) 3939-012, 3939-7013, 3939-
7014 ou 156 para o registro de queixas e o apontamento dos problemas. O governo municipal não 
revelou quanto tempo mais irá precisar para normalizar o transporte escolar na cidade. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  33 

 

  

DATA: 06/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE/ EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 6 
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DATA: 13/03/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE/ EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 15 
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DATA: 06/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/06/tomografia-computadorizada-vai-funcionar-
24-horas-no-hospital-municipal/ 
 

[Saúde] 
Tomografia computadorizada vai funcionar 24 
horas no hospital municipal 
Antes, equipamento operava só até 19h e pacientes tinham que ser 
encaminhados para outras unidades médicas para realização de exame 

6 mar 2020 – 5h30 

 
Além de capacitação técnica e tecnológica, houve adequação de escala de profissionais (Foto: 
Divulgação) 

Pacientes do Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” que a 
partir desta quinta-feira (5) necessitarem de tomografia computadorizada após as 19h 
serão atendidos no mesmo local, pois o serviço começou a funcionar 24 horas por dia 
naquela unidade médica. 
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Segundo a diretora do hospital municipal, Bernadette Zambotto, antes quem precisava 
de uma tomografia computadorizada depois das 19h era enviado para outra unidade 
médica. Além do transtorno, isso também demandava deslocamento de ambulância e 
profissionais para acompanhamento. 

Com o funcionamento 24 horas da tomografia computadorizada no hospital municipal a 
população só terá benefícios. “Além de atender com mais agilidade, ganhamos reforços 
operacionais, pois não precisamos tirar profissionais das escalas”, afirmou Bernadette 
Zambotto. 

A diretora do hospital municipal ressaltou os esforços de capacitação técnica do 
Departamento de Recursos Humanos da unidade hospitalar, do setor de radiologia, da 
instalação de tecnologia de suporte para emissão de imagens remotamente e a adequação 
de escala de profissionais médicos. 
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DATA: 06/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CENSO/ EMPREGO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/ibge-vai-contratar-101-pessoas-para-o-censo-2020-em-
paulinia/ 
 

IBGE vai contratar 101 pessoas para o Censo 
2020, em Paulínia 
Por Redação 

6 de março de 2020 

 

 

O salário é de R$ 2,1 mil para Agente Censitário Municipal e RS 1.700 para Agente 

Censitário Supervisor; ambos as funções exigem ensino médio completo 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai contratar 101 pessoas 

temporárias para o Censo 2020, em Paulínia. Entre as vagas oferecidas estão 90 para o 

cargo de recenseador e 11 vagas para agente censitário. Dessas 11, 2 são para Agente 

Censitário Municipal (rendimento de R$ 2.100) e 9 para Agente Censitário Supervisor 

(rendimento de RS 1.700). Serão mais de 208 mil pessoas contratadas em todo o Brasil. 

Dos 90 cargos de recenseador: 67 são para ampla concorrência, 18 para pessoas pretas e 

pardas, 5 para pessoas com deficiência). Já as 11 vagas para agente censitário: 8 para 

ampla concorrência, 2 para pessoas pretas e pardas, 1 para pessoa com deficiência. Os 

dois primeiros colocados são contratados como agentes censitários municipais, e os nove 

seguintes, como agentes supervisores. 
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As inscrições serão via internet, até o próximo dia 24 de março, pelo site da organizadora 

do Processo Seletivo, o Cebraspe.  A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de 

R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer 

banco, casa lotérica ou pela internet. 

Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando 

os moradores de todos domicílios paulinenses. O quadro com a distribuição das vagas e os 

respectivos editais estão à direita desta página. 

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses 

(Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários 

Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a 

disponibilidade orçamentária. 

Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 

13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido 

pelos editais para ACS / ACM e para Recenseadores. 

Um detalhe importante: as pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para 

o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam 

aprovados nesses processos seletivos do Censo 2020. 

Data das provas 

As provas para ACM e ACS serão aplicadas no dia 17 de maio, nos 4.612 municípios onde 

há disponibilidade de vagas. No fim de semana seguinte (dia 24 de maio), ocorre em todos 

os 5.569 municípios do País a prova para Recenseador. A diferença de datas permite ao 

concorrente participar dos dois processos seletivos. 

Como todas as cidades brasileiras terão pelo menos um local de prova para a função de 

Recenseador, não há necessidade de o candidato deslocar-se para um município vizinho. O 

IBGE realiza as provas de seus processos seletivos usualmente das 13h às 17h, o que 

permite aos candidatos que residem em municípios de grande extensão ou cujo 

deslocamento seja mais difícil chegarem aos locais de prova com tranquilidade. 

Outra facilidade é que, no momento da inscrição, o candidato pode escolher sua área de 

trabalho dentro do município. A ideia é que os aprovados estejam perfeitamente 

ambientados à sua região de trabalho. “O objetivo é direcionar a seleção daqueles 

candidatos que sejam familiarizados com aspectos básicos desses locais, como acesso, 
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geografia, segurança e características culturais”, explica Bruno Malheiros, coordenador de 

Recursos Humanos do IBGE. 

“Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, há vagas para comunidades como Rocinha, 

Maré e Complexo do Alemão, entre outras. Já em Monte Alegre de Goiás, o candidato a 

recenseador pode optar por áreas com povos tradicionais, como a Comunidade Quilombola 

Kalunga”, acrescenta. 

Contratações 

Ao candidato que obtiver melhor classificação será oferecida a vaga de Agente Censitário 

Municipal definida para cada Unidade da Federação. Aos demais candidatos classificados 

serão asseguradas as vagas de Agente Censitário Supervisor definidas para a Unidade da 

Federação ou Posto de Coleta, obedecida a ordem de classificação. Os resultados das 

provas serão divulgados nos meses de junho (ACM e ACS) e julho (Recenseador) e as 

contratações ocorrem logo em seguida. O trabalho de campo do Censo 2020 começa em 

agosto. 

Treinamento 

Haverá período de treinamento para recenseadores, de caráter eliminatório e 

classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de 8h diárias. Os candidatos que 

tiverem no mínimo 80% de frequência no treinamento farão jus a uma ajuda de custo. O 

prazo do contrato de trabalho temporário para Recenseador é de três meses, com 

possibilidade de prorrogação. Para as demais funções, a previsão contratual é de cinco 

meses. 
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DATA: 08/03/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: REGIÃO RECANTO DAS ÁGUAS  
PÁGINA: 4 
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DATA: 09/03/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CULTURA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/09/secretaria-municipal-de-cultura-vai-
credenciar-artistas-de-paulinia/ 
 

[Oportunidade] 
Secretaria Municipal de Cultura vai credenciar 
artistas de Paulínia 
Objetivo da medida é identificar os profissionais de arte e cultura para promover 
ações que fomentem a cena artístico-cultural do município 

9 mar 2020 – 5h30 

 

 
Theatro Municipal de Paulínia ‘Paulo Gracindo’, localizado no Parque Brasil 500 (Foto: Divulgação) 

A Secretaria Municipal de Cultura está fazendo chamamento público para credenciar 
artistas de várias linguagens de Paulínia. O cadastramento é gratuito e poderá ser 
realizado a partir desta quinta-feira (12) até o próximo dia 26 de março. 

Segundo a Prefeitura, o objetivo do credenciamento é mapear os profissionais de arte e 
cultura, em todas suas manifestações e linguagens, para permitir que Secretaria Municipal 
de Cultura possa lançar ações para fomentar a cena artístico-cultural de Paulínia. 

O cadastramento poderá ser feito por pessoa física e jurídica, artistas individuais ou 
grupos, que devem apresentar com a ficha de inscrição release, clipping (fotos, links para 
vídeos, endereços eletrônicos de redes sociais) e comprovante de endereço. 
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Até a publicação deste texto, a Prefeitura ainda não havia informado o local do 
credenciamento, os dias de semana disponíveis para o cadastro nem o horário de 
atendimento. Mais informações pelo telefone (19) 3874-5700, na Secretaria de Cultura, das 
8h às 17h. 

A Secretaria Municipal de Cultura funciona dentro do Paço Municipal de Paulínia 
“Palácio Cidade Feliz”. O prédio fica localizado na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 
1.551, no bairro Parque Brasil 500. 
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DATA: 09/03/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CULTURA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinense-recebe-homenagem-da-academia-de-letras-do-
brasil-da-rmc/ 
 
 

Paulinense recebe homenagem da Academia 
de Letras do Brasil da RMC 
Por Redação 

 - 

 9 de março de 2020 

 
 

 
 
 

Erika Prado é homenageada com a comanda e medalha “Escritora Rachel de Queiroz”, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

A jornalista, produtora, cineasta e presidente da ALB de Paulínia, Erika Prado foi 

homenageada, dia 3, pela Academia de Letras do Brasil da Região Metropolitana de 

Campinas (ALB/RMC), com a comanda e medalha “Escritora Rachel de Queiroz”, em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A honraria foi entregue pelo presidente da 

instituição Ph.I da ABL/RMC, Dr. Camilo Martins. 

A ALB reiterou o compromisso de sempre honrar, respeitar e dignificar a mulher, 

defendendo os seus direitos sob quaisquer circunstâncias. A escritora e jornalista Rachel de 
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Queiroz foi à primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977 

ocupando a cadeira número 5, ela é símbolo de empoderamento feminino. 

“Sinto-me emocionada e muito agradecida pela homenagem. Mulher é como uma semente 

que passa por vários processos, vai germinando, brotando, fixando raízes, crescem e todas 

elas se tornam grandes na vida de alguém. Obrigada Academia de Letras do Brasil por 

mais essa homenagem. Obrigado a todos que sempre me apoiaram”, declara Erika Prado. 

Perfil da homenageada 

Erika Prado é cineasta e produtora de casting e set, atualmente trabalha na equipe de pré-

produção da novela Éramos Seis da Rede Globo, atuou nas novelas Escrava Mãe, Amor 

sem Igual e Jezabel, todas da Record TV. 

Já trabalhou nos filmes O Homem do Futuro, Colegas, A Noite dos Palhaços Mudos, Somos 

Tão Jovens, Confia em Mim, Vai que da Certo. Série Politicamente Incorreto com Danilo 

Gentili. Produção de alguns quadros dos programas da Sabrina Sato e Rodrigo Faro. 

Produção de comerciais, séries, desfiles, feiras e congressos, além de promover cursos e 

workshops. 

É presidente fundadora e membro vitalício da Academia de Letras do Brasil de Paulínia, 

onde tomou posse no dia 5 de setembro 2019. Tem como seu vice-presidente o ator 

Germano Pereira, primeiro-secretário o ator Deo Garcez e o ator Roberto Rowntree, como 

diretor de Relações Públicas. 
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Para Valadão, estudantes precisam de atividades no contraturno escolar 
12 de março de 2020  

O vereador Fábio Valadão (PRTB) cobra informações da Prefeitura sobre a existência de atividades 
para jovens no contraturno escolar. Segundo ele, desde o fim do projeto Sol existe uma enorme 
lacuna na cidade. “O que não podemos mais permitir é que nossas crianças e adolescentes fiquem 
abandonados à própria sorte […] 

 

 

José Soares sugere fim da cobrança de taxa para religar água e luz 
12 de março de 2020  

Com foco na população de baixa renda do município, o vereador José Soares (Republicanos) sugere 
na Indicação 142/2020 que o Poder Executivo estude uma forma de proibir a taxa de religação 
cobrada dos consumidores que tiveram os serviços de água (Sabesp) e luz (CPFL) cortados, por falta 
de pagamento. […] 
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Vereadores aprovam criação Conselho do Bem-estar Animal e outros cinco 
Projetos em segunda discussão 
11 de março de 2020  

Os vereadores de Paulínia aprovaram por unanimidade durante a 4ª Sessão Ordinária realizada na 
noite de terça (10/03) os oito Projetos de Leis (PL’s) que estavam em votação, sendo seis em 
segunda discussão (mérito) e dois em primeira (legalidade). […] 

 

Ataliba recebe título de Cidadão Paulinense, com presença de amigos e 
familiares    10 de março de 2020  

A 1ª Sessão Solene da Câmara, na sexta-feira (6/3), homenageou o ex-jogador Carlos Eduardo 
Soares, o Ataliba. Nascido em Campinas, ele recebeu o título de Cidadão Paulinense num evento 
com surpresas, como a presença do amigo e também ex-jogador Elano Ralph Blumer […] 

 

Câmeras nas escolas e posto para imprimir currículos são propostas de Xavier 
10 de março de 2020  

O vereador Flávio Xavier (DC) cobra da Prefeitura a instalação de câmeras e equipamentos de 
segurança nas creches e escolas municipais, para prevenir e reduzir ocorrências nas instituições. A 
medida já está na Lei 3.712/2019, que entrou em vigor em Paulínia no ano passado. […] 
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Oito Projetos de Lei serão analisados pelos vereadores durante a 4ª Sessão que 
acontece nesta terça-feira (10/3) 
10 de março de 2020  

Os vereadores de Paulínia votam durante a 4ª Sessão Ordinária a ser realizada nesta terça-feira (10/3) 
um total de oito projetos de Lei, sendo seis em segunda discussão (mérito) e dois em primeira 
(legalidade), o 19/2020 e o 21/2020. Outras matérias também serão tratadas. […] 

 

Lei fixa multa de R$ 1.000 para queima de fogos de artifício com barulho 
9 de março de 2020  

Já entrou em vigor lei que proíbe a queima de fogos de artifício com muito barulho em Paulínia. A 
multa é de R$ 1.000 a quem manusear, usar, queimar e soltar quaisquer artefatos pirotécnicos de 
efeito sonoro, com cobrança em dobro se houver reincidência num período de 30 dias. […] 

 

Monitoramento eletrônico nas escolas pode coibir casos de furtos, acredita 
Tiguila Paes   6 de março de 2020  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) através da Indicação 164/2020 solicita que a Prefeitura, a instale 
câmeras para a realização de monitoramento eletrônico nas unidades municipais de ensino aos finais 
de semana e período noturno. […] 
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Ampliação do Programa Saúde em Casa é solicitação de João Mota 
6 de março de 2020  

Saúde é uma das principais áreas de atendimento da Administração Pública, e visando aperfeiçoar 
essa questão no município, o vereador João Mota (DC) através da Indicação 123/2020 propõe ao 
Executivo a ampliação do “Programa Saúde em Casa” que tem servido, segundo ele, como modelo e 
exemplo para cidades da região. […] 

 


