DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.674 - 05 de Agosto de 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
PROTOCOLADO Nº 1076/2021
S.C. nº 99/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS DA RECEITA
OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, INSTITUIÇÕES DE ARRANJO PARA PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA/SP, POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
E CARTÃO DE DÉBITO”
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CELECOXIB 100MG, COMPRIMIDO
R$ 2,79
NALTREXONA, CLORIDRATO DE 50 MG, COMPRIR$ 3,80
MIDO
OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO
R$ 0,70

CNPJ: 44.734.671/0001-51
Razão Social: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
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CNPJ/MF: 28.593.387/0001-56
Razão Social: ZAPAY SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A.

25

300

FRS

30

360

AMP

Autorizo. À SMA para prosseguimento.
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Paulínia, 05 de agosto de 2021.
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EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
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570
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ETOMIDATO 2 MG/ML, AMPOLA DE 10 ML
FENITOÍNA 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML
FENTANILA, CITRATO DE 50 MCG/ML, AMPOLA
DE 2ML
MIDAZOLAN 5 MG/ML, AMPOLA DE 10 ML
MIDAZOLAN 5MG/ML, AMPOLA DE 3 ML
MORFINA, SULFATO DE 0,2 MG/ML, AMPOLA DE
1 ML
SEVOFLURANO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO,
FRASCO 250ML
NALOXONA 0,4 MG/ML, AMPOLA DE 1ML
ALFENTANILA, CLORIDRATO DE 0,5 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML
MORFINA, SULFATO DE 10 MG/ML, AMPOLA DE
1 ML
SULFENTANILA, CITRATO DE 50 MCG/ML, AMPOLA DE 1ML

1ª

HOMOLOGO E ADJUDICO o presente Chamamento Público em favor das
empresas:
CNPJ: 19.432.487/0001-00
Razão Social: ICONE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

PROTOCOLO Nº 11752/2021
SC Nº 845/2021, Nº 848/2021 E Nº 849/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS
Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao
disposto no artigo 43, VI, da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 76/2021 referente ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS.
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BUPRENORFINA 10 MG, ADESIVO TRANSDÉRMIR$ 57,48
CO
BUPRENORFINA 20 MG, ADESIVO TRANSDÉRMI400
ADS
R$ 87,67
CO
800
ADS BUPRENORFINA 5 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO R$ 43,71
METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 36 MG, COM30000 CPR
R$ 8,58
PRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
800

ADS

CNPJ: 11.195.057/0001-00
Razão Social: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1ª Item

Qtd.

Unid.

Descrição

R$ 36,67
R$ 14,03
R$ 5,29
R$
468,00
R$ 9,15
R$ 37,98
R$ 2,50
R$ 22,38

Valor
Unitário
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Descrição

Valor
Unitário

METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 20 MG, COMR$ 7,16
PRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

CNPJ: 67.729.178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 12.420.164/0009-04
Razão Social: CM HOSPITALAR S.A.
Qtd.

R$ 5,36

CNPJ: 43.295.831/0001-40
Razão Social: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021

1ª Item

Valor
Unitário
R$ 20,26
R$ 3,60
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Descrição

Valor
Unitário
R$ 39,00
R$ 8,45

MISOPROSTOL 200MCG, COMPRIMIDO
MISOPROSTOL 25MCG, COMPRIMIDO
VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5ML, FRASCO
R$ 4,20
COM 100ML
TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50 MG/ML, AMPOLA
R$ 1,15
DE 2 ML

CNPJ: 28.911.309/0001-52
Razão Social: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
Valor
Descrição
1ª Item Qtd. Unid.
Unitário
24 20000 AMP PROPOFOL 10 MG/ML, AMPOLA COM 20 ML
R$ 32,80
CNPJ: 01.857.076/0001-09
Razão Social: VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1ª

Item

Qtd.

Unid.

27

90000

AMP

Descrição
DIAZEPAN 5MG/ML, AMPOLA DE 2ML

Valor
Unitário
R$ 0,81

Expediente: A publicação do Diário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Diário veicula atos oficiais do Município, e outros atos de
interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Secretaria de Governo e Serviço de Expediente), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de
Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital
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Revogo os itens: 8, 9, 10, 11, 14, 20, 23, 29.

R E S O L V E:

Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço às detentoras das atas
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, observando-se o descrito nos cadernos que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.

I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 15928/2021,
o(a) servidor(a) MARCIA REGINA LIMA DE CAMPOS, portador(a) do CPF nº
138.029.538-60, matrícula funcional 7274-5, do cargo de AGENTE DE APOIO
OPERACIONAL, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a partir de
02/08/2021, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto
PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.

Paulínia, 05 AGO 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021
PROTOCOLO Nº 14015/2021
SC Nº 965/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA
BOMBA DE INFUSÃO
Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao
disposto no artigo 43, VI da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 80/2021 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO.
CNPJ: 02.357.251/0001-53
Razão Social: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E
HOSPITALARES S.A.
LOTE 1
Item: Qtde: Unid: Descrição:
Valor
Unitário:
1ª
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES
1.1. 15000 CPR
R$ 29,00
PARENTERAIS
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES
1.2. 4000 CPR
R$ 29,00
PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEIS

Revogo o Lote 2.
Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço à detentora da ata pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, observando-se o descrito nos cadernos
que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 02 de agosto de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 03 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 324/2021
EXONERA, A PEDIDO, O(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 16749/2021,
o(a) servidor(a) BENEDITA LUCIANA DO PRADO, portador(a) do CPF nº
881.848.548-20, matrícula funcional 6821-7, do cargo de AGENTE DE APOIO
OPERACIONAL, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a partir de
02/08/2021, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto
PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.

Paulínia, 05 de agosto de 2021.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 02 de agosto de 2021.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 03 de agosto de 2021.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
Comunicamos as servidoras celetistas abaixo relacionadas, que foi providenciado
o desligamento compulsório a partir de 01 de agosto de 2021, considerando
o dispositivo legal estabelecido no art. 40, § 1º, II da Constituição Federal e nos
termos da jurisprudência do TJSP, onde serão respeitados eventuais direitos ao
recebimento das verbas trabalhistas correspondentes.
Outrossim, solicitamos que as carteiras de trabalho sejam apresentadas no Departamento de Recursos Humanos para registro da data de saída.
Matrícula
21415
10995
10480
7854

Nome
Ailda Vercília Pinheiro de Sant’Ana
Ermínia Francisco Santos
Gercina Pestana Santana
Maria da Penha Job

Data de Nascimento
23/06/1946
16/04/1944
12/05/1945
20/04/1943

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 323/2021
EXONERA, A PEDIDO, O(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 325/2021
EXONERA, A PEDIDO, O(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 15676/2021,
o(a) servidor(a) ANA PAULA PORTOZZI, portador(a) do CPF nº 137.700.358-28,
matrícula funcional 8945-1, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
II, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16/08/2021, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 16 de agosto de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
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Paulínia, 03 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 326/2021
EXONERA, A PEDIDO, ENFERMEIRO – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 – SAÚDE – COVID 19 .
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 18327/2021,
a senhora LUDJANE BARBOSA, portadora do CPF nº 253.604.128-01, matrícula
funcional 13687-5, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Enfermeiro – Contrato por Tempo Determinado, admitida através do Processo Seletivo
nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de Homologação nº 02/2020, a partir de
31/07/2021.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 31 de julho de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 04 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 327/2021
EXONERA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 – SAÚDE – COVID
19.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 18331/2021,
a senhora ROSEMARY ELIANA VIEIRA BARBOSA, portadora do CPF nº
269.328.528-37, matrícula funcional 13680-8, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, na função de Técnico de Enfermagem – Contrato por Tempo Determinado,
admitida através do Processo Seletivo nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de
Homologação nº 02/2020, a partir de 31/07/2021.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 31 de julho de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 04 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA Nº 328/2021
CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA AO(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o art. 45 da LOM e
todo o que consta do Protocolo n° 18135/2021, pela presente,
R E S O L V E:
I- Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) ADRIANA CESAR
CARVALHO, Fisioterapeuta, matrícula 2960-2, CPF nº119.167.058-98, na conformidade do §19, do art.40, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos retroativos a 15 de maio de 2016.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 04 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 272, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE
AO SENHOR GUSTAVO LUÍS GRECO.”
Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, seu Presidente, PROMULGO
o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO PAULINENSE” ao Senhor
Gustavo Luís Greco, pelos relevantes serviços prestados a Paulínia.
Artigo 2º - A Câmara Municipal fará, solenemente, a entrega do título ao homenageado.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Prédio Ulysses Guimarães, 03 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
EMMANUEL JOSÉ PINARELI RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR GERAL ADJUNTO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 273, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO AO
SENHOR MOISÉS BUGLIOLI.”
Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, seu Presidente, PROMULGO
o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO EMÉRITO” ao Senhor Moisés
Buglioli, pelos relevantes serviços prestados a Paulínia.
Artigo 2º - A Câmara Municipal fará, solenemente, a entrega do título ao homenageado.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Prédio Ulysses Guimarães, 03 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
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Publicado na Secretaria. Data supra.

Paulínia, 04 de agosto de 2021

EMMANUEL JOSÉ PINARELI RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR GERAL ADJUNTO

FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 274, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE
AO SENHOR ALEXANDRE JACINTHO DE CAMPOS.”
Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, seu Presidente, PROMULGO
o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO PAULINENSE” ao Senhor
Alexandre Jacintho de Campos, pelos relevantes serviços prestados a Paulínia.
Artigo 2º - A Câmara Municipal fará, solenemente, a entrega do título ao homenageado.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Prédio Ulysses Guimarães, 03 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
EMMANUEL JOSÉ PINARELI RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR GERAL ADJUNTO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 275, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE
AO SENHOR ELIO SILVA ALMEIDA.”
Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, seu Presidente, PROMULGO
o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO PAULINENSE” ao Senhor ELIO
SILVA ALMEIDA, pelos relevantes serviços prestados a Paulínia.
Artigo 2º - A Câmara Municipal fará, solenemente, a entrega do título ao homenageado.
		
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Prédio Ulysses Guimarães, 03 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
EMMANUEL JOSÉ PINARELI RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR GERAL ADJUNTO
PORTARIA Nº 3052/2021
“NOMEIA A SRA. KELEN MARIA DOS SANTOS, PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, EC-2. ”
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:

PORTARIA Nº 3053/2021
“REVOGA A PORTARIA Nº 3052/21. ”
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Revogar, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, a Portaria nº 3052/21, de
04/08/2021, que nomeou a Sra. Kelen Maria dos Santos, para o emprego de
provimento em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo EC-2, a partir desta
data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 04 de agosto de 2021
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente
PORTARIA Nº 3054/2021
“REVOGA O ART. 3º DA PORTARIA Nº 3047/2021”.
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente de Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:
				
Revogar o Art.3º da Portaria nº 3047/2021, de 27/07/2021, em razão do retorno de
férias da servidora Sra.Thaís Galvão de Alencar Rodrigues, permanecendo portanto, a seguinte composição da Comissão Processante Disciplinar, Presidente a
Sra. Thaís Galvão de Alencar Rodrigues, Procuradora Jurídica, e como membros
o Sr. Anderson Steca, Adjunto Legislativo e o Sr. Marco Antonio Garutti, Agente de
Serviços, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 05 de agosto de 2021
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente
ORDEM DOS TRABALHOS PARA A 13ª SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, TERÇA-FEIRA, ÀS 18H30
1ª PARTE – EXPEDIENTE
01) Controle de presença dos Senhores Vereadores.
02) Leitura da correspondência recebida.
03) Indicações apresentadas em Sessão.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA
01) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO VETO PARCIAL APOSTO PELO PREFEITO MUNICIPAL AO AUTÓGRAFO Nº 87/2021, PROJETO DE LEI Nº 92/2021,
DO VEREADOR MESSIAS BRITO - BOI QUE, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO PROGRAMA MELHOR IDADE 60+, PARA REINSERÇÃO DOS IDOSOS NO
MERCADO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.

Nomeia, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, a Sra. Kelen Maria dos Santos, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo EC-2, a partir desta data a saber.

02) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO VETO PARCIAL APOSTO PELO PREFEITO MUNICIPAL AO AUTÓGRAFO Nº 93/2021, PROJETO DE LEI Nº 95/2021,
DO VEREADOR ZÉ COCO QUE, INSTITUI O DIA 25 DE JULHO COMO O DIA
MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Cumpra-se.
Publique-se.

03) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO VETO PARCIAL APOSTO PELO PREFEITO MUNICIPAL AO AUTÓGRAFO Nº 94/2021, PROJETO DE LEI Nº 96/2021,
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DO VEREADOR GIBI PROFESSOR QUE, INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
04) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/2021, DO
VER. FABIO VALADÃO QUE, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE
METAS E PRIORIDADES NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
COM EMENDA MODIFICSATIVA Nº 01 DO VER. FÁBIO VALADÃO. PARECERES: Nº 311 E 371 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 328, DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, E Nº 347, DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
05) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 100/2021, DO EXECUTIVO QUE, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL
NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº
359 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
06) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 101/2021, DO EXECUTIVO QUE, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER Nº
360 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
07) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 109/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA DUAS VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PAULÍNIA 245
(LA DOLCE VITA), NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 361 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
08) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 110/2021, DO VER. FLAVIO XAVIER QUE, DENOMINA CLÉLIA SCURSONI PERISSINOTTO UM LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 362 DA COMISSÃO
DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
09) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 111/2021, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA ANTONIA DE MORAES SOUZA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA. PARECER Nº 363 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
10) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 112/2021, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA JOÃO TONON VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
PARECER Nº 364 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
11) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 113/2021, DO VER. ALEX
EDUARDO QUE, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. PARECER Nº 365 DA COMISSÃO
DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
12) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 114/2021, DO VER. FABIO
DA VAN QUE, INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
O MÊS DO ESPORTE. PARECER Nº 366 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
13) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 115/2021, DO VER. ALEX
EDUARDO QUE, INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA O PROGRAMA ‘MULHER VIVA’, DESTINADO AO APOIO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PARECER Nº 367 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
14) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 116/2021, DO VER. MESSIAS BRITO - BOI QUE, DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO NO CALENDÁRIO DE
EVENTOS DO MUNICÍPIO, O DIA DO MOTOBOY E ENTREGADORES EM TRICÍCLO. PARECER Nº 368 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
15) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 117/2021, DO VER. MESSIAS BRITO - BOI QUE, INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER
Nº 369 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
16) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2021, DO VER. TIGUILA PAES QUE, INSTITUI O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DA COVID-19 NO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER Nº 370
DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)

17) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2021, DO VEREADOR ALEX EDUARDO QUE, DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE AO GUSTAVO LUÍS
GRECO.
18) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2021, DO VEREADOR ALEX EDUARDO QUE, DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO AO SENHOR MOISÉS BUGLIOLI.
19) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2021, DO VEREADOR CÍCERO BRITO QUE, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE AO SENHOR ALEXANDRE
JACINTHO DE CAMPOS.
20) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2021, DO VEREADOR MESSIAS BRITO – BOI QUE, DISPÕE SOBRE
A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE AO SENHOR ELIO SILVA ALMEIDA.
21) Discussão única e votação dos seguintes Requerimentos:
* Nº 638, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE O ATENDIMENTO DESTINADO ÀS PESSOAS COM
AUTISMO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 639, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA INSTALADAS NOS PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA. ”;
* Nº 640, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO AO INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
O SARAMPO NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 641, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO DE TODOS OS PROTOCOLOS DE LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS APROVADOS OU EM ANÁLISE, DO ANO DE 2021, E
QUAIS PROVIDÊNCIAS ESTÃO SENDO TOMANDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS GERADAS PELO AUMENTO POPULACIONAL
NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 642, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES QUANTO A PINTURA E PEQUENOS REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E. M. PROF.ª MARIA ELISA BREGA, NO BAIRRO BOM RETIRO.”;
* Nº 643, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
NA ESCOLA SUPLETIVO.”;
* Nº 644, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RUÍDOS DOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 646, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE ESTUDOS QUE ESTÃO SENDO FEITOS PRA MITIGAR
OS PROBLEMAS DE SAÚDE CONSEQUENTES DO PÓS-COVID-19.”;
* Nº 647, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 110/2021, QUE TRATOU SOBRE A SOLICITAÇÃO AO EXECUTIVO DE ESTUDOS PARA DIVULGAÇÃO DA LISTA COM
AS DATAS DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS.”;
* Nº 648, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE ESTUDOS RELACIONADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA NO MUNICÍPIO, REFERINDO-SE A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAR O DECRETO Nº 10.738, DE 1º DE JULHO DE 2021.”;
* Nº 649, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE REFORMAS E MELHORIAS NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, BAIRRO NOVA PAULÍNIA.”;
Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.674 | Paulínia, 05 de Agosto de 2021 |

5

* Nº 650, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A QUANTIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES
EM PAULÍNIA.”;
* Nº 652, DO VEREADOR LOIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES
SOBRE A POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO CONSTANTE NA PRAÇA MONTE ALEGRE I.”;
* Nº 653, DO VEREADOR LOIRA, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO
SOBRE A VACINA DA GRIPE.”;
* Nº 654, DO VEREADOR LOIRA, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO,
COM A DISQUE LUZ E SETOR DE OBRAS, SOBRE A TROCA DE LÂMPADAS E
INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE FUSÍVEIS.”;
* Nº 655, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE UM PROGRAMA HABITACIONAL
PARA O MUNICÍPIO.”;
* Nº 656, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 3.018, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2009, QUE TORNA OBRIGATÓRIO A INSTALAÇÃO DE GUARDA
VOLUMES NA ÁREA QUE ANTECEDE A PORTA GIRATÓRIA DAS AGÊNCIAS
BANCÁRIAS.”;
* Nº 657, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 3.646, DE 16 DE
JULHO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED
NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 658, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO O CUMPRIMENTO DA LEI Nº 3.016, QUE ALTERA A
LEI Nº 2.935, DE 27 DE JUNHO DE 2008, E INSTITUI A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DE PAULÍNIA.”;

* Nº 668, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE POSSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE
ACESSIBILIDADE NA ESQUINA DA RUA ALDO MORETTI COM A ANVENIDA
FAUSTO PIETROBOM, NAS PROXIMIDADE DA ESCOLA MAESTRO MARCELINO PIETROBOM, NO BAIRRO OURO NEGRO.”;
* Nº 669, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, POR MEIO DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CRIANÇAS DE
0 A 2 ANOS DE IDADE.”;
* Nº 670, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS POSTES
NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 672, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A REFORMA DE TODOS OS PONTOS DE ÔNIBUS DO
MUNICÍPIO.”;
* Nº 673, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM TODAS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 674, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE O PROTOCOLO NA SECRETARIA DE OBRAS NÚMERO
5823/2019.”;
* Nº 675, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS
PRÉDIOS PÚBLICOS E PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE.”;
* Nº 676, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PREVISTO NA LEI
Nº 3.495, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.”;

* Nº 659, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO ENTORNO DA RESERVA
FLORESTAL EXISTENTE NO JARDIM FORTALEZA (ANTIGO VIVEIRO DE MUDAS).”;

* Nº 678, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À CRIAÇÃO DE COWORKING PARA JOVENS, E A
CRIAÇÃO DE UM PROJETO PARA JOVENS APRENDIZES PARA INSERÇÃO
NO MERCADO DE TRABALHO.”;

* Nº 660, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES ATUAIS DO GINÁSIO DE ESPORTES AGOSTINHO FÁVERO - LARA, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;

* Nº 679, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE,
COM A CRIAÇÃO DE MAIS ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO, ESPAÇO PARA
AMBULANTES E FOOD TRUCKS.”;

* Nº 661, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA ALTURA DO NÚMERO 204, DA AVENIDA ANTONIO BAPTISTA
PIVA, NO BAIRRO SANTA CATARINA.”;
* Nº 662, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AOS ESTUDOS PARA A DUPLICAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA
PONTE LOCALIZADA NA RUA SOFIA ATAURI FADIN, CRUZAMENTO COM RUA
ARMANDO BOTASSO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA II.”;

* Nº 680, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES À REVITALIZAÇÃO E REATIVAÇÃO DOS CENTROS
POLIESPORTIVOS DO MONTE ALEGRE E DO CENTRO, NO CAMPO DE BOCHA E MALHA, E DE TODA A PRAÇA DE ESPORTES IRMÃOS VEDOVELLO.”;
* Nº 682, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AO NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTAS
EMERGENCIAIS, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES.”;

* Nº 663, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES JUNTO
À SABESP E PROVIDÊNCIAS DE REPAROS DO ASFALTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, NOS LOCAIS QUE FICARAM DANIFICADOS APÓS A
MANUTENÇÃO REALIZADA.”;

* Nº 683, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE OS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A REFORMA DO
GINÁSIO DO JOÃO ARANHA E A PREVISÃO DE INÍCIO DA REFORMA DO MESMO, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES.”;

* Nº 664, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, SOBRE O FECHAMENTO E INVERSÕES DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.”;

* Nº 684, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CRIAÇÃO DE UM MERCADÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO.”;

* Nº 665, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE OS ESTUDOS PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO
BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CONFORME TRATOU A INDICAÇÃO Nº 58/2021.”;
* Nº 667, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO POSSIBILIDADE ISENÇÃO TOTAL DO IPTU PARA PESSOAS
CONTEMPLADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC.”;

* Nº 685, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO QUANTO AOS ESTUDOS SOBRE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL, PERMITINDO A PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 E
CONSCIENTES, PODEREM RECEBER VISITA VIRTUAL ATRAVÉS DE VIDEOCHAMADAS.”;
* Nº 686, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
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ÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO”.;
* Nº 687, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE ESTUDOS QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ANISTIA/PARCELAMENTO DE DÉBITOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ATÉ 24
PARCELAS, VISANDO CONTEMPLAR OS MUNÍCIPES INADIMPLENTES, INTERESSADOS EM REGULARIZAR OS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS AOS
COFRES PÚBLICOS.”;
* Nº 688, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOOD TRUCK EM LOGRADOUROS, ÁREAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 690, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A RETOMADA DO CADASTRO PARA ENTREGA DA CESTA EMERGENCIAL.”;
* Nº 691, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AOS REPAROS NA DEMARCAÇÃO DO SOLO NO ESTACIONAMENTO DA UBS CENTRO I, NO BAIRRO NOVA PAULÍNIA.”;
* Nº 692, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO
SOCIAL REFERENTES AO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO PAS.”;
* Nº 693, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER À SABESP INFORMAÇÕES
QUANTO AS LIGAÇÕES DO ESGOTO DAS RESIDÊNCIAS À REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PARQUE DA REPRESA E ADJACENTES.”;
* Nº 694, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES QUANTO A DETETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA RUA LOTALDO SECOMANDI E 31 DE MARÇO, NO BAIRRO STA. CECÍLIA.”;
* Nº 695, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO REFERENTE A PRÁTICA DE AEROMODELISMO E VOO DE PARAMOTOR (POPULARMENTE CONHECIDO COMO TRIKE MILTON) NA ÁREA
PRÓXIMA À PREFEITURA.”;
* Nº 696, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO REFERENTE A INDICAÇÃO Nº 1207/2019, QUE TRATA SOBRE
A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.”;
* Nº 697, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO REFERENTE A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FARMÁCIA
PÚBLICA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL “VEREADOR ANTÔNIO NAVARRO”.”;

* Nº 207, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “DE CONGRATULAÇÕES AOS
JOGOS OLÍMPICOS DE 2020.”;
* Nº 208, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “APLAUSOS PARA A ATLETA
RAYSSA LEAL (FADINHA) PELA CONQUISTA DA MEDALHA DE PRATA NOS
JOGOS OLÍMPICOS DE 2020.”;
* Nº 209, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “DE CONGRATULAÇÕES COM
TODOS OS MOTORISTAS PELO TRANSCURSO DE SEU DIA.”;
* Nº 210, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “DE APLAUSOS A CONQUISTA
DA EDUCAÇÃO BELINGUES DE SURDOS APROVADA COMO MODALIDADE
NA LDB.”;
* Nº 211, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “DE CONGRATULAÇÕES COM A
AUPACC EM COMEMORAÇÃO PELOS SEUS 18 ANOS.”;
* Nº 212, DO VEREADOR LOIRA, “DE APELO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOÃO DÓRIA, QUE CONSIDERE
A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A QUANTIDADE DAS DOSES DE VACINAS
CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) PARA O MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 213, DO VEREADOR LOIRA, “DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS OS
PAIS PAULINENSES PELO TRANSCURSO DE SEU DIA.”;
* Nº 214, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “DE APLAUSOS À COORDENADORA DO PROGRAMA ‘VACINA EM CASA’ – ENFERMEIRA JOANA FREITAS
DA UBS JOÃO ARANHA, E TODA A EQUIPE, PELO TRABALHO DE VACINAÇÃO
EM DOMICÍLIO QUE VÊM REALIZANDO JUNTO À POPULAÇÃO DE NOSSO
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.”;
* Nº 215, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “DE CONGRATULAÇÕES
COM A UNIDADE DE BOMBEIROS DE PAULÍNIA PELOS 41 ANOS EM NOSSO
MUNICÍPIO, COMEMORADO EM 11 DE JULHO.”;
* Nº 216, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “DE CONGRATULAÇÕES
COM TODOS OS PAIS PAULINENSES PELO TRANSCURSO DO SEU DIA.”;
* Nº 217, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “DE CONGRATULAÇÕES
COM OS ATLETAS OLÍMPICOS BRASILEIROS QUE ESTÃO PARTICIPANDO
DAS OLÍMPIADAS DE TÓQUIO.”;
* Nº 218, DO VEREADOR ZÉ COCO, “DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA APARECIDA ARGENTIN MERKES – LALINHA.”;
* Nº 219, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “DE CONGRATULAÇÕES
COM TODOS OS ESTUDANTES, E TODOS OS ADVOGADOS DE NOSSO MUNICÍPIO, PELO TRANSCURSO DO SEU DIA, EM 11 DE AGOSTO.”;

* Nº 699, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.”;

* Nº 220, DO VEREADOR CICERO BRITO, “DE CONGRATULAÇÕES COM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO EXCELENTE TRABALHO
REALIZADO PELA EQUIPE DO PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO
DE BOLSA EDUCAÇÃO.”;

* Nº 700, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA O COVID-19 DO GRUPO
DE 50 A 59 ANOS.”;

* Nº 221, DO VEREADOR CICERO BRITO, “DE CONGRATULAÇÕES AO DIA
NACIONAL DA CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO CÂNCER, CELEBRADO EM O4 DE AGOSTO.”;

* Nº 701, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE OS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES DA REDE MUNICIPAL
DE SAÚDE.”;

* Nº 222, DO VEREADOR CICERO BRITO, “DE CONGRATULAÇÕES AO DIA
MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO, CELEBRADO EM 1 DE AGOSTO.”;

* Nº 702, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O POLICIAIS MILITARES QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO
MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.106/2010.”;
* Nº 703, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO
BAIRRO BOM RETIRO.”;
22) Discussão única e votação das seguintes Moções:

* Nº 223, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “DE CONGRATULAÇÕES A TODOS
OS OFICIAIS DA OBRA DE DEUS, PELO DIA DO OBREIRO UNIVERSAL COMEMORADO ANUALMENTE NO TERCEIRO DOMINGO DO MÊS DE AGOSTO
DE LEI Nº 3.743.”;
* Nº 224, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “DE CONGRATULAÇÕES A TODOS
OS PAIS PAULINENSES PELO TRANSCURSO DO SEU DIA.”;
* Nº 225, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE APELO A ARTESP (AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
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ESTADO DE SÃO PAULO) PARA LIBERAÇÃO DO RETORNO ANTES DO PEDÁGIO.”;
* Nº 226, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE CELEBRAÇÃO PELO DIA
DOS PAIS COMEMORADO EM 08 DE AGOSTO.”;
* Nº 227, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE APLAUSOS AOS ATLETAS
OLÍMPICOS BRASILEIROS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO 2020.”;

* Nº 671, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, PELO FALECIMENTO DAS SENHORAS APARECIDA ARGENTIN MERKES – LALINHA E MARIA LUIZA BARBOSA
DA SILVA E DO SENHOR JOSÉ BEVILACQUA;
* Nº 677, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, PELO FALECIMENTO DOS SENHORES JOSÉ AGAMENON DA SILVA E JOSÉ DE SOUSA BRITO;
* Nº 681, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, PELO FALECIMENTO DAS SENHORAS APARECIDA ARGENTIN MERKES E MARIA HELENA DE ALMEIDA;

* Nº 228, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE HOMENAGEM A SENHORA
MARIA DAS DORES LEAL DE QUEIROZ, PRIMEIRA PROFESSORA NOMEADA
PELO GOVERNO DO ESTADO EM PAULÍNIA.”;

* Nº 689, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, PELO FALECIMENTO DAS SENHORAS APARECIDA ARGENTIN MERKES E LUSBELINA SANTANA BALBINO
DA COSTA;

* Nº 229, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE CELEBRAÇÃO PELO DIA
NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMEMORADO EM 6 DE
AGOSTO.”;

* Nº 698, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, PESAR PELO FALECIMENTO DA
SENHORA APARECIDA ARGENTIN MERKES;

* Nº 230, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE CONGRATULAÇÕES AOS 15
ANOS DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 11.340/06, A LEI MARIA DA PENHA.”;
* Nº 231, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE CONGRATULAÇÕES AOS 41
ANOS DA IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE PAULÍNIA.”;
* Nº 232, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE CONGRATULAÇÃO COM TODOS OS PAIS, EM ESPECIAL AOS PAULINENSES EM COMEMORAÇÃO PELO
TRANSCURSO DO SEU DIA.”;
* Nº 233, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. FÁBIO LUIZ ALVES, PELOS SEUS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL AO DIA 2 DE JULHO QUANDO SUBSTITUIU UM MÉDICO NA UBS
CENTRO II.”;
* Nº 234, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS A GUARDA MUNICIPAL DE PAULÍNIA PELA AGILIDADE E PRESTREZA NO
ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO
DO CORRENTE ANO, SENDO A PRIMEIRA UM ROUBO A RESIDÊNCIA OCORRIDA NO JARDIM CALEGARIS E OUTRA NA LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VEÍCULOS ROUBADOS EM CONJUNTO COM A GM DE AMERICANA.”;
* Nº 235, DO VEREADOR DR. GRILO, “DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
AO PREFEITO EDNILSON CAZELLATO PELA CONCESSÃO DO PAULÍNIA
SHOPPING À INICIATIVA PRIVADA.”;
* Nº 236, DO VEREADOR DR. GRILO, “DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS
OS PAIS PELO TRANSCURSO DO SEU DIA EM 08 DE AGOSTO.”;
* Nº 237, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA SAÚDE COMEMORADO NO
DIA 05 DE AGOSTO.”;
* Nº 238, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS PAIS PAULINENSES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS EM 08
DE AGOSTO DE 2021.”;
* Nº 239, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.”;
23) Requerimentos de Pesar encaminhados pela Presidência:
* Nº 645, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, PELO FALECIMENTO DA SENHORA APARECIDA ARGENTIN MERKES E DO SENHOR DECIO PIRIS;
* Nº 651, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, PELO FALECIMENTO DA SENHORA APARECIDA ARGENTIN MERKES;
* Nº 666, DO VEREADOR CICERO BRITO, PELO FALECIMENTO DOS SENHORES RAMIRO NUNES DE AQUINO, ARI VARGAS MEDEIROS E DA SENHORA
APARECIDA ARGENTIN MERKES (LALINHA);

PRÉDIO ULYSSES GUIMARÃES, 30 DE JULHO DE 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
EMENTÁRIO DAS INDICAÇÕES
13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
* Nº 820, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “PROPÕE AO EXECUTIVO
A DENOMINAÇÃO DA RUA 25 DO RESIDENCIAL REAL PARK, LOCALIZADA NO
BAIRRO BRASIL 500, EM NOME DE ANA IVANOFF CALLERI.”;
* Nº 821, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SUGERE AO EXECUTIVO A ALTERAÇÃO DO SENTIDO (BAIRRO-CENTRO), MÃO ÚNICA SOMENTE
PARA SUBIR, A RUA NAÇÕES UNIDAS, NO BAIRRO VILA BRESSANI.”;
* Nº 822, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SOLICITA AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS NAS PRINCIPAIS
RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 823, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “INDICA AO EXECUTIVO A
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA PARA ENTRADA E SAÍDA EM PRAÇAS
E PARQUES DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 824, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “PROPÕE AO EXECUTIVO
A CRIAÇÃO DE SALAS DE AULA ESPECÍFICAS ÀS CRIANÇAS COM AUTISMO
NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 825, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA EM ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ITÁLIA BOTASSO CALEGARI, NO BAIRRO JARDIM DOS
CALEGARIS.”;
* Nº 826, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS CRIANÇAS DO INFANTIL E CRIANÇAS
DO BERÇÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª MARIA ELISA BREGA, NO
BAIRRO BOM RETIRO.”;
* Nº 827, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE
IMPLEMENTE UM PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.”;
* Nº 828, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “INDICA AO EXECUTIVO QUE
REALIZE UM MAPEAMENTO E CRIE UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DETALHADAS RELACIONADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À
PESSOA COM DOENÇAS RARAS.”;
* Nº 829, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “PROPÕE AO EXECUTIVO QUE
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PROMOVA EM SETORES PÚBLICOS ATRAVÉS DE FOLDERS E PROPAGANDAS VIRTUAIS, A DIVULGAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA CONTRA A VIOLÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.”;
* Nº 830, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
IMPLEMENTAÇÃO DO ‘PROGRAMA BRASIL MAIS’ EM PARCERIA COM O SEBRAE.”;

PARA A POPULAÇÃO EM GERAL NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA.”;
* Nº 846, DO VEREADOR ZÉ COCO, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO
DE CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO POR TODA A EXTENSÃO DA
AVENIDA JOSÉ PAULINO.”;

* Nº 831, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “SUGERE AO EXECUTIVO A
REABERTURA DO PROGRAMA PARCELAMENTO AMIGO (PPA).”;

* Nº 847, DO VEREADOR ZÉ COCO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A REFORMA
DAS ESCADAS E A RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO RASTEIRA DA PRAÇA
DA BÍBLIA, NO JARDIM PRIMAVERA.”;

* Nº 832, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “SOLICITA AO EXECUTIVO ESTUDOS RELACIONADOS A CRIAÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA PESSOAS QUE
SOFREM DA DOENÇA FIBROMIALGIA.”;

* Nº 848, DO VEREADOR ZÉ COCO, “INDICA AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO
DE PISO NA MEDIDA 10 POR 6, PARA A PRÁTICA DE CALISTENIA, NA PRAÇA
ANGELO CALEGARIS, NO JARDIM CALEGARIS.”;

* Nº 833, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “INDICA AO EXECUTIVO ESTUDOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBOFAIXAS E/OU REDUTOR
DE VELOCIDADE OU PINTURAS DE SOLO EM PONTOS ESPECÍFICOS DO
MUNICÍPIO.”;

* Nº 849, DO VEREADOR ZÉ COCO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESIGNADA COMO RUA 21, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA EM NOME DE MARIA ANTONIA DA SILVA SANDI.”;

* Nº 834, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “PROPÕE AO EXECUTIVO REFORMAS E MELHORIAS NA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.”;
* Nº 835, DO VEREADOR LOIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO QUE A AVENIDA
NAÇÕES UNIDAS, NA VILA BRESSANI, SE TORNE VIA DE MÃO ÚNICA DE
DIREÇÃO.”;
* Nº 836, DO VEREADOR LOIRA, “SUGERE AO EXECUTIVO QUE DETERMINE
AO SETOR COMPETENTE A LIMPEZA DA LAGOA RECANTO DO LAGO, SITUADO NA RUA DOS IMIGRANTES, BAIRRO SANTA TEREZINHA.”;
* Nº 837, DO VEREADOR LOIRA, “SOLICITA AO EXECUTIVO ESTUDOS A FIM
DE VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA MUNICIPAL DE
PAULÍNIA – PLN-240 E RUA NELSON PERINE.”;
* Nº 838, DO VEREADOR LOIRA, “INDICA AO EXECUTIVO A MANUTENÇÃO
E REPARO DA BOCA DE LOBO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PARQUE DAS FLORES.”;
* Nº 839, DO VEREADOR LOIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, REFORMA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REPINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO
BAPTISTA PIVA.”;
* Nº 840, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “PROPÕE AO EXECUTIVO
CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONTRA O TABAGISMO E USO DE NARGUILÉ.”;
* Nº 841, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “SUGERE AO EXECUTIVO
A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI VISANDO A CONCESSÃO DA DISPENSA DE UM DIA DE TRABALHO, A CADA ANO, À TODAS AS MULHERES
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PREVENTIVO
CONTRA O CÂNCER DE MAMA.”;
* Nº 842, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “SOLICITA AO EXECUTIVO
A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR NA REGIÃO DO
BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 843, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “INDICA AO EXECUTIVO A
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA ATENDER A DEMANDA DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 844, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “PROPÕE AO EXECUTIVO A
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL NA REGIÃO DO BAIRRO JOÃO ARANHA, COM CANIL, PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 845, DO VEREADOR ZÉ COCO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA
DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE

* Nº 850, DO VEREADOR CICERO BRITO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA MANTER OS
TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO LIMPOS.”;
* Nº 851, DO VEREADOR CICERO BRITO, “SUGERE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA EDUCATIVO E VOLUNTÁRIO DE ARRECADAÇÃO
DENOMINADO LIXO ELETRÔNICO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.”;
* Nº 852, DO VEREADOR CICERO BRITO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO CRUZAMENTO DA RUA DOS
ESTADOS COM A AVENIDA BRASÍLIA, NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”;
* Nº 853, DO VEREADOR CICERO BRITO, “INDICA AO EXECUTIVO A MANUTENÇÃO DO BUEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA BRASÍLIA, PRÓXIMO AO Nº
1.319, NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”;
* Nº 854, DO VEREADOR CICERO BRITO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DA ROÇAGEM DO MATO E LIMPEZA DO TERRENO BALDIO, LOCALIZADO NA RUA VALQUÍRIA LÍDIA VEDOVELO DE CASTRO, PRÓXIMO AO Nº
12, NO BAIRRO JARDIM LEONOR II.”;
* Nº 855, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “PROPÕE AO EXECUTIVO ABERTURA DE LICITAÇÃO PÚBLICA VISANDO A CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE CHARRETES E TRENZINHO COMO ALTERNATIVA DE FORTALECIMENTO DO TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREGOS NO MUNICIPIO.”;
* Nº 856, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SUGERE AO EXECUTIVO QUE
SEJA REALIZADO O REPARO DO GUARDRAIL DA AVENIDA DOS IMIGRANTES, NO BAIRRO PARQUE DA FIGUEIRA.”;
* Nº 857, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE ESTABELEÇA UM CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE EM PAULÍNIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO VIA SUS.”;
* Nº 858, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “INDICA AO EXECUTIVO A REPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO XARELTO.”;
* Nº 859, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UM NOVO POSTO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, QUE DESOBRIGUE
O AGENDAMENTO PARA MUNÍCIPES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 45
ANOS.”;
* Nº 860, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ‘PLANO VERÃO ESTAÇÃO DAS
ÁGUAS’.”;
* Nº 861, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “SUGERE MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA MUNICIPAL PLN-381.”;
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LHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO DE SOLO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA, BAIRRO CASCATA.”;
* Nº 863, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “INDICA AO EXECUTIVO A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS NA RUA BENEDITO
JORGE LEONE, EM FRENTE AO Nº 90, NO BAIRRO BOM RETIRO.”;
* Nº 864, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO ESTUDOS E AÇÕES PARA OS ALAGAMENTOS NA AVENIDA REGINA BASSETO
BORDIGNON, JOÃO ARANHA (RESIDENCIAL SÃO JOSÉ).”;
* Nº 865, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA REATIVAÇÃO DO SAMBÓDROMO MUNICIPAL E DO PAVILHÃO DE EVENTOS DE PAULÍNIA, BEM COMO A
REALIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA.”;
* Nº 866, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “SUGERE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO THEATRO MUNICIPAL DE PAULÍNIA, ATRAVÉS DE PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA.”;
* Nº 867, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “SOLICITA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM NOSSO MUNICÍPIO.”;
* Nº 868, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AVENIDA
BRASÍLIA, ALTURA DO NÚMERO 1.090, NA VILA BRESSANI.”;
* Nº 869, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA A RESTAURAÇÃO DE LAGOAS
E PARQUES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 870, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SOLICITA AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE LEI ONDE SEJA LIBERADA A VISITA POR MEIO DE VIDEOCHAMADAS DE FAMILIARES AOS PACIENTES INTERNADOS EM DECORRÊNCIA DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).”;
* Nº 871, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA OU TROCA DO PLAYGROUND DE MADEIRA E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE LAZER LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ
PADOVANI, AO LADO DA COMUNIDADE SANTA LUZIA, NO BAIRRO JD. LEONOR..”;
* Nº 872, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE NO
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR NA
EMPRESA CISMETRO NA CIDADE DE PAULÍNIA, SEJA DADA PRIORIDADE DE
CONTRATAÇÃO AOS QUE RESIDAM EM PAULÍNIA.”;

YARA FERTILIZANTES, NO BAIRRO BETEL.”;
* Nº 878, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “INDICA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA ESTRADA MUNICIAL PLN-381 NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 879, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI, NOS TERMOS DA MINUTA ANEXA, QUE
INSTITUI O PROGRAMA ‘VETERINÁRIO MIRIM’ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”;
* Nº 880, DO VEREADOR DR. GRILO, “PROPÕE AO EXECUTIVO ESTUDO E
VIABILIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO NA
LINHA DE FRENTE NA PANDEMIA DA COVID-19.”;
* Nº 881, DO VEREADOR DR. GRILO, “SUGERE AO EXECUTIVO ESTUDO E
VIABILIZAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE “PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EM
SAÚDE MULTIDISCIPLINAR” PARA TRATAMENTO DE PACIENTES E FAMILIARES PÓS COVID.”;
* Nº 882, DO VEREADOR DR. GRILO, “SOLICITA AO EXECUTIVO ALTERAR
DENOMINAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA ENTRE A AV: OSVALDO
PIVA, AV: ANTONIO BAPTISTA PIVA E AV: BRASÍLIA, NO BAIRRO PARA “PRAÇA DA BÍBLIA - LÁZARO FERREIRA FILHO.”;
* Nº 883, DO VEREADOR DR. GRILO, “INDICA AO EXECUTIVO MANUTENÇÃO,
BENFEITORIAS E SERVIÇOS DE ZELADORIA, NA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS ANTONIO QUIRINO DA SILVA, JOÃO TREVENZOLI E AVENIDA
DR. RENE PENNA CHAVES, BAIRRO MONTE ALEGRE.”;
* Nº 884, DO VEREADOR DR. GRILO, “PROPÕE AO EXECUTIVO REPARO E
MELHORIAS NO CALÇAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA YOLANDA TIZIANI
PAZETTI, NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT, BEM COMO NO ENTORNO DO
ESTACIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO BAIRRO JD. AMÉRICA, COM ACESSIBILIDADE, ILUMINAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DOS
PONTOS DE ÔNIBUS E COLETORES DE LIXO.”;
* Nº 885, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VÔLEI NA PRAÇA DA LAGOA DO JOÃO
ARANHA.”;
* Nº 886, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ (PRAÇA SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS).”;
* Nº 887, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS AVENIDAS JOÃO ARANHA
E FAUSTO PIETROBOM.”;

* Nº 873, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “INDICA AO EXECUTIVO O PROLONGAMENTO DA AVENIDA ATENAS ATÉ A CHEGADA NA AVENIDA PARIS.”;

* Nº 888, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “INDICA AO EXECUTIVO A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DR. ROBERTO MOREIRA NO TRECHO DA PONTE DO
TREM.”;

* Nº 874, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SUGERE AO EXECUTIVO A DIVULGAÇÃO DE UMA LISTA COM TODOS OS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS E EM
FALTA NAS FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.”;

* Nº 889, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A MANUTENÇÃO GERAL DA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO NAVARRO.”;

* Nº 875, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA QUE DISPONIBILIZE ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO DE MULETAS, ANDADORES, CAMA HOSPITALAR, CADEIRAS DE BANHO
E RODAS E COLCHÃO APROPRIADOS PARA ACAMADOS OU QUE TENHAM
RENDA BAIXA COMPROVADA, INCLUINDO PESSOAS COM SEQUELAS DA
COVID-19.”;

* Nº 890, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “PROPÕE AO EXECUTIVO MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO NAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA FERDINANDO VIACAVA.”;

* Nº 876, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “SUGERE AO EXECUTIVO ESTUDOS PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA BOLSA TALENTO ESPORTIVO DO GOVERNO ESTADUAL.”;
* Nº 877, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NA EXTENSÃO DA AVENIDA PROF. BENEDICTO
MONTENEGRO, ALTURA DO NUMERAL 505, ATÉ A ENTRADA DA EMPRESA

* Nº 891, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “SUGERE AO EXECUTIVO QUE VIABILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
ILUMINAÇÃO NA AVENIDA PARIS, NO BAIRRO CASCATA.”;
* Nº 892, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE VIABILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A REFORMA DA “EMEI LEONOR JACINTO DE CAMPOS PIETROBOM, NO BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS.”;
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BILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A REVITALIZAÇÃO, REFORMA DOS
BANCOS, INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 894, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE DAS FLORES.”;
PRÉDIO ULYSSES GUIMARÃES, 30 DE JULHO DE 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
RESOLUÇÃO Nº 281, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE METAS E PRIORIDADES NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”
Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, seu Presidente, PROMULGO a seguinte RESOLUÇÃO:
Artigo 1º - O Presidente da Câmara Municipal de Paulínia apresentará o Programa de Metas e Prioridades do biênio em até 45 (quarenta e cinco) dias após a sua
posse, o qual conterá as prioridades do mandato.
Parágrafo único - O Programa de Metas e Prioridades terá sua vigência durante
o biênio de cada mandato, estendido até o 45º (quadragésimo quinto) dia do mandato subsequente, até a implementação do novo Programa nos termos do caput
deste artigo.
Artigo 2º - O Programa de Metas e Prioridades será amplamente divulgado pelos
canais oficiais da Câmara Municipal, devendo ainda ser publicado no Diário Oficial
eletrônico do município de Paulínia ao término do prazo a que se refere o artigo 1º.
Artigo 3º - O Presidente da Câmara promoverá, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término do prazo a que se refere o art. 1º, o debate público sobre o
Programa de Metas e Prioridades, mediante audiência pública a ser realizada na
Câmara Municipal de Paulínia, ou por via remota, com ampla divulgação em todos
os meios constantes no art. 2º.
Artigo 4º - O Presidente deverá divulgar semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de Metas e Prioridades.
Artigo 5º - O Presidente da Câmara poderá proceder a alterações programáticas
no Programa de Metas e Prioridades, desde que justificada por escrito, e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo, e ainda
publicada em Diário Oficial.
Artigo 6º - Os indicadores de desempenho terão os seguintes critérios:
a) Início dos estudos;
b) Orçamentos prévios;
c) Elaboração de edital e memorial descritivo;
d) Processo licitatório;
e) Assinatura de contrato;
f) Início da execução;
g) Conclusão;
Artigo 7º - Ao final de cada ano, até 15 de dezembro, o Presidente divulgará o
relatório da execução do Programa de Metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação previstos no art. 2º.
Artigo 8º - Após a publicação da presente Resolução, a atual Presidência, excepcionalmente, deverá apresentar em até 45 dias o Programa de Metas e Prioridades, que terá sua vigência nos termos do parágrafo único do Artigo 1º desta
Resolução.

Artigo 9º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prédio Ulysses Guimarães, 03 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
EMMANUEL JOSÉ PINARELI RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR GERAL ADJUNTO
MOÇÃO Nº 211/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM A AUPACC EM COMEMORAÇÃO PELOS
SEUS 18 ANOS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em 04/08/2021, a AUPACC (Amigos Unidos por Amor Contra o Câncer) completou
18 anos de existencia, sempre travando árduas batalhas em seu incansável auxílio à pessoas afligidas por uma das mais terríveis doenças até hoje conhecidas.
O câncer acarreta, a seus acometidos, privações de diversas maneiras: do convivio social, de sua liberdade de ir e vir, da felicidade e, infelizmente, até mesmo
da vida. A AUPACC se destaca nesse meio, “provendo apoio socioassistencial,
terapêutico e reabilitação”, de modo a proporcionar melhoria na qualidade de vida
e no enfrentamento à doença aos seus assistidos, reorganizando e readaptando
estas pessoas “à nova realidade vivenciada”.
A ampla gama de atuações da entidade, abrangendo áreas de Assistência Social,
Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Assessoria Jurídica,
além de atividades físicas, culturais e de lazer são complementadas com campanhas de conscientização sobre como evitar o câncer, empréstimo de materiais de
reabilitação e até mesmo doação de alimentos e medicamentos, todos de maneira
gratuita aos usuários. Tais ações evidenciam a enorme importância da AUPACC
no cumprimento de seu papel social, declarada como entidade de “Utilidade Pública Municipal”, através da Lei 2889/07, tendo inclusive sua relevância chancelada
através do Termo de Cooperação Técnica, recentemente renovado com a Prefeitura Municipal de Paulínia.
Pelas atividades acima descritas, aliadas ao enorme e ferrenho empenho de seus
voluntários, aqui representados na figura de sua Presidente, a Sra. Maria Elizabete Schivavi Gioacomassi, nos congratulamos e agradecemos! Suas ações renovam a esperança de nossos munícipes não apenas em acolhimento e apoio frente
a uma difícil realidade, mas principalmente, na cura de seus males!
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações com a AUPACC, em comemoração pelos seus 17 anos.
Solicito ainda a publicação da presente Moção no Diário Oficial do Município.
Paulínia, 26 de julho de 2021
VEREADOR GIBI PROFESSOR
MOÇÃO Nº 212/2021
“DE APELO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO, JOÃO DÓRIA, QUE CONSIDERE A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A QUANTIDADE DAS DOSES DE VACINAS CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) PARA O MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Sabemos que a campanha contra a gripe acontece entre os meses de Abril a
Julho, mas com a ampliação feita pelo Governo do Estado de São Paulo para
vacinação de toda a população, devido a sitação atual da pandemia, pudemos
observar, que ainda temos pessoas dos grupos prioritários que não conseguiram
ser imunizados com a vacina da gripe (influenza).
Face a nossa preocupação com o estado da pandemia na cidade e que a gripe
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cisamos evitar os casos grave de gripe. Sabemos que a vacina é extremamente
importante para prevenir todos os tipos de influenza, e consequentemente, aliviar
o fluxo nos hospitais e postos de saúde.
Considerando que no município de Paulínia tem-se relatos e registros que a quantidade atual recebida não conseguiu comportar a alta demanda de vacinas para
imunizar os grupos prioritários, chegando a ter o esgotamento em todos os Postos
de Saúde do município. Isso acabou resultando em inúmeras reclamações por
parte da população paulinense, reclamações estas tanto da parte de pessoas dos
grupos prioritários como das que não fazem parte deste grupo, devido a ampliação
da vacinação feita pelo governo para todas as faixas etárias, a população considera que a vacina da gripe contra a é de extrema importância.
Face ao exposto, submetemos à apreciação dos nobres pares a presente M O
Ç Ã O de apelo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo,
João Dória, que considere a possibilidade de aumentar a quantidade de doses das
vacinas contra gripe (influenza) no plano de vacinação do estado para o município
de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI- LOIRA
MOÇÃO Nº 213/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS OS PAIS PAULINENSES PELO
TRANSCURSO DE SEU DIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Dia dos Pais tem origem na antiga Babilônia, há mais de 4 mil anos. No Brasil,
o dia dos pais se iniciou a partir de uma iniciativa do Jornal O Globo do Rio de
Janeiro, que se propôs a incentivar a celebração em família, baseado nos sentimentos e costumes cristãos. A princípio, foi instituído o dia 16 de agosto, dia de
São Joaquim, patriarca da família. Porém, como o domingo era mais propício para
as reuniões de família, a data foi transferida para o segundo domingo de agosto,
data que até hoje permanece no nosso calendário.
Da palavra paternidade vem a raiz do adjetivo “paterno”, que significa “que lembra
o amor de pai, carinhoso, afetuoso, paternal”.
Ao celebrarmos o dia dos Pais, exaltamos todos aqueles que assumem a paternidade como dom e graça recebida de Deus, para propagar, promover e proteger
a vida.
Ser pai é ser uma bússola que indica o Norte da vida! Sua presença, ensinamentos e amor fortalecerão e acompanharão a vida de seus filhos. Feliz Dia dos Pais!!!
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de homenagem ao dia dos Pais.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI - LOIRA
MOÇÃO Nº 214/2021
“DE APLAUSOS À COORDENADORA DO PROGRAMA ‘VACINA EM CASA’ –
ENFERMEIRA JOANA FREITAS DA UBS JOÃO ARANHA, E TODA A EQUIPE,
PELO TRABALHO DE VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO QUE VÊM REALIZANDO
JUNTO À POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Programa Vacina em Casa é um programa de ação conjunta e articulada entre
os serviços de Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica, Tele Atendimento
da Saúde, Centro de Operações Logísticas e de Transportes, e Atenção Básica
(UBS João Aranha), facilitado pela Secretaria da Saúde. O Objetivo deste programa vem da necessidade primordial de alcance do usuário em seu território, e de
ofertar de forma gratuita ao usuário acamado e com dificuldades de mobilidades
diversas a vacina contra Covid-19, garantindo acesso integral e cobertura desta
Campanha.

O programa acontece no município de Paulínia desde 21/01/2021 e tem como
diretrizes norteadoras três princípios básicos do SUS:
Universalidade de Acesso: todas as pessoas têm direito ao atendimento em saúde, independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou
renda, etc.;
Equidade na Assistência em Saúde: significa que a rede de serviços de saúde
deve ser atenta para as desigualdades existentes, com o objetivo de ajustar as
suas ações às necessidades de cada parcela da população a ser coberta, tratando os desiguais conforme sua desigualdade, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
Integralidade da Assistência: ações de saúde combinadas e voltadas ao mesmo
tempo para prevenção e a cura. Os serviços de saúde atendem o indivíduo como
um ser humano integral submetido às mais diferentes situações de vida e trabalho,
entendendo que estas variáveis que o levam a adoecer e a morrer. O Atendimento
Integral Serviços de saúde garante acesso a todos os níveis de atenção à saúde
no sistema (atenção primária, atenção secundária e atenção terciária), articulando
o setor saúde com as demais áreas sociais relacionadas com a melhoria da qualidade de vida. (Lei Orgânica da Saúde – Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990.).
Dentro das diretrizes básicas estabelecidas, o Programa “Vacina em Casa” vem
beneficiando muitos moradores de nosso município, que não tem como se locomover para tomar suas vacinas, seja do COVID-19 ou a Influenza, podendo,
assim, ter mais conforto, segurança e rapidez nos agendamentos em horários que
forem de melhor conveniência.
Até o dia 01/07/2021, o Programa havia finalizado 485 vacinas contra a COVID-19,
e 142 vacinas contra Influenza, e segue realizando a vacinação de forma organizada e segura. A meta é a vacinação de todas as pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção, atingindo a cobertura total e ampla de vacinação da COVID-19
à toda população de Paulínia.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de aplausos à Coordenadora do Programa “Vacina em Casa”, enfermeira Joana
Freitas, da UBS João Aranha, e toda a equipe, pelo trabalho de vacinação em
domicílio que vêm realizando junto à população de nosso município, através da
Secretaria Municipal de Saúde.
Ato contínuo, solicito que essa moção seja publicada integralmente no Diário Oficial do Município, para ciência dos homenageados.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
MOÇÃO Nº 215/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM A UNIDADE DE BOMBEIROS DE PAULÍNIA
PELOS 41 ANOS EM NOSSO MUNICÍPIO, COMEMORADO EM 11 DE JULHO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em 11 de julho de 1980, inaugurou-se a Unidade do Corpo de Bombeiros em
Paulínia, projetada e construída pela administração do Prefeito Dr. Geraldo José
Ballone, no governo estadual Paulo Salin Maluf.
Eles arriscam a própria vida para salvar outras tantas. Encaram o fogo, água e
lutam pelo desconhecido até o último instante. Sonho de quase toda criança, a
profissão de bombeiro não tem nada de fantasia.
Não existe super-herói, o segredo desse trabalho, além da coragem e vontade de
ajudar o próximo, é treinamento e muito preparo técnico.
Pronto e posicionado 24 horas por dia, o Corpo de Bombeiros faz muitos mais do
que apagar incêndios. Afogamentos, traumas em acidentes, desaparecimento em
florestas e matas, tentativas de suícidio, partos extemporâneos, asfixia, resgate,
socorro aos animais e tantas outras situações nas quais a vida se encontra em
risco, são de responsabilidade do corpo de bombeiros do Brasil.
São milhares de vidas salvas em 41 anos de muito trabalho em nosso município.
Assim, não poderia deixar de parabenizar a todos os guerreiros do fogo que ajudaram a construir essa história.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de congratulações com a Unidade de Bombeiros de Paulínia pelos 41 anos de
sua sede em nosso município, comemorado em 11 de julho, dando ciência aos
homenageados através do Diário Oficial do Município.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
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MOÇÃO Nº 216/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS OS PAIS PAULINENSES PELO
TRANSCURSO DO SEU DIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Dia dos Pais começou a ser instituído no Brasil em 1953, por uma sugestão do
publicitário Sylvio Bhering, que propôs uma comemoração inspirada na norte-americana. O primeiro Dia dos Pais brasileiro ocorreu no dia 14 de agosto de 1953,
dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. Posteriormente, ele foi mudado
para o segundo domingo de agosto.
O primeiro registro de uma homenagem aos pais na história da humanidade, data
da antiga Babilônia, há cerca de 4 mil anos. Há época, um jovem teria feito um
cartão para seu pai, moldado em argila. No presente, ele desejava sorte, saúde e
vida longa a seu progenitor.
Desta forma, quero aqui deixar nossa homenagem para esses homens batalhadores, que não medem esforços para darem o melhor para suas famílias, lembrando
que a figura de um pai deve ser sempre a de alguém para se orgulhar, alguém para
se agradecer e, especialmente, alguém para se amar!
“Ser pai é ser um herói na infância, um exemplo na adolescência e, principalmente, ser um amigo para toda a vida”
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações com todos os Pais Paulinenses pelo transcurso do seu dia. Solicito que essa moção seja publicada integralmente no Diário Oficial do Município.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
MOÇÃO Nº 217/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM OS ATLETAS OLÍMPICOS BRASILEIROS QUE
ESTÃO PARTICIPANDO DAS OLÍMPIADAS DE TÓQUIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Os Jogos Olímpicos de Verão de 2020, conhecidos como os Jogos da XXXII Olímpiada, mais comumente chamada “Tóquio 2020”, são um evento multiesportivo
realizado durante o verão de 2021, na região metropolitana de Tóquio, no Japão.
Os jogos estavam marcados para o período de 24 de julho a 09 de agosto de 2020,
porém foram adiados para o verão de 2021, como um dos principais efeitos da
Pandemia da Covid-19.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram oficialmente nesta sexta-feira
(23/07/2021). As primeiras disputas da competição, adiada no ano passado em razão da pandemia do coronavírus, tiveram início ainda na terça-feira (20/07/2021).
Até o dia 08 de agosto, quando se encerram os jogos, todos terão a oportunidade de acompanhar os atletas de elite das 206 delegações classificadas para o
evento esportivo mais importante do planeta. São personagens que podem ser
tomados como exemplo de liderança e disciplina.
Nossos atletas tiveram que adaptar-se à forma de treinar. Muitos treinando em
casa, em lagos, apartamentos, pois a maioria dos centros de treinamentos estavam fechados devido a Pandemia da Covid-19.
Assim, não poderíamos de deixar de parabenizar todos os Atletas Olímpicos Brasileiros pela garra, dedicação e disciplina.
Face ao exposto, submeto à apreciaçãodos nobres pares a presente
M O Ç Ã O de congratulação com os Atletas Olímpicos Brasileiros que estão
participando das Olímpiadas de Tóquio. Solicito que essa moção seja publicada integralmente no Diário Oficial do Município.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
MOÇÃO Nº 219/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS OS ESTUDANTES, E TODOS OS ADVOGADOS DE NOSSO MUNICÍPIO, PELO TRANSCURSO DO SEU DIA, EM 11
DE AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:

O Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto. A data celebra um direito
básico dos cidadãos, e uma fase da vida onde nos dedicamos à busca do conhecimento, através do estudo constante sobre os temas que nos rodeiam.
Uma boa educação e um bom ensino escolar ajudam a formar uma sociedade
sólida e com senso crítico apurado para solucionar crises, além de formar profissionais qualificados.
Tudo começou em 11 de agosto de 1827, quando o Imperador D. Pedro I instituiu
no Brasil os dois primeiros cursos de ensino superior do país nas áreas de Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Eles tiveram lugar nas faculdades de Direito de
Olinda, em Pernambuco, e na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em
São Paulo.
Antes, o acesso aos cursos superiores era limitado às famílias com posses, que
tinham que deixar o Brasil para estudar na Europa.
Segundo a história, esses não foram os primeiros cursos superiores do país. Os
primeiros datam de 1808, embora a criação das universidades tenha sido aprovada anos depois.
A relação do Dia do Estudante com a criação do curso de Direito é marcada pela
importância que as Ciências Jurídicas têm na história da educação do nosso país.
Assim, o dia 11 de agosto também é dedicado aos advogados, sendo declarado
o Dia do Advogado.
Na comemoração dos 100 anos do curso de Direito, em 1927, o advogado Celso
Gand Ley, um dos participantes da celebração, propôs que o dia 11 de agosto
ficasse registrado como o Dia Nacional do Estudante, que também pode ser chamado de “Dia do Aluno”.
Esta data também possui outro significado bastante importante para a classe, pois
em 11 de agosto de 1937 nascia a União Nacional de Estudantes - UNE, que protege os direitos e deveres de todos os alunos do país.
Portanto, queremos parabenizar, neste 11 de agosto, estes estudantes que, com
dedicação e empenho valorizam o conhecimento e o crescimento pessoal, ressaltando a importância e a necessidade dos estudos na vida dos cidadãos.  
E, aproveitar esta data para homenagear os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça. O Direito é a ciência das normas que regulam
as relações entre os indivíduos na sociedade, quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, entra o trabalho do advogado, que é o de
nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal.
A todos os advogados de nosso município, representante da justiça, da liberdade
e da cidadania! Seu trabalho é indispensável para o exercício de uma democracia
efetiva. Muito obrigado pela dedicação e empenho. Feliz Dia do Advogado!
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações com todos os estudantes e, também, todos os advogados de
nosso município, pelo transcurso do seu dia em 11 de agosto.
Solicito que essa moção seja publicada integralmente no Diário Oficial do Município para dar ciência aos homenageados.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
MOÇÃO Nº 220/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
PELO EXCELENTE TRABALHO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROCESSO
SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA EDUCAÇÃO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em 03 de maio de 2010, através da Lei nº 3.077, foi instituído no município de Paulínia o Programa Prioridade Social, compreendido pelos Projetos Bolsa Educação,
Renda da Família e Passe da Família.
A Bolsa Educação é um Programa Assistencial de abrangência no Município de
Paulínia e tem por finalidade o custeio, parcial ou integral, dos cursos educacionais de nível técnico e superior aos munícipes que cumprirem os requisitos expostos em Lei, no presente Regulamento e no Edital de Convocação.
Neste ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Paulínia, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de 353 Bolsas Educação a estudantes
paulinenses, demonstrando assim todo seu empenho na aplicação da Lei, sua
preocupação e comprometimento com o bem estar e progresso de nossos cidadãos, que resulta em crescimento pessoal e melhoria em qualidade de vida.
Através da presente Moção, parabenizo a Secretaria Municipal de Educação, pelo
excelente desempenho de toda equipe que prestou serviços, durante todas as
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didatos.
A Secretária Municipal de Educação, Meire Terezinha Muller Palomar, juntamente
com a funcionária Marinalva Pereira Trindade coordenaram os trabalhos da Divisão de Bolsas de Estudos. Segue abaixo os funcionários relacionados:
MATRÍCULA
862-1
11.066-3
4.639-6
9.977-5
11.070-1
7.693-7
9.711-0
1.728-1
8.523-5
12.337-4
9.358-1

FUNCIONÁRIO (A)
Aliete Ramos Teodoro Bueno
Aline Gabriela Cardoso
Angela Jardim Ruy
Carolina Alexandra da Silva
Claudia Regina Takano Tamashiro
Dauriene Cristina da Silva
Kátia Aparecida Andrade e Souza
Marinalva Pereira Trindade
Natalina Silva de Oliveira
Tiago Soares Bento
Vaneza Schwarz

Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares o presente M O Ç Ã O
de congratulações a Secretaria Municipal de Educação, pelo excelente trabalho
realizado pela equipe do Processo Seletivo para concessão de Bolsa Educação.
Solicito também, a anotação deste elogio na ficha funcional dos servidores aqui
citados e dando-se ciência aos homenageados através do Diário Oficial.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
MOÇÃO Nº 223/2021
“DE CONGRATULAÇÕES A TODOS OS OFICIAIS DA OBRA DE DEUS, PELO
DIA DO OBREIRO UNIVERSAL COMEMORADO ANUALMENTE NO TERCEIRO DOMINGO DO MÊS DE AGOSTO DE LEI Nº 3.743.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Obreiro é aquele que serve. O obreiro aprovado é aquele que antes de tudo
ama a Deus e a Sua Palavra. Ele tem a finalidade de servir no reino de Deus geralmente atuando nas igrejas e trabalha auxiliando o pastor, ajudando a manter a
ordem, cuidando da rotina e das atividades. Pode ser visto como uma autoridade
espiritual, pois é responsável também pelas orações e intercessões.
Entre as atividades dos obreiros podemos citar a recepção. Pode ocorrer que uma
pessoa chegue à Igreja pela primeira vez e, procurando por ajuda, acaba sendo
recebida e aconselhada por um deles. O obreiro costuma se apresentar sempre
asseado, educado e baseia suas opiniões na segundo as instruções bíblicas. Para
exercer esta função na igreja é preciso que sinta um chamado, e que viva de
acordo com a Palavra, que viva de acordo com o que prega ou argumenta para
os outros.
Nas igrejas que confessam a fé na santíssima trindade, torna-se fundamental que
o obreiro seja batizado no Espírito Santo. Isso corre porque no caso dessas igrejas, há um entendimento de que o desejo de ser obreiro não deve surgir pela
simples vontade de orar ou “decorar” os corredores da igreja. E sim, que haja uma
vontade genuína de ajudar ao próximo, de salvar almas. E sob essa perspectiva,
quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo ela passa a ter o desejo e a
responsabilidade de ajudar o próximo.
Além da preparação física, como por exemplo, roupas adequadas, descentes,
cabelos presos (mulheres) ou cortados, a organização e comprometimento com
horário, entre outros, há uma preparação espiritual para que essa função possa ser exercida com qualidade na obra de Deus. Esta preparação inclui a busca
constante da presença de Deus em oração, leitura da Bíblia, jejum, santificação,
e sobretudo fidelidade aos princípios cristãos.
Sobre a vida pessoal dos obreiros, de acordo com as escrituras, eles devem ser
retos perante o Senhor, dignos, pessoas de palavra, devem ser de fato, trabalhadores que se esforçam ao máximo para de fato não tem do que se envergonhar na
justiça de homens e, principalmente, de Deus.
Contudo, os obreiros desempenham uma função social e espiritual grandiosa em
todo o mundo e no municipio de Paulínia não é diferente. A presente moção tem
a finalidade de mais uma vez homenagea-los e reconhecer a importância de seu
trabalho, amor e dedicação para a sociedade, principalmente a Deus e a fé.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações a todos os oficiais da Obra de Deus, pelo dia do obreiro univer-

sal comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de agosto, Lei nº 3.743.
Solicito que essa moção seja publicada integralmente no Diário Oficial do Município.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ SOARES
MOÇÃO Nº 224/2021
“DE CONGRATULAÇÕES A TODOS OS PAIS PAULINENSES PELO TRANSCURSO DO SEU DIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
A importância da figura paterna para o desenvolvimento infantil vai além do que
costumamos imaginar. Por exemplo, o próprio pai tem benefícios com a paternidade. Segundo pesquisa feita pela academia americana de ciências National Academy of Sciences, homens que se tornam pais tendem a ficar menos agressivos
e mais sensíveis. Já para a criança, a participação ativa dos pais (ou o substituto
dele) é essencial para seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional.
Mas isso não significa que as mães não exerçam esse papel também. Normalmente mães e pais têm estilos distintos de comunicação e interação, além de papéis diferentes na educação dos filhos. A mãe vivencia uma união com o bebê logo
nos primeiros meses de vida. Seus cuidados fazem com que a criança sinta-se o
centro das atenções. Com isso, a relação entre bebê e mãe se torna mais próxima.
Com o passar dos dias, meses e anos, a figura paterna torna-se igualmente importante para a criança. A presença sempre ativa e constante do pai nessa relação
pode ajudar as crianças a se sentirem seguras ao expandirem suas experiências
pelo mundo. É comum que o pai desafie a criança a ultrapassar seus limites quando estimula que ela balance mais alto, por exemplo. Ou que ensine sobre justiça
e direito quando fala sobre regras, enquanto a mãe fala sobre empatia e relações
interpessoais.” Como bem expõe Lau F. Braz:
“Ser pai vai além de pagar alimentos, postar fotos em redes sociais e diversões.
Ser pai é estar presente diariamente, orientando, ensinando, participando e acima
de tudo dando-lhe a visão que a vida pode ser bela mediante as suas escolhas.
Ser pai é colocar o seu filho acima de todas as coisas e perceber que a vida dele
será o reflexo daquilo que você demonstrou com as suas atitudes.
Ser pai é amá-lo, protege-lo e jamais abandoná-lo nas crises existenciais e escolhas erradas que fizeste para a sua vida.
Em fim, ser pai é ser herói, ser forte, ser digno, honrado e, mesmo com o peso do
fracasso nas costas, mostrar ao seu pequeno que diante das adversidades da sua
vida, existe um refúgio, um porto seguro, que é o seu abraço!
Contudo, a figura paterna é impressindivel e merece ser afetuosamente homenageada. No Brasil a data é comemorada sempre no segundo domingo do mês de
agosto.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de congratulações com todos os Pais Paulinenses pelo transcurso do seu dia.
Solicito que essa moção seja publicada integralmente no Diário Oficial do Município.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ SOARES
MOÇÃO Nº 225/2021
“DE APELO A ARTESP (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO) PARA LIBERAÇÃO DO RETORNO ANTES DO PEDÁGIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
O acesso ao Polo Petroquímico e as empresas situadas ao longo da rodovia, bem
como ao Centro de apoio ao Caminhoneiro de Paulínia, ocorre pelos quilômetros
129 e 132 da Rodovia SP 332, que atualmente resta prejudicado pelo pedágio.
Assim, os trabalhadores e residentes de Paulínia tem limitação desproporcional às
condições justas e favoráveis de emprego (art 7º Constituição Federal) e ao direito
de locomoção (art. 5º Constituição Federal).
Sabe-se que o contrato com a concessionária de pedágio e o Governo Estadual
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vias para ressarcir os gastos, abrindo exceções na garantia da cláusula pétrea que
protege a livre locomoção. Contudo, deve haver razoabilidade e proporcionalidade
para tanto.
O clamor da população é frequente e incisivo quanto aos prejuízos que referido
pedágio causa em sua renda. Inclusive, é um dos responsáveis pela desativação
do Centro de Apoio ao Caminhoneiro, vez que para usufruí-lo o motorista deve
passar pelo pedágio.
Esta Casa tem trabalhado incessantemente na solicitação para a criação de alternativas que solucionem a questão, com proposituras e reuniões. E não serão
cessadas até que seja atendida essa demanda da população.
Uma das possibilidades seria a utilização do viaduto do quilômetro 129 em mão
dupla de maneira a permitir o acesso a Paulínia para os bairros da região do João
Aranha. O município já se dispôs a custear a obra em 2019.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de apelo a ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo - para liberação de retorno antes do pedágio,
requerendo a publicação da presente Moção de forma integral em Diário Oficial do
Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
MOÇÃO Nº 226/2021
“DE CELEBRAÇÃO PELO DIA DOS PAIS COMEMORADO EM 08 DE AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
A figura paterna teve início das celebrações pelo seu dia, formalmente, em 1910
nos Estados Unidos, através da iniciativa de Sonora Louise Smart Dood, filha de
um ex-combatente da Guerra Civil Americana, que enviou à Associação Ministerial
de Spokane, em Washington, uma petição para tornar essa comemoração oficial.
Assim, em 19 de junho de 1910 foi comemorado o primeiro dia dos pais (data do
aniversário do pai de Sonora). Com a difusão da data por todas as regiões do país,
o Father’s Day é celebrado todo terceiro domingo do mês de junho, oficializada em
território estadunidense no ano de 1966 pelo presidente Richard Nixon.
No Brasil, a comemoração teve início na década de 1950. O publicitário Sylvio
Bherinh, no intuito de atrair comerciantes a publicitarem no jornal “O Globo”, onde
trabalhava, preparou um concurso para homenagear três tipos de pais, com maior
número de filhos, o mais jovem e o mais velho, em 16 de agosto de 1953. Este
foi o dia escolhido por coincidir com o Dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de
Jesus Cristo. A partir de então, a data passou a ser comemorada anualmente no
segundo domingo do mês de agosto no Brasil.
A responsabilidade dos pais na educação de seus filhos é primordial. Será a família o primeiro meio de contato com a vida em sociedade de um indivíduo. Assim,
é indispensável o cuidado e carinho dos pais para com seus filhos, que desde os
primeiros momentos da vida neles se inspiram como pessoas. Brazelton e Greenspan, em As necessidades essenciais das crianças, alertam que há possibilidade da perda das capacidades cognitivas emocionais da criança com a falta de
afeto dos pais.
Entre o tempo de seis a doze meses a figura do pai pode se apresentar de forma
menos expressiva se comparada com o lugar da mãe, em virtude da amamentação
e da gestação. Entretanto, o contato entre o pai e o bebê é referência na organização psíquica da criança em razão de sua função estruturante no desenvolvimento
do ego. A figura paterna ganha relevo ao segundo ano de vida da criança, servindo de suporte às dificuldades de aprendizado, alavancando o desprendimento da
criança na estrutura doméstica confortável e ancorando o desenvolvimento social
da mesma.
Este honroso e belo dever acarreta aos pais uma das missões mais nobres concedidas ao ser humano e garantem o marco eterno na vida de seus filhos, cidadãos
espelhados na educação recebida.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de celebração pelo Dia dos Pais, comemorado em 08 de agosto, requerendo
a publicação da presente Moção de forma integral em Diário Oficial do Município
para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA

MOÇÃO Nº 227/2021
“DE APLAUSOS AOS ATLETAS OLÍMPICOS BRASILEIROS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO 2020.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em virtude da pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020
estão ocorrendo em 2021, com início em 23 de julho e finalização em 8 de agosto.
Contando o evento com 46 modalidades, o Brasil compete em 35 delas. Com sua
melhor largada na história das Olimpíadas, o país já levou 7 medalhas, uma de
ouro (Ítalo Ferreira - Surfe), três de prata (Rayssa Leal e Kevin Hoefler - Skate
street e Rebeca Andrade - Ginástica Artística Individual) e três de bronze (Daniel
Cargnin - Judô - categoria até 66 kg, Fernando Scheffer - Natação - 200m livre,
Mayra Aguiar - Judô - categoria até 78 kg).
Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, a delegação do Brasil para esse ano conta
com 302 atletas, sendo a maior quantidade de competidores do país nas Olimpíadas. Durante esse período pandêmico, o desempenho dos atletas com os treinos
e os jogos é surpreendente, contando com histórias individuais de superação que
incentivam os cidadãos a perseguirem seus objetivos.
Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna ocorreram em 1896 em Atenas, na
Grécia, através da idealização do Barão Coubertin no intuito de utilizá-los como
aproximação entre os povos e beneficiar a paz. A prática do esporte propaga essa
convivência social, desenvolve capacidades motoras e ajuda no processo de crescimento, de forma que deve ser encorajada para todos.
Todo reconhecimento e aplausos aos nossos atletas que nos representam com louvor nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Com medalhas ou não, já são vencedores.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de aplausos aos atletas olímpicos brasileiros que estão participando dos Jogos
Olímpicos Tóquio 2020 , requerendo a publicação da presente Moção de forma
integral em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
MOÇÃO Nº 229/2021
“DE CELEBRAÇÃO PELO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMEMORADO EM 6 DE AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Através da Lei nº 13.054/2014 foi instituída a Lei de comemoração pelo Dia Nacional dos Profissionais da Educação para a valorização de referidos profissionais,
essenciais na formação dos estudantes brasileiros. Segundo a Lei das Diretrizes
Básicas, no artigo 61, são considerados profissionais da educação: professores
habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos
ensinos fundamental e médio; trabalhadores em educação portadores de diploma
de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado
nas mesmas áreas; trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim; profissionais com notório saber
reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de
áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado; profissionais graduados
que tenham feito complementação pedagógica.
A educação é direito fundamental previsto no art. 205 da Constituição federal, vez
que consiste na transmissão de conhecimento, responsável pela organização e
evolução da sociedade. Outrossim, contribui para a formação cidadã dos indivíduos e promove a transformação do meio social. O ambiente escolar é também
o aprendizado de conviver em sociedade. De fato, a Base Nacional Comum Curricular define entre as competências o desenvolvimento dos alunos no que tange
a responsabilidade coletiva e cidadania. A escola conscientiza os alunos de sua
capacidade como agentes transformadores para uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável.
Em se tratando de assunto tão relevante para a qualidade de vida do ser humano,
a valorização dos profissionais de educação é notoriamente um dever. De fato,
todas as outras profissões advém dos educadores. Segundo a diretora-executiva
do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária,
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Mônica Franco, a valorização ocorre principalmente garantindo justa remuneração
e carreira docente, condições de trabalho e reconhecimento social da profissão
pela sociedade.
Contudo, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, em pesquisa feita em 46 países, a média salarial brasileira destes
profissionais é 13% inferior à média da América latina.
O documento de 2019 demonstra que em 2016 o Brasil investiu 4,2% do Produto
Interno Bruto na área da educação, sendo que o investimento proporcional por aluno é inferior à média dos países desenvolvidos. Um estudo realizado pelo grupo
Estudos e Pesquisa em Promoção e Educação em Saúde com 1.021 professores
do ensino público do Paraná em 2018 demonstrou que 44% das pessoas apresentaram depressão e 70% ansiedade.
Com o advento da pandemia, o Instituto Península atestou pela pesquisa Retratos
da Educação na pandemia que 56% dos docentes revelaram sofrer algum tipo de
mudança na situação do trabalho devido à crise no que tange à redução de salário
e aumento de carga horária. Em relação à saúde mental dos educadores entrevistados, 28% alegaram ser ruim ou péssima e 30% razoável. No Ceará, 78,6% dos
professores da rede básica estadual afirmam ter a saúde prejudicada pelas aulas
remotas, 74,7% em relação à saúde mental.
É urgente e constante o fornecimento de apoio e direitos a estes profissionais,
responsáveis pelas gerações futuras e atuais do país. Todo ataque à classe é
repudiado e aplausos (acompanhados de ações efetivas) merecidos. Frisa-se a
atual e crítica situação municipal do caso das professoras de educação infantil em
iminência de perderem seus cargos, retornando a função de educadoras infantis,
em vista do julgamento que declara inconstitucional a lei que assim as transformou. Esforços não devem ser medidos para assegurar sua proteção.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de celebração pelo Dia Nacional dos Profissionais da Educação, comemorado em
6 de agosto, requerendo a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
MOÇÃO Nº 230/2021
“DE CONGRATULAÇÕES AOS 15 ANOS DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº
11.340/06, A LEI MARIA DA PENHA.”
Exmo. Sr. Presidente:
o próximo dia 7 de agosto, a Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria
da Penha, completará 15 anos (quinze) de vigência. Tal legislação trata-se de
um tema de grande importância e de interesse público, que deve ser analisado
de forma intensa, afim de reprimir a violência contra a mulher no Brasil desde a
promulgação da referida lei.
Popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, o nome que deu origem à lei
foi em homenagem a uma mulher que sofreu abusos por parte do marido. Como
resultado das agressões, ficou paraplégica decorrente de um tiro nas costas, enquanto dormia. O autor do disparo foi seu marido, o professor universitário Marco
Antônio Heredia Viveiros, que duas semanas depois tentou matá-la novamente,
desta vez, por eletrochoque e afogamento, durante o banho. Sobrevivente do
caos, Maria da Penha Fernandes lutou bravamente para que houvesse justiça, foi
quando fez uma denúncia pública, e em 2002 o então marido foi preso, mesmo
praticando o crime por 19 anos, cumpriu apenas dois anos de pena de prisão e
ganhou o regime aberto.
Desde então a Lei supracitada, cria mecanismos para previnir e coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição Federal (§ 8º do art. 226), da convenção sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra as mulheres e da convenção interamericana para prevenir,
punir e erradicar a violência contra a mulher, independentemente de classe, raça,
orientação sexual, renda, idade, religião dentre outros; goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades
e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Diante disso, as formas de violência contra as mulheres tipificadas na Lei são elas:
fisíca, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Todavia, as medidas que a autoridade policial pode conceder são: o afastamento do agressor do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida.
Com issso, é de suma importância e urgência uma mudança na cultura, misógi-

na e patriarcal dos brasileiros, por meio de iniciativas educacionais, para que as
relações de gênero, a compreensão e o posicionamento do homem em relação à
mulher possam então ser modificados.
Portanto, é essencial perceber que se precisa lutar pelo fim da impunidade, além
disso, faz-se necessário o incentivo para que essas mulheres, ainda leigas sobre
esse assunto, passem a fazer valer seus direitos e denunciem esses agressores
crueis.
“A lei não pode forçar os homens a serem bons; mas pode impedi-los de serem
maus.”
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulação pelos 15 anos da promulgação da lei 11.340/06, a Lei Maria da
Penha.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 231/2021
“DE CONGRATULAÇÕES AOS 41 ANOS DA IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar me plenário a seguinte moção:
No dia 11 de julho de 1980, o então prefeito de Paulínia, Geraldo José Ballone,
inaugurou o prédio que mandou construir para abrigar uma das mais importantes,
respeitadas e queridas instituições militares do país: o Corpo de Bombeiros. Na
época, o número de habitantes de Paulínia - eram pouco mais de 21 mil moradores, o que impedia que o Governo do Estado instalasse, por conta própria, uma
unidade da gloriosa corporação na cidade.
Devido a essa situação e para contornar esse impedimento, decidiu que a prefeitura (além de construir o prédio) assumiria o compromisso e os custos pela
aquisição e aparelhamento dos materiais necessários ao funcionamento pleno da
unidade a ser implantada.
Tendo em vista que Paulínia era uma cidade com um polo industrial predominantemente petroquímico, potencialmente explosiva e de risco, sem que pudéssemos
contar com uma estrutura de combate a incêndio, sendo esta uma das principais
atribuições dos bombeiros.
Contudo, o Corpo de Bombeiros de Paulínia opera com uma média diária de sete
homens, liderados pelo 1º Tenente Pedro Henrique Borges. No pátio do quartel,
prontos para atender qualquer emergência, nove veículos: 2 caminhões de combate a incêndio com 4000L e 5000L de capacidade de água respectivamente, 01
caminhão de combate a incêndio com plataforma de operações de altura, 02 Unidades de Resgate, 01 viatura de apoio e salvamento, e 03 viaturas de transporte
de pessoal.
Portanto, esse ano foi comemorando os 41 anos da inauguração do Corpo de
Bombeiros de Paulínia, aproveito para parabenizar seus valorosos soldados, bastante competentes, solícitos e capazes de proporcionar uma segurança silenciosa,
vigilante e sempre presente ao município e à população paulinense. Parabéns
soldados bombeiros.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações aos 41 anos da implantação do corpo de bombeiros de paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 232/2021
“DE CONGRATULAÇÃO COM TODOS OS PAIS, EM ESPECIAL AOS PAULINENSES EM COMEMORAÇÃO PELO TRANSCURSO DO SEU DIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Atualmente, tal como o dia das mães, o dia dos pais é uma das datas mais prestigiadas no mundo como um todo e no Brasil, em especial. Entretanto, pouco se
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sabe sobre a origem dessa data.
No Brasil, ela é comemorada no segundo domingo de agosto, mas já foi comemorada fixamente no dia 16 desse mesmo mês. Nos Estados Unidos e em várias
outras nações, a data é comemorada no terceiro domingo de junho; em Portugal e
Espanha, em 19 de março; na Rússia, no dia 23 de fevereiro.
O dia dos pais passou a ter repercussão mundial a partir do início do século XX,
quando a data foi institucionalizada nos Estados Unidos da América. Os Estados
Unidos comemoraram pela primeira vez o dia dos pais em 19 de junho de 1910.
Tal data foi escolhida a partir da sugestão de uma moça chamada Sonora Louis
Dodd, que quis homenagear seu pai, William Jackson Smart.
Smart era um veterano da Guerra Civil Americana que, após a morte da esposa,
teve que criar sozinho Sonora e os outros filhos. A homenagem de Sonora começou em 1909, em sua cidade, Spokane, no estado de Washington. O dia em questão, 19 de junho, era a data de nascimento de seu pai. O gesto simples da moça
acabou por mobilizar muitas pessoas da mesma cidade a fazer o mesmo tipo de
homenagem. De Spokane, a prática alastrou-se para outros estados dos EUA.
Entretanto, em 1966, houve uma alteração na comemoração da data em decorrência de outros fatores. Do dia 19 de junho, a comemoração passou para o terceiro
domingo de junho. Em 1972, o presidente Richard Nixon declarou o terceiro domingo de junho como o dia oficial da comemoração do dia dos pais. Essa data foi
adotada como modelo por vários países ocidentais.
No Brasil, o dia dos pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16
de agosto. Ao contrário do que ocorreu nos EUA, essa data não foi pensada como
forma de homenagem local e simples, que se alastrou depois, sem planejamento.
Na verdade, ela foi pensada por um publicitário chamado Sylvio Bhering, à época
diretor do jornal O Globo e da rádio homônima.
O objetivo de Bhering era tanto social quanto comercial. A tentativa inicial foi associar a data ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é
comemorado em 16 de agosto, no calendário litúrgico da Igreja Católica, já que a
população brasileira era predominantemente constituída de católicos. No entanto,
nos anos seguintes, a data também foi deslocada para um domingo, o segundo
domingo do mês de agosto, e assim permanece até hoje.
Portanto, o dia dos pais é uma data comemorativa móvel no Brasil, não é feriado,
mas o fato de ser comemorado num domingo possibilita à maior parte das pessoas
passar o dia com os pais.
E é com muita alegria que parabenizo todos os pais nesta data tão especial.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de Congratulação com todos os pais, em especial os paulinenses em comemoração pelo transcurso do seu dia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 233/2021
“DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DR. FÁBIO LUIZ ALVES, PELOS SEUS RELEVANTES SERVIÇOS
PRESTADOS NO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL AO DIA 2 DE JULHO QUANDO
SUBSTITUIU UM MÉDICO NA UBS CENTRO II.”
Exmo. Sr. Presidente:
Um verdadeiro líder é aquele que consegue bons resultados, através do desempenho de sua equipe, incentivando o crescimento de cada um dentro da organização, preservando a harmonia e o bem estar do grupo. Mas também é aquele que
desce do seu patamar de liderança e se iguala aos seus liderados, demonstrando
competência, conhecimento de causa e capacidade.
O líder deve conhecer as etapas e os processos de trabalho dentro da organização, deve saber a forma correta de realizar cada uma delas, para garantir que o
trabalho esteja sendo feito corretamente. Líderes devem compreender as políticas
e procedimentos dentro da organização, assim como a missão, visão e os valores,
e deve transmiti-los aos membros da equipe e garantir que sejam seguidos.
A função principal de um líder é encorajar a sua equipe a desenvolver a melhoria
continua no pensamento e nas ações, é importante que o líder ofereça apoio e foi
exatamente isso o que aconteceu no último dia 2 de julho do corrente ano, quando
o secretário municipal de Saúde, Dr. Fábio Luiz Alves atendeu pacientes da UBS
(Unidade Básica de Saúde) Centro II, em substituição a um médico.
O caso se tornou público, quando a coordenadora da unidade, a servidora pública

efetiva Sandra Ariadne, fez um agradecimento nas redes sociais em nome dos
servidores e usuários da UBS. Conforme seu relato, no referido dia, o postinho
estaria sem médico na unidade (por motivos de doença) e na falta de outro profissional, visando apoio nos trabalhos prestados, o secretário Dr Fábio compareceu
para a substituição, demonstrando total comprometimento ao Sistema Único de
Saúde do município.
Dr. Fábio Alves é secretário de Saúde em Paulínia desde 8 de outubro de 2019,
quando foi nomeado pelo atual prefeito Du Cazellato após vencer as Eleições Suplementares do mesmo ano. Mestre em Saúde Coletiva e especialista em Saúde
Pública pela Unicamp, atuou como clínico geral e médico sanitarista na mesma
Universidade Estadual de Campinas. Também foi coordenador geral da política
nacional de humanização da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da
Saúde; trabalhou nas prefeituras de Diadema, Sumaré, São Paulo, Nova Odessa,
Mogi Mirim, Mauá, Artur Nogueira e Campinas, no Hospital de Caridade São Vicente, em Jundiaí; e foi secretário de Saúde em Santa Barbara d’Oeste e Itatiba.
Também passou pelas secretarias estaduais de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Fábio Alves já recebeu prêmios em congressos realizados em Taubaté, na Universidade de São Paulo (USP) da Capital e em Campinas.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulação e aplausos ao secretário municipal de saúde dr. Fábio Luiz Alves
pelos seus relevantes serviços prestados no município, em especial ao dia 2 de
julho quando substituiu um médico na UBS Centro II.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 234/2021
“DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS A GUARDA MUNICIPAL DE PAULÍNIA PELA AGILIDADE E PRESTREZA NO ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS
REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, SENDO A
PRIMEIRA UM ROUBO A RESIDÊNCIA OCORRIDA NO JARDIM CALEGARIS
E OUTRA NA LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
EM CONJUNTO COM A GM DE AMERICANA.”
Exmo. Sr. Presidente:
A presente moção se justifica em face da necessidade do reconhecimento da importância dessa importante instituição de Paulínia, que com muito esforço e união,
têm atendido com precisão as demandas do município.
A Guarda Municipal de Paulínia, foi criada em 1980 através da Lei nº 714. E desde
a sua criação tem se destacado pelos bons serviços desempenhados em prol de
nossa população, se fortalecendo no segmento da segurança pública, e tornando-se indispensável para a segurança do nosso município.
Na noite do último dia 27 de julho, guardas civis municipais de Paulínia detiveram
dois criminosos após os mesmos invadirem uma casa no Jardim Calegaris para
assaltar. As vítimas foram amarradas e deixadas como reféns em um dos cômodos da casa enquanto a dupla procurava objetos de valor na casa. Antes os criminosos já haviam cometido um outro crime, ao roubarem o carro de um motorista
de aplicativo.
Um vizinho da família estranhou a movimentação e acionou a corporação, que
compareceu ao local e prendeu os assaltantes, sendo um ainda dentro do imóvel
e outro quando tentava empreender fuga.
Ninguém saiu ferido na operação. Os objetos roubados foram recuperados. Com
os meliantes foi localizada uma arma calibre 32, quatro munições, além de terem
sido apreendidos dois celulares.
Já no dia 28, a GCM foi comunicada sobre o roubou de um veículo e a possível
localização desse através de uma empresa de monitoramento. A corporação, juntamente com a de Americana foi até uma chácara abandonada na cidade, onde
ao local, localizaram três veículos produtos de roubo, sendo um o do alvo da denúncia e outros subtraídos em outras oportunidades, sendo um deles ocorrido em
Paulínia.
Sendo assim, podemos constatar que em nosso município, contamos com uma
equipe que tem atuado com empenho e cuidado, demonstrando um trabalho ágil e
muito humanizado. Ações que demonstram cada vez mais a importância de nossa
Guarda Civil Municipal, e que em todas as necessidades e ocorrências, lá estão nossos bravos guerreiros atendendo a população com empenho e dedicação,
transmitindo segurança e proteção.
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Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de Congratulação e Aplausos a Guarda Municipal de Paulínia pela agilidade e
prestreza no atendimento a ocorrências realizadas nos dias 27 e 28 de julho do
corrente ano, sendo a primeira um roubo a residência ocorrido no Jardim Calegaris
e outra na localização e recuperação de veículos roubados em conjunto com a GM
de Americana
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 235/2021
“DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO PREFEITO EDNILSON CAZELLATO PELA CONCESSÃO DO PAULÍNIA SHOPPING À INICIATIVA PRIVADA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Na quarta-feira (22/07) foi homologada a concorrência pública para a concessão
do Paulínia Shopping à iniciativa privada por 10 anos.
O espaço era administrado pelo município desde 2013, e em brave será comandado pela Raia1, gerencia shoppings em Limeira, Santos e Ubatuba.
Alem da economia que a concessão trará aos cofres públicos, será gerada uma
receita mensal de R$120 mil, que ao final do periodo resultará no montante de
14,4 milhões.
Nas palavras do prefeito “Conseguimos solucionar mais um problema que se arrastava desde 2013. A partir de agora a empresa vencedora fará uma gestão mais
eficiente do local, trazendo mais qualidade nos serviços prestados a nossa população e atraindo novos lojistas.”
A concessão representa um grande avanço para os lojistas e também para a população, que poderá usufluir de um centro de compras, de lazer e entreterimento
com melhor estrutura, opções e qualidade.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações e aplausos ao Prefeito Ednilson Cazellato pela concessão do
Paulínia Shopping a iniciativa privada.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR DR. GRILO
INDICAÇÃO Nº 820/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA RUA 25 DO RESIDENCIAL
REAL PARK, LOCALIZADA NO BAIRRO BRASIL 500, EM NOME DE ANA IVANOFF CALLERI.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando que a Rua 25 no Residencial Real Park, localizada no bairro Brasil
500 ainda não possui denominação, então que seja denominada visando homenagear e perpetuar a memória da saudosa e ilustre pessoa, um exemplo de dedicação, honestidade e solidariedade e seria de grande valia para melhor localização
por parte dos serviços de correios e visitantes, indicamos o nome da Senhora ANA
IVANOFF CALLERI.
Ana Ivanoff Calleri, natural de Campinas SP, nascida em 22 de fevereiro de 1953.
Filha de Rosa Breda Ivanoff e Demétrio Ivanoff, esposa de Sebastiano Calleri, mãe
dedicada três filhos e avô de três netos. Criada em Sumaré em sua infância, pela
sua mãe Rosa Breda, onde ficou órfã de Pai aos 7 anos, mudou-se para Campinas onde casou-se, constituindo família. Católica fervorosa sua vida foi dedicada
a cuidar das pessoas a sua volta, sempre com atenção e devoção a São Jorge e
Nossa Senhora de Fatima.
Seu filho mais velho então veio a morar em Paulínia-SP em 1994, casando-se aqui
com sua atual esposa Regiane C. Adamo Calleri e residindo nessa cidade desde
então.
Ana Ivanoff Calleri mulher honrada, católica, trabalhadora, honesta que dedicou
sua vida a cuidar de seu esposo, filhos e netos além de realizar vários trabalhos

assistenciais a pessoas carentes, teve como últimos dias de vida com referência
seu Lar para receber os filhos, netos e amigos.
Em 2013 acometida de um AVC hemorrágico acamada em seus últimos dias de
hospital mantinha-se forte. Porém quis o destino que a levasse ao Pai criador,
interrompendo seu sofrimento. Deixa em seu legado inúmeras lições de amor ao
próximo, bem como uma vida libada de boas amizades, e bons costumes. Sua fé
em Deus em seus últimos dias de vida permanecia forte e fortalecia quem estava
ao seu lado.
Pede seus filhos e netos que seu nome e legado sejam honrados com a apreciação e lembrança eterna por seu nome em via urbana pública e de acesso a todos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a denominação da
Rua 25 no Residencial Real Park, localizada no bairro Brasil 500, em nome de
Ana Ivanoff Calleri. Por fim, requer a publicação da presente indicação de forma
integral no Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 23 de julho de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 821/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A ALTERAÇÃO DO SENTIDO (BAIRRO-CENTRO),
MÃO ÚNICA SOMENTE PARA SUBIR, A RUA NAÇÕES UNIDAS, NO BAIRRO
VILA BRESSANI.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Indico ao Executivo a alteração no sentido da Rua Nações Unidas no bairro Vila
Bressani, para mão única sendo do sentido bairro para o centro da cidade (somente subir a via), da Rua Dos Estados sentido a Avenida Prefeito José Lozano Araújo.
Recentemente em visita ao bairro Vila Bressani, durante uma reunião com os moradores houve a unanimidade pelos mesmos, em alterar o sentido de mão dupla
para sentido único, para que a via só pudesse subir, objetivando a melhoria do
tráfego em consequência de vários acidentes, sendo uma reinvindicação de anos
dos munícipes que ali residem, trabalham e utilizam a via.
Considerando que na Rua Nações Unidas há inúmeros estabelecimentos comerciais e residências que demandam tráfego intenso e buscando reduzir o número
de acidentes que está acontecendo na mesma e favorecer o fluxo dos veículos
sugiro a alteração de sentido de mão dupla para sentido único, somente subir a
via da Rua Nações Unidas no bairro Vila Bressani.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal, a alteração no sentido da rua Nações Unidas no bairro Vila Bressani, para mão única sendo no sentido
bairro para o centro da cidade (somente subir a via), da rua Dos Estados sentido
a avenida Prefeito José Lozano Araújo. Por fim, requer a publicação da presente
indicação de forma integral no Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 23 de julho de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 822/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO COM
CÂMERAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Indico ao Executivo a implantação de monitoramento com câmeras nas principais
ruas e avenidas no município de Paulínia.
Considerando o aumento de furtos, violência, uso de drogas na cidade de Paulínia, e com o objetivo de proporcionar mais segurança para a população, se faz
necessário a instalação de câmeras de monitoramento nas principais ruas e avenidas em nossa cidade, com a base de monitoramento na sede da Guarda Municipal, com preparo e treinamento para o mesmo,
Assim trazendo mais segurança há população de Paulínia.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a implantação de monitoramento com
câmeras nas principais ruas e avenidas no município de Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário Oficial para necessária
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publicidade.

Indico ao Executivo a construção de rampas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, para entrada e saída em praças e parques do
município de Paulínia.
Considerando a Lei nº 10.098, artigo 2º, § 1º E 2º, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida;
Considerando em seu Art. 3º, o planejamento e a urbanização das vias públicas,
dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para
aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a construção de rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, para entrada e saída
em praças e parques no município de Paulínia. Requeiro a publicação da presente
Indicação de forma integral no Diário Oficial para necessária publicidade.

O tradiconal cachimbo narguilé, com fumo aromático ou não, tornou-se uma febre entre jovens brasileiros e está cada vez mais presente em festas, e sendo
consumido cada vez mais por adolescentes. O narguilé contém mais nicotina que
os cigarros convêncionais. Ao inalar a fumaça o usuário entra em contato com o
alcatrão, a nicotina e monóxido de carbono.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma sessão de narguilé com duração
de 20 a 80 minutos pode corresponder à exposição aos componentes tóxicos presentes na fumaça de 100 a 200 cigarros. São 2,5 milhões de usuários no Brasil,
segunda a última pesquisa feita em 2019.
O baixo valor e o aroma atraente leva a um consumo maior. A infinidade
de de aroma e sabores, mascaram a irritação que a fumaça vai causar na
garganta.
O número de doenças associadas ao hábito de fumar narguilé são grandes. Os
usuários podem desenvolver câncer de boca, câncer de pulmão, doença coronareana, doença periodontal, apergilose (fungo no pulmão).
O uso cada vez mais frequente, se transorma numa porta de entrada para o tabagismo convencional através do cigarro ou uso mais frequente do narguilé.
Considerando os diversos males causados pelo cigarro à saúde humana, como por
exemplo o câncer de pulmão, o uso do narguilé pode ter sim relação com agentes
infecciosos como: vírus, bactérias, fungos, tuberculose e também a covid-19;
Considerando que muitas pessoas tem começado a fumar precocemente já na
adolescência. A medida ora apresentada visa garantir melhor forma de cuidar da
saúde e direcionar o comportamento dos jovens e adolescentes. Tem como objetivo não estimular o uso do cigarro e seus similares: cigarrilhas, charutos, cachimbos narguilés, ou outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco,
Face ao exposto, I N D I C O o Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor
competente, Campanha Publicitária Educativa nas escolas contra o Tabagismo e
uso de Narguilé nas escolas do município.
Ato contínuo, pleteia-se a divulgação no Diário Oficial do Município.

Paulínia, 23 de julho de 2021

Paulínia, 28 de julho de 2021

VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES

VEREADOR MESSIAS BRITO

Paulínia, 23 de julho de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 823/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA PARA ENTRADA E SAÍDA EM PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente,
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

INDICAÇÃO Nº 824/2021

INDICAÇÃO Nº 844/2021

“PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE SALAS DE AULA ESPECÍFICAS
ÀS CRIANÇAS COM AUTISMO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”

“PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL NA REGIÃO DO BAIRRO JOÃO ARANHA, COM CANIL, PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.”

Exmo. Sr. Presidente:
Indica ao Executivo a criação de salas de aula específicas às crianças com autismo na rede pública de ensino em nosso município de Paulínia.
Nem todos os seres humanos são iguais, as diferenças existem e precisam ser
respeitadas. Quanto a criança com o autismo, precisamos de professores, educadores, auxiliares dentre outros, todos com formações especificas para cuidar das
crianças com autismo.
É a responsabilização da escola regular pela educação de todos os alunos,
independente dos problemas de aprendizagem que cada um deles possa apresentar. Mas, esta responsabilidade exige da escola e do sistema, modificações
no processo ensino/aprendizagem no sentido de se encontrar respostas para um
dos direitos fundamentais de toda criança – o direito a uma educação igual e de
qualidade que observe as suas necessidades. É ainda frequente, hoje em dia,
encontrarmos alunos com necessidades educativas especiais sem qualquer tipo
de apoio.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a criação de salas de aula específicas às crianças com autismo na rede pública de ensino em nosso município de
Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário
Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 23 de julho de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 840/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONTRA O TABAGISMO E USO DE NARGUILÉ.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Em nosso município é crescente o número de animais abandonados. Na região do
João Aranha, específicamente, existem muitos cães e gatos abandonados e soltos
pelas ruas que encontram-se em situação de risco, podendo ser atropelados ou
adquirir doenças.
O grande abandono de animais, uma vez domesticados, torna as ruas um ambiente mais insalubre, pois aumenta a suscetibilidade de transmissão de doenças
como raiva, leishmaniose e toxoplasmose, mostrando que o risco à saúde humana
é um dos motivos que faz o abandono de animais ser um problema de todos.
Considerando as várias reinvindicações da população daquela região, seria de
grande valia a construção de um centro de zoonose municipal, na região do bairro João Aranha, devido ao grande número de animais abandonados, porém com
possibilidade de acolhimento para todos os demais bairros do município, tornando
possível o suporte necessário para seu bem estar, tornando-os aptos à adoção,
além de conscientizar a população sobre o respeito para com a vida animal.
Diante do exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente, a criação de um Centro de Zoonose Municipal na região do
bairro João Aranha, com canil para acolhimento de animais abandonados nas ruas
do município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município, para necessária publicidade
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
INDICAÇÃO Nº 845/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE DISSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.674 | Paulínia, 05 de Agosto de 2021 |
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PÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEL NA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO EM GERAL NO
SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A Administração Pública, assim como os seus entes, deve, por força legal, observar os princípios administrativos constitucionais para que a prestação do serviço
público evidencie seu caráter coletivo.
No Art. 1°, da Constituição Federal é exposto que o poder “emana do povo” então
seria incoerente o Estado negar informação aos cidadãos.
O artigo 37 da Carta Magna contempla como um dos princípios fundamentais da
administração, o princípio da publicidade.
Sendo um dos princípios que regem a Administração Pública, a Publicidade, consiste no preceito fundamental que consagra o dever de transparência da gestão
pública e a divulgação da lista de medicamentos ofertados pela Rede Municipal
de Saúde, garante aos usuários a possibilidade de acompanhamento das medicações fornecidas.
Ressalto a importância deste projeto, uma vez que com a publicação no site do
município e redes sociais a população não precisará se deslocar em vão.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito o acolhimento do projeto de
lei, que tenho a honra de encaminhar, sugerindo que a presente indicação seja
devolvida na forma de Projeto de Lei para votação em Sessão Plenária.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

setor competente estudos para a instalação de câmeras de videomonitoramento
em toda a extensão da Avenida José Paulino.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA - ZÉ COCO
INDICAÇÃO Nº 847/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A REFORMA DAS ESCADAS E A RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO RASTEIRA DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO JARDIM PRIMAVERA.”

Paulínia, 28 de julho de 2021

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
		
Temos recebido inúmeras reclamações sobre a conservação das escadas da Praça da Bíblia, no Jardim Primavera. Na visita in loco, pude constatar que o local
necessita ser revitalizado em toda sua extensão.
As escadas precisam de reforma e a recomposição da vegetação rasteira contribuirá para o embelezamento do local.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor a reforma das escadas e a recomposição da vegetação rasteira da praça da
Bíblia, no Jardim Primavera.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA - ZÉ COCO

Paulínia, 28 de julho de 2021

PROJETO DE LEI Nº

VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA- ZÉ COCO

“DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO EM
GERAL NO SITIO ELETRÔNICO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULINIA.”
A Câmara Municipal de Paulínia APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Paulínia deverá divulgar, em seu sítio oficial
da rede mundial de computadores, a relação dos medicamentos disponíveis para
entrega imediata aos usuários, bem como os locais onde encontrá-los.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário		
		
Palácio Cidade Feliz,
PREFEITO MUNICIPAL
INDICAÇÃO Nº 846/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO POR TODA A EXTENSÃO DA AVENIDA JOSÉ PAULINO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A Constituição Federal em seu Artigo 144 diz que: “A segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ...”
Com o objetivo de aperfeiçoar e expandir o alcance do monitoramento por câmeras no município, melhorar a qualidade e dar eficácia ao atendimento a nossa
população referente a segurança, sugiro ao Executivo a instalação de câmeras,
nesse primeiro momento, em toda a extensão da Avenida José Paulino.
A sensação de insegurança é geral devido ao aumento do índice de criminalidade,
defasagem de efetivo de policiais, falta de equipamentos e tecnologia e com certeza o videomonitoramento auxiliará na prevenção e no combate a criminalidade.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o

INDICAÇÃO Nº 848/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE PISO NA MEDIDA 10 POR 6,
PARA A PRÁTICA DE CALISTENIA, NA PRAÇA ANGELO CALEGARIS, NO
JARDIM CALEGARIS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
O poder público em todas as esferas, sofre com gastos exacerbados na área da
saúde na forma corretiva e estes gastos com certeza seriam minimizados se os
investimentos na forma preventiva pudessem ser ampliados.
A saúde é favorecida quando há a prática de exercícios regulares, alimentação
adequada e balanceada, lazer e conhecimento. As fontes para se ter qualidade
vida podem ser disponibilizadas com pequenos gestos capazes de propiciar aos
munícipes a ferramenta adequada para tal.
Moradores do bairro Jardim Calegaris e adjacentes já se mobilizam para a prática
da calistenia e pedem a ajuda do município para a construção de piso na medida
10 por 6, que contribuirá para a prática correta da técnica.
Calistenia (do grego kallos, que significa beleza e sthenos, que significa força) é
um conjunto de exercícios físicos onde se usa apenas o peso do próprio corpo
procura movimentar grupos musculares de maneira natural, sem utilização de halteres e similares. A Calistenia desenvolve habilidades como força sobre o próprio
corpo, equilíbrio, noção espacial e flexibilidade. Fonte: Wikipedia.
Face ao exposto, I N D I C O ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que
determine o setor a construção de piso no tamanho 10 por 6 na praça Angelo Calegaris, no Jardim Calegaris.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA- ZÉ COCO
INDICAÇÃO Nº 849/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESIGNADA
COMO RUA 21, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA EM NOME
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DE MARIA ANTONIA DA SILVA SANDI.”

Maria Antonia da Silva Sandi, filha de Messias Vicente da Silva e Maria Tereza,
nasceu em Conceição da Aparecida, no estado de Minas Gerais, em 11/10/1948 e
veio para Paulínia em 1974.
Casou-se com Carlos Lourenço Sandi, com quem teve seu filho, Antonio Carlos
Sandi.
Cidadã de bem, batalhadora, trabalhou como doméstica e também ajudava seu
marido como servente de pedreiro, colheu algodão e ainda lavava e passava roupas para ajudar no orçamento doméstico. Não podemos deixar de citar que foi
também monitora na Creche Vitória, no Jardim Calegaris. 		
Maria Antonia, sempre frequentou grupos de orações na igreja católica e deixou
um nobre legado de integridade e caráter àqueles que a cercavam, em especial
aos seus familiares. Faleceu em 27/11/2020 e ficou a saudade para os familiares
e amigos.
Exemplo de cidadã que foi, é digna desta singela homenagem de denominação de
via pública, o que perpetuará sua memória nesta cidade.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine o setor
competente a denominação da via pública designada como rua 21, do Loteamento
Villa Bella, bairro Jardim América, em nome de Maria Antonia da Silva Sandi.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

sumo de equipamentos eletrônicos gerando assim, um grande acúmulo de lixo
eletrônico.
Diante deste cenário, o descarte correto do lixo eletrônico é um assunto de suma
relevância, que poderia ser explorado na rede municipal de ensino de forma não
apenas didático-pedagógica como prática envolvendo milhares de alunos, familiares e profissionais.
Ainda que a coleta seja realizada de forma correta e regular, poderia criar-se também um programa educativo de coleta voluntária nas escolas, dando destino correto aos lixos eletrônicos, sendo certo que os resultados seriam positivos.
Os celulares, câmeras fotográficas, computadores e pilhas são alguns objetos que
constituem o lixo eletrônico, termo utilizado para qualificar equipamentos eletroeletrônicos descartados ou antigos. Eles podem causar danos ao Meio Ambiente
e à saúde humana por serem compostos por metais e substâncias tóxicas. Outros
exemplos de lixo eletrônico são monitores de computadores, baterias, televisões
e impressoras.
De acordo Programa da ONU para o Meio Ambiente, as substâncias encontradas
nestes equipamentos, como chumbo, mercúrio e cádmio, contaminam o solo e água.
Os produtos eletrônicos que não forem descartados em lugares próprios podem
provocar doenças graves em pessoas que coletam produtos em aterros sanitários,
terrenos baldios ou na rua.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente para a criação de um programa educativo e voluntário de arrecadação denominado “Lixo Eletrônico nas Escolas da Rede Pública Municipal”, solicito
a publicação da presente indicação de forma integral no Semanário Oficial para
necessária publicidade.

Paulínia, 28 de julho de 2021

Paulínia, 29 de julho de 2021

VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA – ZÉ COCO

VEREADOR CÍCERO BRITO

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

INDICAÇÃO Nº 850/2021

INDICAÇÃO Nº 852/2021

“PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A CRIAÇÃO
DE MECANISMOS PARA MANTER OS TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO
LIMPOS.”

“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO CRUZAMENTO DA RUA DOS ESTADOS COM A AVENIDA BRASÍLIA,
NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

Seria um mecanismo que contribuiria para a manutenção da limpeza nos espaços
urbanos e ainda incentivaria o cidadão a não sujar e manter limpo seu terreno,
tornando a cidade mais bonita.
Como sugestão, indico a limpeza e manutenção por parte da prefeitura e posterior
cobrança de taxa nos carnês do IPTU do proprietário dos respectivos terrenos.
A limpeza destes terrenos deve ser realizada anualmente ou quantas vezes forem
necessárias, pois previne o avanço da dengue e a proliferação de escorpiões e caramujos, insetos que geralmente necessitam de ambientes onde são encontrados
lixos, entulhos e sujeiras.
A intenção não é multar o munícipe, mas se cada um fizer a sua parte e limpar o
seu terreno, a cidade ficará mais limpa e livre de diversos problemas decorrentes
do acúmulo de lixo e sujeira.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor competente para a realização de estudos para a criação de mecanismos para
manter os terrenos baldios do município limpos.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Considerando a solicitação de alguns moradores do bairro José Paulino Nogueira,
assustados com o desrespeito por parte de alguns condutores, bem como a necessidade de contribuir para aumentar a segurança dos munícipes.
Considerando a importância da instalação de redutores de velocidade no cruzamento da rua Dos Estados com a avenida Brasília, visto que os motoristas costumam abusar nesse trecho ocasionando assim vários acidentes de transito envolvendo principalmente motoboys.
Considerando que o ideal seria haver a conscientização por parte dos motoristas,
no entanto, como é bastante comum o descumprimento da legislação de trânsito,
a saída continua sendo impor obstáculos para reduzir a pressa de condutores, preservando assim a integridade física do cidadão em geral, considerando que esta
via pública é muito movimentada e o risco de acidentes é constante.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente para a instalação de redutores de velocidade no cruzamento da rua
Dos Estados com a avenida Brasília, no bairro José Paulino Nogueira.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.

Paulínia, 29 de julho de 2021

Paulínia, 29 de julho de 2021

VEREADOR CÍCERO BRITO

VEREADOR CÍCERO BRITO

INDICAÇÃO Nº 851/2021

INDICAÇÃO Nº 853/2021

“SUGERE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA EDUCATIVO E
VOLUNTÁRIO DE ARRECADAÇÃO DENOMINADO LIXO ELETRÔNICO NAS
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.”

“INDICA AO EXECUTIVO A MANUTENÇÃO DO BUEIRO LOCALIZADO NA
AVENIDA BRASÍLIA, PRÓXIMO AO Nº 1.319, NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:

Com o crescente avanço da tecnologia houve um aumento considerável no con-

Considerando a solicitação de uma moradora do bairro José Paulino Nogueira,
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para reparo e manutenção de um bueiro localizado na avenida Brasília, próximo
ao número 1.319,
O bueiro em questão, fica próximo ao ponto de ônibus e devido a passagem dos
pneus por cima, o mesmo encontra-se com a proteção quebrada (conforme fotos
em anexo).
Esta indicação se faz necessária para garantir a segurança dos municipes que
trafegam e também dos veículos que param no ponto de ônibus.
Face ao exposto, I N D I C O a o Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente a manutenção do bueiro localizado na avenida Brasília, próximo
ao nº 1.319, no bairro José Paulino Nogueira.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

paciêntes.
Outra dificuldade encontrada pelos municipes em relação ao Xarelto é o custo
elevado, pois custa em média R$ 250,00 reais e para familias de baixa renda, a
aquisição compromete muito a renda familiar.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente para a reposição com urgência do medicamento Xarelto.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ SOARES

Paulínia, 29 de julho de 2021

INDICAÇÃO Nº 860/2021

VEREADOR CÍCERO BRITO

“PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
‘PLANO VERÃO ESTAÇÃO DAS ÁGUAS’.”

INDICAÇÃO Nº 854/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DA ROÇAGEM DO MATO E LIMPEZA DO TERRENO BALDIO, LOCALIZADO NA RUA VALQUÍRIA LÍDIA VEDOVELO DE CASTRO, PRÓXIMO AO Nº 12, NO BAIRRO JARDIM LEONOR II.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando a importância de conscientizar os proprietários em manter seus terrenos roçados e limpos, afim de evitar a proliferação de animais sinantrópicos,
ou seja, aranhas, escorpiões, baratas, mosquitos, ratos e cobras. Vale ressaltar
também que o mato alto e o lixo podem viabilizar a formação de reservatórios de
água, que se tornam criadouros para o mosquito da Dengue, o que causa uma
grande preocupação em época de chuvas, a situação fica ainda mais complicada.
Dessa forma, recebemos em nosso gabinete reclamação de munícipes quanto à
falta de roçagem e o acumulo de lixo do terreno baldio, localizado na Rua Valquíria
Lídia de Castro, próximo ao nº 12 , no Jardim Leonor II.
O ideal é manter limpas as áreas próximas das residências e terrenos baldios,
evitando o acúmulo de lixo, entulhos e materiais de construção, evitamo assim
futuros transtornos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente para a realização da roçagem do mato e a limpeza do terreno baldio,
localizado na Rua Valquíria Lídia Vedovelo de Castro, próximo ao nº 12, no bairro
Jardim Leonor II.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
INDICAÇÃO Nº 858/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A REPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO XARELTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Xarelto (rivaroxabana) é usado para prevenir a formação de coágulos de sangue
nas veias após cirurgia de substituição da articulação em joelhos ou quadris. Os
médicos prescrevem este medicamento porque após uma operação o risco de ter
um coágulo de sangue é aumentado.
Xarelto (rivaroxabana) é indicado para o tratamento de trombose nas veias profundas e prevenção de trombose nas veias profundas e embolia pulmonar recorrentes, em adultos.
Xarelto (rivaroxabana) é indicado para o tratamento de embolia pulmonar e para
prevenção de embolia pulmonar e trombose nas veias profundas recorrentes, em
adultos.
Esse medicamento de suma importância no tratamento e prevenção de diversas
doenças conforme cidadas está atualmente, em falta na rede básica de saúde
do nosso municipio, o que agrava seriamente doenças que tem o tratamento interrompido ou não iniciado pela falta do medicamento, por isso, precisa-se que a
reposição seja feita com urgência, para zelarmos pela saúde e bem-estar desses

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Outrora, em Paulínia, a criação do programa “Canarinho” forneceu transporte escolar gratuito para os munícipes, além de instituir a inserção de profissionais da
terceira idade no mercado de trabalho. Tal medida se tratou de política pública
essencial para empregar pessoas com mais de 50 anos de idade descartadas pelo
mercado de trabalho. Hoje tal programa encontra-se encerrado.
É de conhecimento comum a dificuldade da terceira idade em conseguir emprego.
De acordo com o estudo Envelhecimento da Força de Trabalho no Brasil, feito pela
consultoria PWC e Fundação Getúlio Vargas, apenas 1% dos cargos em mais de
uma centena de empresas no país são ocupados por pessoas com mais de 65
anos. Ademais, 70% das empresas acreditam que profissionais da terceira idade
são mais caros, 69% opinam que estes não se adaptam bem às mudanças e 63%
reforçam que são acomodados com a proximidade da aposentadoria.
Diante deste cenário é essencial a propositura de políticas públicas que fomentem
o emprego de referidas pessoas, vez que as necessidades humanas não diminuem com o passar dos anos, pelo contrário, a terceira idade requer cuidados
específicos.
Apresenta-se também outro problema pontual no município, que ocorre de novembro a fevereiro. A chegada do verão propicia o acelerado crescimento das plantas
em toda a cidade, de modo que o mato alto incomoda a população e o serviço de
limpeza se sobrecarrega na tentativa de acompanhar este ritmo.
Unindo as duas questões, sugere-se que no período mencionado (verão) de acelerado crescimento da vegetação, sejam contratadas temporariamente (seguindo o
devido processo legal) pessoas da terceira idade, quais sejam, acima de cinquenta anos, que moram nas regiões para serviço de roçagem nos pontos necessários.
Assim, com o devido treinamento, a cidade estaria amparada em todos os bairros.
Em uma estratégia similar, atualmente, para ajudar na renda dos paulistas e no
combate contra o coronavírus, o Estado de São Paulo lançou o programa Bolsa do
Povo, a fim de contratar 20 mil pais de alunos, pagos por seis meses. A participação ocorre entre os responsáveis legais por um aluno na rede estadual, desempregados, maiores de 18 e menores de 59, que moram próximos à unidade escolar.
Após as inscrições os candidatos serão entrevistados pelas unidades de ensino, e
depois de aprovados e contratados, atuarão principalmente no acompanhamento
de protocolos sanitários para o retorno presencial às aulas.
Observando este modelo e a necessidade municipal, a criação do programa, que
sugiro o nome “Plano Verão Estação das Águas”, seria de grande valia para solucionar a insatisfação geral de limpeza no verão e prestar auxílio na renda da
terceira idade, em vista da dificuldade em conseguir trabalho.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente a criação e implantação do Programa “Plano Verão Estação das
Águas”.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
INDICAÇÃO Nº 862/2021
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LIZAÇÃO DE SOLO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA SIDNEY CARDON DE
OLIVEIRA, BAIRRO CASCATA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
É notório que a iluminação pública, asfaltamento e sinalização de trânsito são
essenciais e, portanto, o básico para o espaço urbano. A iluminação tem o intuito
de facilitar e dar segurança aos cidadãos no período noturno, o asfalto reduz a
poeira das vias e viabiliza um trânsito confortável e a sinalização organiza essa
circulação, impedindo acidentes.
Ocorre que o bairro Cascata sofre com a ausência de qualidade destes serviços. A
Avenida Sidney Cardon de Oliveira está mal sinalizada, sem iluminação adequada
e com asfalto precário. Necessita, portanto, de melhorias na iluminação pública,
recapeamento e estudos e ações para sinalização correta da via.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente melhorias na iluminação, sinalização de solo e recapeamento por toda
a extensão da Avenida Sidney Cardon de Oliveira, bairro Cascata.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
INDICAÇÃO Nº 865/2021

em uma área de 12 mil metros e dispõe de uma excelente acústica e projeção
de última geração. Foi construído para abrigar apresentações de música erudita,
artes cênicas, sessões de cinema, etc. Recebia anualmente, antes da pandemia
da Covid-19, diversas atividades culturais, atraindo grande público anualmente,
composto por moradores do município e de diversas cidades da região.
Está localizado na Rodovia José Lozano Araújo, 1551 - Parque Brasil 500, em
Paulínia, ponto de fácil acesso principalmente para quem vem das cidades vizinhas via Rodovia Anhanguera, sentido capital-interior, e possui amplo estacionamento.
Ocorre que, com a imente retomada das atividades presenciais em todo o Estado
de São Paulo, ante ao alto índice de vacinação contra a Covid-19 e a dimuinção
de mortes em decorrência da doença, o Theatro Municipal deve ser reaberto para
exibição de espetáculos, e haveria um enorme ganho na concessão da Administração do Theatro à iniciativa privada, que poderia explorá-lo comercialmente e
mantê-lo em boas condições de preservação, ressalvadas ao município as datas
importantes do Calendário Municipal de Eventos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a realização de
estudos de viabilidade para concessão da administração do Theatro Municipal de
Paulínia, através de parceria público-privada.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 867/2021

“PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE
PARA REATIVAÇÃO DO SAMBÓDROMO MUNICIPAL E DO PAVILHÃO DE
EVENTOS DE PAULÍNIA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE
SUA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA.”

“SOLICITA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE
PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM NOSSO MUNICÍPIO.”

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

O Sambódromo Florindo Ferreira (Dóia), que faz parte do Parque Brasil 500, inaugurado no ano de 1996, é o maior sambódromo coberto do país, com capacidade
para 12.000 (doze mil) pessoas sentadas. Ao longo dos anos, já foi palco de muitos eventos comemorativos importantes para o município.
Ocorre que, atualmente, encontra-se em péssimo estado de conservação, inclusive apresentando riscos quanto à segurança ao público, de forma que não se
possa fazer bom uso deste patrimônio público.
A par desta desta realidade, visa a presente propositura questionar a Administração Pública sobre a possibilidade de realização de concessão da Administração
do Shopping à iniciativa privada, através de meio licitatório próprio, a um ente
habilitado que poderia explorá-lo comercialmente e mantê-lo em boas condições
de preservação, ressalvadas ao município o direito de utilização nas datas importantes do Calendário Municipal de Eventos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito a realização de estudos de
viabilidade para reativação do Sambódromo Municipal e do Pavilhão de Eventos
de Paulínia, bem como a realização de concessão de sua administração, através
de parceria público-privada.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

A Administração Pública Municipal, através dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, vêm desenvolvendo um excelente trabalho na vacinação da população contra o Coronavírus neste ano de 2021, trabalhando incessantemente de
forma a oferecer a todos os munícipes a oportunidade de se vacinar contra este
terrível vírus que desde o ano de 2020 assola o mundo, causando irreparáveis
perdas de milhões de vidas humanas.
Deste modo, visando colaborar no aperfeiçoamento dos trabalhos, entendemos
que a descentralização dos pontos de vacinação, com a disponibilização em pelo
menos uma UBS de cada região do município, além da Lagoa do João Aranha e
do Túnel do Teatro Municipal, onde vem ocorrendo a vacinação coletiva, facilitará
o acesso aos moradores dos bairros mais distantes do centro. Ainda, o atendimento sob demanda, sem a necessidade de agendamento, prévio, a exemplo de outros municípios da nossa região, como é o caso da cidade de Sumaré, contribuiria
com a diminuição das aglomerações que se formam nos locais em dias e horários
de vacinação, especialmente no Túnel do Theatro, e agilizaria a imunização de um
número maior de munícipes, já que o combate ao vírus também se trata de uma
corrida contra o tempo, visto que quanto mais pessoas imunizadas, mais mortes
serão evitadas.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito a realização de estudos de
viabilidade para a descentralização da vacinação contra Covid-19 em nosso município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 866/2021

Paulínia, 29 de julho de 2021

“SUGERE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE
PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO THEATRO MUNICIPAL DE
PAULÍNIA, ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA.”

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

“INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AVENIDA BRASÍLIA, ALTURA DO NÚMERO 1.090, NA
VILA BRESSANI.”

O Theatro Municipal Paulo Gracindo é um dos mais importantes teatros do interior
de São Paulo. Construído em arquitetura grego moderna, foi inaugurado em 04
de julho de 2008. O espaço multiuso, conta com 1.350 lugares para o público,

INDICAÇÃO Nº 868/2021

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
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Visto como uma questão de saúde pública, o acidente de trânsito é, na verdade,
uma das mais devastadoras doenças da sociedade moderna. Responde por quase 10% dentre as causas de morte prematura entre pessoas na faixa etária de 5 a
44 anos nos países em desenvolvimento.
Existem evidências de que, quanto maior for a velocidade de tráfego empregada
em uma via, especialmente urbana, maior será o número de acidentes, que vitimizam tanta gente, em sua maioria pedestres.
Assim, a instalação de lombofaixas em pontos estratégicos da cidade, visa inibir
o abuso de velocidade que ocasiona muitas perdas, seja em vidas humanas ou
econômicas para a cidade. A Avenida Brasília, na altura do número 1090, na Vila
Bressani, em frente à Lotérica Cantinho da Sorte, é um dos pontos críticos que
favorece a ocorrência de atropelamentos, tendo quem vista que ali existe uma
grande circulação de pedestres e veículos, motivo pelo qual se faz necessária a
instalação de uma lombofaixa, entre outras medidas, como forma de prevenção e
preservação da segurança no trânsito em prol da população paulinense.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito a instalação de lombofaixa na
Avenida Brasília, na altura do número 1.090, na Vila Bressani.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 869/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE
PARA A RESTAURAÇÃO DE LAGOAS E PARQUES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Atualmente, as pessoas têm se preocupado bastante com sua saúde física e mental, assim, vêm buscando por alternativas que as ajudem a ter um momento de
lazer, descanso e atividades em família, sem precisar de grandes deslocamentos
e organizações complexas, que muitas vezes não são viáveis, por conta da rotina
do dia-a-dia.
Particularmente em nossa cidade, temos visto muitas pessoas aproveitando do
lazer das áreas públicas, como o Parque das Flores, a Lagoa do João Aranha, o
Parque Zeca Mallavazi, etc. Elas descansam à beira das lagoas, fazem piqueniques com a família nos gramados, se exercitam nas academias ao ar livre, levam
as crianças para brincar nos playgrounds e utilizam em muito das pistas asfaltadas
para as atividades (como skate, bicicleta, caminhada e corrida).
Em contrapartida, não podemos deixar de mencionar quanto à importância de
mantermos a manutenão desses locais, que além de trazer lazer para todos nós,
munícipes, também cria muitos cartões postais para nossa cidade, deixando-a
ainda mais atrativa para as pessoas da região, e proporcionando melhor qualidade
vida e bem estar à nossa sociedade.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito a a realização de estudos de
viabilidade para a restauração de lagoas e parques públicos do município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 875/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA QUE DISPONIBILIZE ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO DE MULETAS, ANDADORES, CAMA
HOSPITALAR, CADEIRAS DE BANHO E RODAS E COLCHÃO APROPRIADOS PARA ACAMADOS OU QUE TENHAM RENDA BAIXA COMPROVADA,
INCLUINDO PESSOAS COM SEQUELAS DA COVID-19.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual indico
a implantação de programa que disponibilize através de emprestimo de muletas,

andadores, cama hospitalar, cadeiras de banho e rodas e colchões apropriados
para acamados ou que tenham renda baixa comprovada, incluindo pessoas com
sequelas da Covid -19 .
Muitos pacientes não possuem condições adequadas de ter uma acomodação
para uma recuperação efetiva e correta de sua saúde, seja no momento da alta
hospitalar ou em casos de doenças em que a pessoa fica acamada sem previsão
de recuperação, como doenças neurológicas (AVC, Alzheimer avançado), estágios vegetativos, doenças renais crônicas, amputados e pós-cirúrgicos graves.
Sendo assim, esse programa visa oferecer cama e colchões apropriados (como
o modelo de casca de ovo) para pacientes que, comprovadamente, não têm recursos para tal investimento. A medida necessária e importante ainda se faz necessária devido ao aumento de casos de pessoas que tiveram sequelas devido a
COVID-19.
Mediante, aos casos em Paulínia temos mais de 14.178 pessoas recuperadas da
COVID-19 (dados de 22/07/2021 do boletim do comitê de prevenção e enfrentamento ao coronavírus de Paulinia) uma doença que desafia a ciência e vem causando muitos problemas de saúde para nossa população.
Mesmo para quem teve apenas os sintomas leves, há o risco de sequelas e o
trabalho com os pacientes pós-COVID não pode terminar após a alta médica. É
preciso um acompanhamento adequado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que ficam com sequelas, e com mobilidade reduzida.
Dessa forma, ainda que a recuperação da Covid-19 pode ser lenta para muitos
pacientes. De acordo com estudo realizado nos Estados Unidos verificou-se que
85% dos pacientes ainda não tinham se restabelecido completamente um mês
após a alta hospitalar. Do total, 65% apresentavam alguma incapacidade e 63%
tinham algum problema cognitivo significativo.
Ademais, muitas dessas pessoas ficam com sua mobilidade reduzida necessitando destes equipamentos para poderem se locomover e fazer suas necessidades
básicas. Nessa esteira, uma vez ofertado pelo poder público de nossa cidade esses equipamentos; muletas, andadores, cama hospitalar, cadeiras de banho e rodas possibilitará uma melhor recuperação das pessoas acometida por este vírus.
Portanto, a implantação de um serviço municipal de empréstimo de muletas, andadores, cama hospitalar, cadeiras de banho e rodas pode ser realizado pelo poder
público, onde o munícipe poderá retirar numa Unidade Básica de Saúde específica, após triagem e prévio cadastro.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que, por meio do
departamento competente promova a implantação de sistema de empréstimo de
muletas, andadores, cama hospitalar, cadeiras de banho e rodas no município
para as pessoas que ficaram com sequelas em decorrência da Covid-19.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
INDICAÇÃO Nº 876/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO ESTUDOS PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO AO
PROGRAMA BOLSA TALENTO ESPORTIVO DO GOVERNO ESTADUAL.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual sugiro
estudos para adesão do municipio ao programa bolsa talento esportivo do Governo Estadual.
O mundo parou nos últimos dias para acompanhar as Olímpiadas de Tóquio 2020,
realizadas esse ano devido a pandemia do novo coronavírus e que afetou praticamente toda a população mundial direta ou indiretamente. Até a presente data
(29/07/2021), o Brasil conquistou 7 medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e
outras três de bronze nos seguintes esportes: 1 no surf, 2 no skate, 2 no judô, 1 na
ginástica artística e 1 na natação.
Com isso, é de fundamental importância o investimento nas mais diversas áreas
esportivas, como também em todas as categorias. Considerando os termos da Lei
nº13.556, de 09 de junho de 2009, alterada pela Lei nº 14.949, de 06 de fevereiro
de 2013, foi instituído o Programa “Bolsa Talento Esportivo”, no âmbito do Estado,
destinado prioritariamente aos atletas praticantes do desporto escolar e de alto
rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas, individuais e coletivas, sem
prejuízo da análise e deliberação acerca das demais modalidades.
O Programa Bolsa Talento Esportivo está inserido no âmbito de competência da
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Secretaria de Esportes, devendo ser mantido com base na dotação orçamentária
específica, ensejando, portanto, a fixação dos procedimentos operacionais para a
concessão, renovação, suspenção ou exclusão do benefício.
Com isso, o Programa garantirá apoio financeiro em valor equivalente ao indicado
para categoria do beneficiário, na seguinte conformidade:
I – Estudantil: atletas na faixa etária de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) anos, matriculados em instituição de ensino públicas ou privadas, com resultados expressivos em competições escolares estaduais ou nacionais: R$415,00 (quatrocentos
e quinze reais);
II – Juniores: atletas na faixa etária de 17 (dezessete) a 21 (vinte e um) anos, com
resultados expressivos em nível estadual ou nacional: de R$415,00 (quatrocentos
e quinze reais) a R$830,00 (oitocentos e trinta reais);
III – Nacional: atletas na faixa etária de 21 (vinte e um) anos em diante, com participação em seleções nacionais da respectiva modalidade: de R$1.245,00 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais) a R$1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reias);
IV – Internacional: atletas de qualquer faixa etária, com participação em Campeonatos Mundiais ou Jogos PanAmericanos, Parapan-Americanos, Olímpicos e
Paraolímpicos: de R$2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais) a R$2.490,00 (dois
mil, quatrocentos e noventa reais).
De acordo com levantamento desse vereador e seu gabinete, muitos municípios
através de parcerias aderiram a esse programa estadual, a fim de investimento
nos atletas locais. Sabendo que Paulínia já foi celeiro no surgimento de atletas,
seria de fudamnetal importância a mesma integrar o “Talento Esportivo” do Estado,
sobretudo, por questões de incentivar o esporte e os atletas de nossa cidade.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ao qual sugiro
estudos para adesão do municipio ao programa talento esportivo do Governo Estadual..
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
INDICAÇÃO Nº 877/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NA EXTENSÃO DA AVENIDA PROFº BENEDICTO MONTENEGRO, ALTURA DO NUMERAL 505, ATÉ A ENTRADA DA EMPRESA YARA FERTILIZANTES, NO BAIRRO
BETEL.”

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual sugiro a
realização do calçamento na Estrada Municipal PLN-381 no municipio.
Em visita à Estrada Municipal PLN-381, importante via do nosso município que
dá acesso para moradores, prestadores de serviços do Condominio Cancioneiro
e também a população que frequenta o Cemitério das Palmeiras para fazer visita
aos seus entes queridos, podemos verificar algumas demandas que necessitam
de atenção.
Em relação à mobilidade, constatamos que não há o calçamento em todo o percurso
da estrada, causando transtornos, riscos de acidentes a populção que ali percorre.
Diante disso, o reparo se faz necessário, sobretudo, por questões de segurança,
evitando que o pedestre precise se deslocar pela rua, sendo assim a realização
do calçamento, visa garantir grande melhora nas condições de acessibilidade no
local.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente a realização do calçamento na Estrada Municipal PLN-381 no
municipio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
INDICAÇÃO Nº 879/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI, NOS
TERMOS DA MINUTA ANEXA, QUE INSTITUI O PROGRAMA ‘VETERINÁRIO
MIRIM’ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual proponho realização de calçamento na extensão da Avenida Profº Benedicto Montenegro, na altura do numeral 505 até a entrada da empresa Yara Fertilizantes.
O objetivo da presente indicação é a melhoria da via e a segurança dos munícipes
que transitam na Avenida supracitada, pois a falta de calçamento coloca em risco
aqueles que utilizam a via de acesso.
A via possui grande relevância comercial, pois também contempla empresas e
comercios com grande número populacional.
Diante disso, o reparo se faz necessário, sobretudo, por questões de segurança,
evitando que o pedestre precise se deslocar pela rua, sendo assim a realização
do calçamento, visa garantir grande melhora nas condições de acessibilidade no
local.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente realização de calçamento na extensão da Avenida Profº Benedito Monte Negro, na altura do numeral 505 até a entrada da empresa Yara
Fertilizantes.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do município para necessária publicidade.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual proponho a elaboração de um Projeto de Lei, nos termos da minuta anexa, que institui
o programa “Veterinário Mirim” no âmbito do município de Paulínia e dá outras
providências.
A educação em saúde animal revela-se como a mais importante medida, sobretudo no antropocentro, para diminuição da quantidade de zoonoses e patógenos,
bem como redução de cães e gatos nas ruas.
A medida de instituir o Programa “Veterinário Mirim”, a ser realizado anualmente, pretende despertar nos professores e alunos o senso de zelo e saber quanto
às questões voltadas à prevenção de zoonoses, promoção de bem-estar animal,
orientação na guarda responsável e adoção de animais domésticos de companhia, tornando-os multiplicadores do conhecimento adquirido.
Assim, sob a ótica da prevenção social, animal e ambiental, faz-se necessária
a conscientização da população sobre os cuidados com os animais como forma
prudente de redução de danos ambientais, reprodução indesejada, riscos de mordeduras e acidentes de trânsito, contaminação ambiental (ex: eliminação de fezes,
animais mortos etc), dentre outros.
Com efeito, somente através de atividades de educação em saúde ambiental realizadas de maneira articulada e simultânea é que se poderá alçar sucesso no
cuidado e controle de zoonoses de animais domésticos, assegurando, assim, uma
melhor qualidade de vida tanto para o ser humano quanto para os pets.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que seja feita a elaboração de um Projeto de Lei, nos termos da minuta anexa, que institui o programa
“Veterinário Mirim” no âmbito do município de Paulínia e dá outras providências.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do município para necessária publicidade.

Paulínia, 29 de julho de 2021

Paulínia, 29 de julho de 2021

VEREADOR ALEX EDUARDO

VEREADOR ALEX EDUARDO

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

INDICAÇÃO Nº 878/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA ESTRADA
MUNICIAL PLN-381 NO MUNICÍPIO.”

PROJETO DE LEI Nº ____/2021
“INSTITUI O PROGRAMA ‘VETERINÁRIO MIRIM’ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
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A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal instituir nas Escolas Públicas
Municipais o Programa Veterinário Mirim.
Parágrafo único - O Programa Veterinário Mirim poderá, também, ser efetivado
por meio de parceiras com ONGs de Defesa dos direitos dos animais, Poder Legislativo Municipal, Universidades Públicas e Particulares, empresas públicas ou
privadas dentre outros.
Art. 2º - O Programa Veterinário Mirim será aplicado anualmente com alunos do
5° ano da rede pública municipal, tendo por objetivo o trabalho de educação com
crianças sobre guarda responsável, bem-estar, zoonoses e adoção do animal,
através de palestras, práticas e orientações por médicos veterinários e estudantes
do curso de medicina veterinária.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará as formas de execução desta Lei para
viabilizar a implementação do programa Veterinário Mirim.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Cidade Feliz,
PREFEITO MUNICIPAL
INDICAÇÃO Nº 885/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VÔLEI NA
PRAÇA DA LAGOA DO JOÃO ARANHA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Incentivar as mais diversas modalidades de esporte, especialmente em um dos
principais cartões postais da cidade é o objetivo desta propositura.
A Praça Waldemar Perissinotto, conhecida como Lagoa do João Aranha, é um
espaço voltado a muitas atividades. Além dos passeios de bicicleta, pesca, prática
de caminhada, futebol de salão, futebol de campo e aulas de zumba entre outros,
o espaço carece de um local adequado para prática de volei, esporte bastante
praticado naquela região.
Para ficar ainda mais clara a necessidade da presente indicação, fomos procurados recentemente por praticantes da modalidade que residem naquela região, que
narraram a dificuldade que possuem para a prática de volei por falta de locais adequados de treino, o que por si ja comprova a razoabilidade e utilidade do pedido.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a construção de uma
quadra de vôlei na Praça Waldemar Perissinoto (Lagoa do João Aranha). Por fim,
requeiro a publicação da presente indicação de forma integral no Diário Oficial do
Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 886/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA
IGREJA MATRIZ (PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Os espaços municipais de lazer muitas vezes tornam-se pontos referenciais da
cidade através dos anos. Além de sua necessidade social, tem-se espaços livres
para prática de esportes e áreas verdes que conferem ao paisagismo da cidade
um respiro de suas construções civís.
A Praça Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como Praça da Igreja Matriz, além de proporcionar tudo o citado acima, também tornou-se cartão postal

da cidade de Paulínia. Porém, com a degradação natural dos anos necessita de
reforma e revitalização, para que assim possa acolher devidamente a população
que ali frequenta.
Sugerimos troca dos bancos, manutenção e conserto do chafaris, elaboração de
um novo paisagismo, manutenção do calçamento, melhoria na iluminação, enfim,
tudo para que o espaço volte a ser admirado e frenquentado não apenas pela
nossa população, como visitado por toda região.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a reforma e revitalização da Praça Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como Praça da Igreja
Matriz, requerendo por fim a publicação da presente Indicação de forma integral
no Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 887/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS AVENIDAS JOÃO ARANHA E FAUSTO PIETROBOM.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Conforme dados do sistema do governo do estado de São Paulo, gerenciado pelo
programa Respeito à Vida e pelo Detran-SP, no primeiro quadrimestre de 2021
foram contabilizados 1.452 óbitos por acidentes de trânsito.
Infelizmente grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se os motoristas tivessem mais cuidado principalmente com os limites de velocidade e respeito
a leis de trânsito.
Recebemos demandas de necessidade de colocação de lombofaixas e redutores
de velocidade praticamente em toda cidade, mas algumas vias nos chamam mais
atenção, como é o caso das Avenidas Fausto Pietrobom e João Aranha. Tratam-se
de avenidas bastante extensas e sem qualquer obstaculo aos motoristas que infelizmente tem por habito descumrpimento das leis de trânsito, colocando em risco
não apenas a própria vida, mas de todos que transitam pelas vias.
Assim sendo, reforçamos a importancia de instalação de redutores de velocidade,
visando diminuir a velocidade dos carros que ali transitam e previnir eventuais
acidentes.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a instalação de
redutores de velocidade nas Avenida João Aranha e Fausto Pietrobom, pedindo
atenção ainda no trecho próximo à entrada do bairro Alto de Pinheiros.
Por fim, requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário
Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 888/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DR. ROBERTO MOREIRA NO TRECHO DA PONTE DO TREM.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A Avenida Dr. Roberto Moreira interliga-se com a Estrada da Rhodia, sendo uma
importante via no acesso às empresas instaladas na região. Essa via, também faz
parte da malha de um dos anéis viários da Rodovia Zeferino, sendo muito utilizada
por munícipes no acesso à cidade pelo portal Futurista.
Em um determinado ponto, a via se afunila, passando de dupla para simples, o
que causa transtorno e insegurança para seus transeuntes. A via tem fluxo intenso de caminhões, carros e bicicletas. Em suas margens estão vários bairros
residenciais, e nos últimos anos, tem crescido também o número de empresas
que se instalam no seu entorno, propiciando esse aumento de trânsito de veículos
de porte grande. Acidentes e engavetamentos têm se tornado comum, pois além
dessa situação, há precarização da sinalização.
Sendo assim, a melhoria do fluxo de trânsito no local se faz extremamente necessária para que as questões acima citadas sejam da melhor forma resolvidas.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a duplicação da
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Avenida Dr. Roberto Moreira no trecho da ponte do trem. Por fim, requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário Oficial do Município para
a necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 889/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A MANUTENÇÃO GERAL DA ILUMINAÇÃO DO
ESTACIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO NAVARRO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Sabe-se que alguns locais necessitam de maior atenção na iluminação, principalmente por conferirem atendimento contínuo, inclusive no período noturno.
Nesse passo, podemos citar o caso do Hospital Municipal “Vereador Antonio Navarro”, que há algum tempo tem carecido de manutenção na iluminação em alguns
de seus setores, como por exemplo, o estacionamento de seus funcionários. A
iluminação precária desse local afeta diretamente na segurança dos carros que
ali ficam estacionados e gera insegurança aos funcionários que utilizam esse local
no periodo noturno.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a manutenção geral
do estacionamento dos funcionários do Hospital Municipal “Vereador Antonio Navarro”. Por fim, requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 890/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO
NAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA FERDINANDO VIACAVA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
      
Considerando as muitas reivindicações dos moradores e munícipes que ali transitam.  
Considerando que o trecho é uma via de mão dupla, sem sinalização alguma,
iluminação precária e sem calçamento por toda extensão da avenida, e que, ainda
possui de ponto de ônibus, onde os pedestres precisam ficar no mato que por
vezes está cheio de entulhos e pode atrair bichos.
Visto que a situação do local traz insegurança e demonstra descaso com os munícipes.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal melhorias na iluminação, sinalização nas vias e a construção de calçada para circulação de pedestres
com acessibilidade na avenida ferdinando viacava.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

tro Industrial de Paulínia, no bairro Cascata.
Considerando as dificuldades e os transtornos enfrentados por todos que moram
e trabalham na região.
Visto que a valorização local que atrairia muitas outras empresas para o município
gerando emprego e renda.
De acordo com a Lei nº 10.257 de 10 de Julho de 2001 que Regulamenta os
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
“Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras
gerações;”.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que viabilize junto
ao setor competente a pavimentação asfáltica e iluminação na Avenida Paris, no
bairro Cascata.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.  
Paulínia, 30 de julho de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN  
INDICAÇÃO Nº 892/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO QUE VIABILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A REFORMA DA “EMEI LEONOR JACINTO DE CAMPOS PIETROBOM, NO
BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
      
Considerando a nova flexibilização em relação à pandemia do covid-19 e que o
município de Paulínia tem adotado as diretrizes estabelecidas pelo Governo Estadual. O Governo de São Paulo estabeleceu o retorno das aulas presenciais em
Agosto e mediante o Secretário da Educação, Rossieli Soares, “Quanto mais tempo
demorarmos a voltar, maior será o déficit de aprendizagem dos nossos estudantes.
É urgente voltarmos com nossas crianças, jovens e adultos às aulas presenciais”.  
Considerando a importância do retorno às aulas mantendo os protocolos sanitários, também é importante a segurança dos alunos quanto à estrutura do prédio
público em que está situada a escola.
Visto que com a chuva do dia 28/07/202 a escola ficou com a lage alagada, jorrando água pelas instalações onde ficam as câmeras nas paredes, pelas lâmpadas
nos tetos, causando incusive danos aos materiais como computadores, mesas,
documentos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que viabilize junto
ao setor competente a a reforma da Emei Leonor Jacinto de Campos Pietrobom,
no bairro Alto dos Pinheiros.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 30 de julho de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN

Paulínia, 30 de julho de 2021

INDICAÇÃO Nº 893/2021

VEREADOR FABIO DA VAN  

“INDICA AO EXECUTIVO QUE VIABILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE
A REVITALIZAÇÃO, REFORMA DOS BANCOS, INSTALAÇÃO DE ACADEMIA
AO AR LIVRE E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA
APARECIDA, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”

INDICAÇÃO Nº 891/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO QUE VIABILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ILUMINAÇÃO NA AVENIDA PARIS, NO
BAIRRO CASCATA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
      
Há muito tempo é esperada a realização das obras de infraestrutura no CIP – Cen-

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
     
Considerando a instalação do playground na praça do João Aranha e, com isso as
famílias têm ido com mais frequência e em maior número ao local.   
Considerando alguns bancos e iluminação em estado precário, colocando em risco o bem-estar e segurança dos municípes que ali frequentam.  
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Considerando ser um local de acesso frequente por todos os moradores do bairro,
pois é rodeada de casas, comércios, a UBS e inclusive escolas.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que viabilize junto ao
setor competente a revitalização, reforma dos bancos, instalação de academia ao
ar livre e melhorias na iluminação da Praça Nossa Senhora Aparecida, no bairro
João Aranha.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 30 de julho de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN  
INDICAÇÃO Nº 894/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE
DAS FLORES.”

nicipal, solicitando informações sobre o atendimento destinado às pessoas com
autismo no município de Paulínia. Requeiro ainda, a publicação do presente Requerimento na íntegra no Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 23 de julho de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 639/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA INSTALADAS NOS PORTAIS DE ENTRADA E
SAÍDA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. ”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em plenário o seguinte requerimento:

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
      
Considerando que se tornou um dos Parques mais visitados no município, tanto
pela população paulinense quanto por turistas de outras cidades.
Considerando que além de ser um local para prática de atividades físicas, também
é um local de passeios demorados, e que o fato de não haver sanitários acaba
prejudicando o lazer da população.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a construção de
sanitários no Parque das Flores.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Solicito ao Executivo informações e estudos feitos sobre as câmeras de monitoramento instaladas nos portais de entrada e saída da cidade de Paulínia.
O devido monitoramento das câmeras de segurança instaladas nos portais da
cidade, a fim de diminuir a incidência de crimes e facilitar na resolução deles.
Portanto, devido ao avanço das tecnologias, que deve ser aliada à inteligência
das polícias, julgo necessário estudos para ativação de um sistema interligado de
câmeras que contemple os portais de entradas e saídas do Município.
Acredito que os responsáveis pela segurança hoje têm total capacidade para avaliar a situação, comparar com exemplos bem-sucedidos de outras cidades.
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando informações e estudos feitos sobre as câmeras de monitoramento instaladas nos portais de entrada e saída do município. Requeiro ainda, a publicação
do presente Requerimento na íntegra no Diário Oficial para necessária publicidade.

Paulínia, 30 de julho de 2021

Paulínia, 23 de julho de 2021

VEREADOR FABIO DA VAN

VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES

REQUERIMENTO Nº 638/2021

REQUERIMENTO Nº 640/2021

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O ATENDIMENTO DESTINADO ÀS PESSOAS COM AUTISMO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AO INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO MUNICÍPIO.”

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em plenário o seguinte requerimento:

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em plenário o seguinte requerimento:

Requeiro informações ao Executivo sobre o atendimento destinado às pessoas
com Autismo no município de Paulínia.
O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento, conhecido também como
Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por alterações significativas
na comunicação, na interação social e no comportamento da criança. Essas alterações levam a importantes dificuldades adaptativas, assim quanto mais cedo
uma criança com autismo for diagnosticada, mais rápido se pode trabalhar para
que ela tenha uma melhor qualidade de vida.
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com (TEA) Transtorno do
Espectro Autista garante a atenção integral às necessidades das mesmas, assim
como o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos, além de outras
garantias como a Educação, Ensino Profissionalizante, entre outras.
Recentemente acompanhamos o caso de uma criança autista, em que a família buscou junto à Prefeitura Municipal por atendimento especializado de Terapia
Ocupacional, sendo esta especialidade muito importante na intervenção com autismo, bem como várias outras especialidades que através das diferentes abordagens e técnicas, podem contribuir e proporcionar uma melhor qualidade de vida
dessas pessoas.
Sendo assim, requeiro as informações:
Atualmente qual é o tratamento e acompanhamento disponibilizado para as pessoas com autismo e/ou Transtorno do Espectro Autista?
Existe a intersetoriedade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento a essas pessoas? Quais os profissionais que compõe a rede de apoio e
atendimento?
Existe a falta de algum profissional? Se sim, de qual área?
Existe fila de espera para inclusão no serviço? Se sim, quais as medidas adotadas
para o atendimento dessas pessoas?
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Mu-

Requeiro ao Executivo informações sobre ao início da campanha de vacinação
contra o Sarampo no município de Paulínia.
Vacinação Indiscriminada (independentemente da situação vacinal): para população de 1 ano a menores de 3 anos, e população de 15 a 49 anos de idade.
Vacinação seletiva (avaliação da situação vacinal e vacinação conforme o calendário vacinal vigente): para a bebês de 6 a 11 meses, e população de 3 a 14 anos
de idade.
Quando se inicia a campanha? Já existe data?
A quantidade de vacinas a disposição da campanha?
A quantidade de crianças e adultos a serem vacinadas? Existe algum estudo ou
planejamento? Sim, favor apresentar.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre ao início da campanha de vacinação contra o Sarampo em nosso município de Paulínia. Portanto, pleiteia-se a publicação do presente Requerimento
na íntegra no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 23 de julho de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 652/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE
POLICIAMENTO CONSTANTE NA PRAÇA MONTE ALEGRE I.”
Exmo. Sr. Prefeito:
O presente requerimento tem por objetivo solicitar providências urgentes para a
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melhoria da segurança na Praça Monte Alegre I, entre as Ruas Osvaldo Piva e
Antonio Batista Piva, no bairro Monte Alegre I.
O local abriga andarilhos e usuários de drogas que acabam por constranger moradores e deixam o local em condições insalubres.
Entendemos que o policiamento no local afugentará os usuários de drogas, permitindo assim que a praça seja utilizada pelas famílias, crianças e idosos, a praça
deveria propiciar lazer e convivência para a população, mas a sua função hoje
está descaracterizada.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo solicitando informações sobre a possibilidade de policiamento constante na Praça Monte Alegre I.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

PLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA ALTURA DO NÚMERO 204,
DA AVENIDA ANTONIO BAPTISTA PIVA, NO BAIRRO SANTA CATARINA.”
Exmo. Sr. Presidente:

Paulínia, 28 de julho de 2021

Considerando o elevado número de acidentes ocorridos na altura do nº 204 da
Avenida Antonio Baptista Piva, próximo ao posto de combustível;
Considerando a alta velocidade desenvolvida pelos veículos que transitam pela
via e o risco iminente de acidentes; 		
R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre a possibilidade de implantação de redutores de velocidade na altura do nº 204 da Avenida
Antonio Baptista Piva, no bairro Santa Catarina.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRAR- LOIRA  

Paulínia, 28 de julho de 2021

REQUERIMENTO Nº 653/2021

VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA- ZÉ COCO

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A VACINA DA GRIPE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Recebemos algumas reclamações de munícipes de que as vacinas contra gripe
(influenza) do município já acabaram. Sabemos que a campanha contra a gripe
acontece entre os meses de abril a julho, mas com a ampliação feita pelo Governo
do Estado de São Paulo para vacinação de toda a população, devido a situação da
pandemia, pudemos observar, que ainda temos pessoas do grupo prioritário que
não conseguiram ser imunizados com a vacina da gripe (influenza).
Requeiro informações, sobre a continuidade da vacinação, face a preocupação
com o estado da pandemia, a gripe é uma infecção viral respiratória que pode acometer todas as faixas etárias. A vacina é extremamente importante para prevenir
todos os tipos de influenza, e consequentemente, aliviar o fluxo nos hospitais e
postos de saúde.		
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, a disponibilização da continuidade da campanha de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários e
para a população em geral do município de Paulínia, tendo em vista que as cidades vizinhas continuam com a campanha contra gripe (influenza).
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021

REQUERIMENTO Nº 662/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AOS ESTUDOS PARA
A DUPLICAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA
SOFIA ATAURI FADIN, CRUZAMENTO COM RUA ARMANDO BOTASSO, NO
BAIRRO SANTA TEREZINHA II.”
Exmo. Sr. Presidente:
A ponte localizada na Rua Sofia Atauri Fadin, cruzamento com a Rua Armando
Botasso, no bairro Santa Terezinha II, requer a atenção do Executivo para a reforma da já existente e ainda estudos para a duplicação em razão do grande fluxo
circulante pelo local.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre a reforma e estudos para duplicação da ponte localizada na Rua Sofia
Atauri Fadin, cruzamento com a Rua Armando Botasso, no bairro Santa Terezinha
2.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA- ZÉ COCO

VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI- LOIRA  
REQUERIMENTO Nº 660/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES ATUAIS
DO GINÁSIO DE ESPORTES AGOSTINHO FÁVERO - LARA, NO BAIRRO
JOÃO ARANHA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Na data de hoje, 27/07/2021, recebi inúmeras ligações de munícipes questionando
as condições atuais do ginásio de esportes denominado “Agostinho Fávero, localizado no bairro João Aranha.
Imagens divulgadas pela EPTV mostraram que o local carece de cuidados especificos e de segurança.
Face o exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre as medidas tomadas para a restauração da ordem e recuperação do
prédio público.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 28 de julho de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA- ZÉ COCO
REQUERIMENTO Nº 661/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE IM-

REQUERIMENTO Nº 663/2021
“REQUER INFORMAÇÕES JUNTO À SABESP E PROVIDÊNCIAS DE REPAROS DO ASFALTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, NOS LOCAIS
QUE FICARAM DANIFICADOS APÓS A MANUTENÇÃO REALIZADA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Este requerimento é de suma importância para o município de Paulínia, pois visa
atender principalmente a necessidade dos munícipes que residem ou transitam
pela cidade.
Considerando que a manutenção realizada pela SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, nos bairros de Paulínia, deixa buracos no
asfalto de algumas ruas, e que isto vem causando problemas para os moradores,
que reclamam dessas irregularidades existentes, com risco de danificar veículos
que por ali transitam, causando transtornos e insegurança no trânsito, é necessário que seja realizado reparos no asfalto das ruas para dar mais segurança e
garantir a integridade física dos condutores de veículos, ciclistas, moradores e
pedestres que transitam pelas ruas da cidade.
Sobre os buracos em várias ruas da cidade denunciados pelos munícipes, esse
vereador percorreu as vias em que as falhas foram apontadas, algumas delas tinham sido recentemente tampados pela Sabesp, mas o serviço teria sido mal feito
e o asfalto estava novamente cedendo. (Segue as fotos em anexo)
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado junto à SABESP, solicitando
informações sobre as providências de reparos do asfalto nas ruas do município
de Paulínia, nos locais que ficaram danificados após a manutenção realizada. Requeiro ainda a publicação do presente Requerimento no Diário Oficial para necessária publicidade.
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Paulínia, 29 de julho de 2021

Paulínia, 29 de julho de 2021

VEREADOR CICERO BRITO

VEREADOR CÍCERO BRITO

REQUERIMENTO Nº 664/2021

REQUERIMENTO Nº 672/2021

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE
TRANSPORTES, SOBRE O FECHAMENTO E INVERSÕES DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.”

“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A REFORMA DE TODOS
OS PONTOS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO.”

Exmo. Sr. Presidente:
Em nosso cotidiano é comum nos depararmos com o fechamento e inversões de
algumas vias públicas, na maioria das vezes são decorrentes de obras, eventos,
comemorações, manutenção em semáforos e afins.
Recentemente em nosso município houve diversas alterações nas vias, modificando o sentido do fluxo de algumas ruas, fechamento de retornos e aberturas de novos, por exemplo na avenida José Paulino, onde modificou a rotina dos moradores
que ali trafegam. Porém não tivemos nenhum conhecimento sobre a divulgação
das informações para a população, sobre tais alterações, sendo identificado somente quando se trafega pelas vias.
De acordo com o artigo 95 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), à comunidade
deve-se ter a informação com antecedência mínima de 48 horas, sobre fechamento de vias públicas, somente não é exigida em casos de emergências, onde o
bloqueio seja para situações extremamente pontuais.
Segundo o CTB, a informação deve ser realizada através dos meios escritos de
comunicação (jornal, revista, panfletos), sonoros (radiodifusão, propaganda por
alto-falante), ou audiovisuais (divulgação em canais televisivos regionais).
Dessa forma, requeiro informações sobre as atuais mudanças nas vias do nosso
município.
Foi realizado algum estudo técnico para as inversões das ruas, fechamento de
retornos e abertura de novos? Se sim, qual?
A população foi informada sobre as alterações realizada nas vias, seguindo as
normas da CTB? Se sim, quais foram os meios da comunicação?
Qualquer outra informação que julgar relevante.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, através da Secretária
de Transportes, sobre o fechamento e inversões das vias públicas no município.
Requeiro ainda a publicação do presente Requerimento no Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
REQUERIMENTO Nº 665/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE OS ESTUDOS PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CONFORME TRATOU A INDICAÇÃO Nº 58/2021.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando as recentes melhorias realizadas na extensão da avenida Osvaldo
Piva que vai de encontro com a atual administração no que se trata de melhorias
da mobilidade urbana do nosso município;
Considerando que essa melhoria se faz necessária tanto para facilitar a mobilidade dos moradores desta região, quanto ao da população em geral, visto que
a nossa cidade se encontra em crescente expansão demográfica com os futuros
empreendimentos residenciais,
Dessa forma, requeiro informações, por meio do setor competente, sobre os possíveis estudos que estão sendo realizados para as futuras melhorias de mobilidade urbana nessa região.
Já existe algum estudo em andamento que vise melhorias da mobilidade urbana
do município? Quais?
Algum estudo em andamento que vise a possibilidade da criação de uma rotatória
ou retorno nas avenidas Osvaldo Piva e Renato Lázaro Piva, altura do nº 1.155,
no bairro Jardim américa?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao executivo, solicitando informações sobre os estudos para melhoria da mobilidade urbana no Jardim América,
conforme tratou a Indicação nº 58/2021. Requeiro ainda a publicação do presente
requerimento no Diário Oficial para necessária publicidade.

Exmo. Sr. Presidente:
Os pontos de ônibus na cidade demandam atenção ao executivo, isto porque sua
degradação ocorre naturalmente com o tempo, além da utilização maléfica por
determinados grupos. Assim, foi feita reforma de 14 pontos de inox na Avenida
José Paulino em janeiro, além da inovação em dois pontos de ônibus na mesma
avenida (neste novo modelo foi instalada iluminação) em maio.
Os esforços da administração para a entrega de qualidade no centro da cidade
são visíveis e louváveis. Contudo, a população questiona o prazo para a mesma
atenção no restante dos bairros, que por vezes não tem ao menos o abrigo do
ponto. Assim:
Há um cronograma de reforma dos pontos de ônibus em todos os bairros?
Em quanto tempo prevê o executivo que haverá a efetivação das reformas em
todos os bairros?
Qual procedimento para reforma de todos os pontos de ônibus está sendo tomado
no momento?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao setor competente, solicitando
informações sobre a reforma de todos os pontos de ônibus do município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
REQUERIMENTO Nº 673/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM TODAS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
A construção de praças no município tem a função de efetivar o direito constitucional ao lazer, de forma que é sempre utilizada pelos munícipes. A preservação do
ambiente é, portanto, essencial para manter sua função primária, de modo que as
famílias usufruam do espaço efetivamente.
Neste sentido, em diversos bairros há o clamor da população para a reforma dos
brinquedos e equipamentos de ginástica (os que possuem estes instrumentos),
bem como a demanda para que seja instalado playground e equipamentos de
ginástica nas praças em que ainda não há.
Sabe-se que é parte do plano do executivo oferecer estes benefícios para a população, assim, de forma a oferecer resposta aos munícipes, questiona-se:
Há medidas tomadas para reforma e instalação de playground em todas as praças
do município?
Qual é a previsão do ente para efetivar essas obras?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao setor competente, solicitando
informações sobre a reforma e instalação de playground em todas as praças do
município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
REQUERIMENTO Nº 678/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À CRIAÇÃO DE
COWORKING PARA JOVENS, E A CRIAÇÃO DE UM PROJETO PARA JOVENS
APRENDIZES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.”
Exmo. Sr. Presidente:
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Sabemos que a inclusão do jovem no âmbito profissional proporciona crescimento, aprendizado, auto confiança e principalmente responsabilidade, pessoal e profissional. Sabemos também o quanto eles almejam essa inserção do mercado,
mas não podemos deixar de mencionar o quanto isso vem sendo mais difícil, com
o passar dos anos.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em novembro de 2020, a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24
anos bate novo recorde e fica em 31,4% no 3º trimestre de 2020, de acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua).
Preocupados com isto, vimos a grande necessidade de nosso município, que
hoje encontra-se carente de iniciativas nesse sentido, direcionar esforços para
a inclusão destes jovens no mercado de trabalho, seja através da criação de espaços de Coworking, que são locais que reúnem a estrutura necessária para o
desenvolvimento de negócios, seja através da criação de um novo projeto para
Jovens Aprendizes na cidade, além de investir na promoção de qualificação destes jovens, para que estejam aptos para atender a demanda de mão de obra do
mercado de trabalho.
Ante o exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito informações referentes à
criação de Coworking para jovens, e a criação de um projeto para jovens aprendizes para inserção no mercado de trabalho.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município, para necessária publicidade.

diversas competições, prática de esportes e ainda, opções de lazer populares,
apresentam hoje grave estado de deterioração e abandono, sendo, portanto, fundamental e urgente que sejam feitas reformas nos locais.
Além disso, a revitalização e manutenção destes importantes centros de práticas esportivas de nossa cidade significará a oportunidade de fomentar o esporte,
oferecendo oportunidade de desenvolvimento social, com o estímulo à pratica de
atividades saudáveis, com a consequente melhoria da qualidade de vida de nossos munícipes.
Face o exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito revitalização e reativação
dos centros poliesportivos do Monte Alegre e do Centro, no campo de bocha e
malha, e de toda a Praça de Esportes Irmãos Vedovello.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial para necessária publicidade.

Paulínia, 29 de julho de 2021

Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
REQUERIMENTO Nº 684/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CRIAÇÃO DE UM MERCADÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO.”

Paulínia, 29 de julho de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre a criação de um Mercadão Municipal no município.
Conhecemos o Mercadão Municipal de grandes cidades, como São Paulo e Campinas, por suas especialidades na comercialização de frutas, carnes, temperos,
frutos do mar e outros produtos alimentícios, além da grande variedade, os Mercados Municipais são muito famosos e importantes para a construção da história e
da identidade da cidade, tendo grande relevância também na formação da cultura
gastronômica do local.
Com isso, um Mercadão Municipal em Paulínia, traria inúmeros benefícios e facilidades para a nossa população, uma vez que seria um espaço, no qual centralizaria grande diversidade de produtos em um único lugar.
O espaço entre tantas finalidades, fomentaria a demanda de oportunidades de
emprego e geração de renda, dando ainda oportunidade a agricultura familiar,
ao turismo, cultura, lazer e qualidade de vida aos envolvidos e todo o município,
estabelecendo relações sociais e de contato humano, evidenciando a cultura de
cada região através de valores, tradições, expressões, promovendo a troca de
conhecimento e a integração social.
A variedade de coisas que o mercadão pode oferecer é imensa, incluindo muitos
alimentos inusitados de todos os tipos chamando atenção pela variedade de produtos, também serve para atrair diversos públicos passando a ser parada obrigatória para turistas e o público local.
Pensando no melhor para a nossa cidade, seria importante a implementação de
um mercadão municipal no nosso município, visando a economia do município,
benefícios para a população, além de oferecer oportunidade para os comerciantes
autônomos, como forma de divulgação do trabalho.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações
sobre sobre a criação de um mercadão municipal no municipio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

Paulínia, 29 de julho de 2021

REQUERIMENTO Nº 679/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, COM A CRIAÇÃO DE MAIS ÁREAS PARA
ESTACIONAMENTO, ESPAÇO PARA AMBULANTES E FOOD TRUCKS.”
Exmo. Sr. Presidente:
A Avenida José Paulino, localizada no centro da cidade, é sede de inúmeros estabelecimentos comerciais e bancários de nossa cidade. O comércio também se
expande pelas ruas e avenidas no entorno da José Paulino, e com o crescimento
populacional do município através dos anos, vem se tornando insustentável a situação em que se encontra atualmente, com a falta de áreas para estacionamento
de veículos, a instalação de vendedores ambulantes e foods trucks nas calçadas
e canteiros de forma desordenada, etc.
Do mesmo modo, locais e construções históricas do município, como o antigo
Museu municipal, a Praça da Amizade, os canteiros centrais e áreas adjacentes,
encontram-se há muitos anos necessitando de reforma e revitalização, de forma
que possa propiciar melhorias na circulação, conforto, segurança e organização
de toda a região central da cidade, oferecendo maior qualidade de vida e bem
estar aos cidadãos paulinenses.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo Sr. Prefeito informações referentes à
reestruturação do centro da cidade, com a criação de mais áreas para estacionamento, espaço para ambulantes e Food Trucks.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município, para necessária publicidade.

REQUERIMENTO Nº 680/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES À REVITALIZAÇÃO E REATIVAÇÃO DOS CENTROS POLIESPORTIVOS DO MONTE ALEGRE E DO CENTRO, NO CAMPO DE BOCHA E MALHA, E DE TODA A PRAÇA
DE ESPORTES IRMÃOS VEDOVELLO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Atualmente, a maioria dos centros esportivos do município carecem de algum tipo
de manutenção e reforma, como são os casos do Ginásio do Centro, na área
externa, no Poliesportivo do Monte Alegre III e Jardim Primavera, e na Praça de
Esportes Irmãos Vedovello, no Monte Alegre. Os locais, que já foram palcos de

VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 685/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AOS ESTUDOS SOBRE
A PUBLICAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL, PERMITINDO A PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 E CONSCIENTES, PODEREM RECEBER VISITA
VIRTUAL ATRAVÉS DE VIDEOCHAMADAS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
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dos com Covid-19 e conscientes, poderem receber visita virtual atraves de videochamadas.
Um dos medos disseminados pelos cidadãos sobre precisar de hospitalização
diante de uma infecção pelo novo coronavírus estava relacionado ao fato de que
quem fosse internado permaneceria sozinho, sem a família por perto, durante todo
o tempo de internação. Essa medida foi tomada de forma drástica como uma das
diretrizes para conter a disseminação desse patógeno altamente transmissível.
A restrição às visitas e ao acompanhante não foi imposta sem critérios, mas foi
entendida como a melhor alternativa em uma crise gerada por uma doença ainda
muito pouco conhecida.
Quando um sistema de saúde preza pelo atendimento centrado no paciente, automaticamente ele deve estender essa preocupação aos familiares e outras pessoas
que prestam suporte a cada paciente que está sob os cuidados de uma unidade
hospitalar, lembrando que é considerado “familiar” qualquer pessoa que for apontada pelo paciente como seu principal contato, mesmo que não tenha qualquer
vínculo sanguíneo com o assistido.
Sendo assim, esse decreto daria a possibilidade de instituir um meio de garantir
visita aos pacientes internados acometidos pela COVID-19. Esse anseio surge da
necessidade de manter pacientes e familiares em comunicação, garantindo que
todos se sintam acolhidos, tornando a internação mais humanizada e contribuindo
com a recuperação do paciente.
O uso de videochamadas, usadas como recursos para viabilizar o contato com a
família e promover a compreensão das demandas dos pacientes com covid-19,
internados, ou seja humaniza a assistência, com impactos positivos para a saúde
dos homens e mulheres atendidos na unidade, exclusivamente ao tratamento do
novo coronavírus.
Contudo essas videochamadas serão realizadas todos os dias, no período da tarde e da noite. Normalmente, serão feitas pelo Serviço de Psicologia e, em algumas
situações, de forma conjunta com o Serviço Social. Os aparelhos serão desinfectados antes e após sua utilização.
Portanto um outro aspecto importante é, as visitas virtuais somente são efetivadas
após o contato prévio com a família, afim de organizar melhor o horário e também
propiciar o preparo emocional, tanto do paciente, quando está lúcido e orientado,
e também do familiar, buscando maior cuidado com ambos.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações
quanto aos estudos sobre a publicação de Decreto Municipal, permitindo a pacientes internados com Covid-19 e conscientes, poderem receber visita virtual através
de videochamadas.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

de 0 a 19 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, com base nos dados do Ministério da Saúde, comparou as taxas de hospitalizações e óbitos associados a
doença, nos dois anos.
Constatou-se uma redução do número de hospitalizações por Covid-19 de 14.638
no ano de 2020, para 2.057 no ano de 2021. Os óbitos infantojuvenis por Covid-19
também tiveram uma queda de 1.203, no ano de 2020, para 121 óbitos em 2021.
A taxa de letalidade da doença na faixa etária de 0 a 19 anos está em queda, no
ano de 2021.
Contudo, os desfechos com hospitalizações de casos graves e mortes nessa faixa
etária não apresentou evidências de aumento nos três primeiros meses de 2021,
apesar do avanço do número de casos de Covid-19 na população em geral.
Mediante ao exposto, temos ciência que a vacina para essa faixa etária ainda está
sem previsão e por isso devemos começar a pensar em conscientização e planejamento para esse grupo de pessoas.
Considerando, que neste momento a Pandemia só se agrava e diante de um tema
tão relevante e preocupante, diante dessas questões, esse vereador requer saber
as seguintes informações:
a) Quantas crianças já testaram positivo para a Covid-19 no município?
b) Houve casos mais graves, tais como internações e óbitos?
c) Qual a orientação a Secretária de Saúde passa para essa faixa etária ao notar
os sintomas? O atendimento das crianças e adolescentes é realizado junto com os
adultos na Unidade Respiratória?
d) Outras informações que acharem relevantes sobre o assunto.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações
sobre dados de contaminação por covid-19 em crianças e adolescentes no municipio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do município para necessária publicidade.

Paulínia, 29 de julho de 2021

Exmo. Sr. Presidente:

VEREADOR ALEX EDUARDO

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
ao executivo estudos que dispõe sobre a concessão de anistia/parcelamento de
débitos e tributos municipais em até 24 parcelas, visando contemplar os munícipes inadimplentes, interessados em regularizar os recolhimentos de tributos aos
cofres públicos.
Em tempos de Pandemia, Estados e municípios têm adotado novas estratégias
para a recuperação de créditos tributários, com ênfase cada vez menor na cobrança judicial. Antes de chegarem à condição de réus em processos de execução
fiscal, contribuintes podem agora ser acionados a acertar suas contas por meio
de parcelamentos.
Entre as possibilidades mais atrativas estão o parcelamento de até 24 parcelas,
com isso, o parcelamento é uma iniciativa voltada aos moradores, comerciantes
e empresários da cidade prevendo os diversos auxílio, como cancelamento de
multas e juros de impostos municipais atrasados e ainda o próprio parcelamento.
O Refis é destinado à regularização fiscal de contribuintes municipais, tanto pessoa física como jurídica, que se encontram em débito com a prefeitura, e mesmo
aqueles que efetuaram parcelamento anterior e deixou de quitar, poderá aderir ao
programa e poderão parcelar seus débitos em até 24 parcelas mensais.
A presente propositura se faz pertinente no sentido de propiciar uma verdadeira
justiça fiscal na cidade e redução na inadimplência tributária, ao passo que anistia
juros e multas e estabelece condições justas àqueles que tenham interesse em
regularizar sua situação tributária junto ao erário.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informações
sobre estudos que dispõe sobre a concessão de anistia/parcelamento de débitos
e tributos municipais em até 24 parcelas, visando contemplar os munícipes inadimplentes, interessados em regularizar os recolhimentos de tributos aos cofres
públicos.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral

REQUERIMENTO Nº 686/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE DADOS DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre dados de contaminação por covid-19 em crianças e adolescentes no municipio.
Em meio ao total descontrole da pandemia, o número de internações de crianças
e adolescentes com Covid-19 disparou em todo Brasil, hospitais públicos e privados estão sentindo este aumento gradativamente. Acompanhando esses dados e
observando que os dados das crianças, tanto no país, como em nossa cidade, não
são divulgados fazendo com que nos preocupasse com essa situação.
Sendo assim, os estudos ainda não evidenciaram o real motivo para que os casos de Covid-19 na população mundial de crianças e adolescentes, sejam em
sua maioria assintomáticos ou de apresentação leve. Algumas hipóteses sugerem
uma menor expressão de receptores celulares ao vírus SARS-CoV-2, a possibilidade de crianças e adolescentes terem uma exposição recente a outros coronavírus, proteção cruzada, imunidade inata mais desenvolvida, entre outros.
Diante de um cenário de crescimento exorbitante de novos casos da doença no
Brasil, no ano de 2021, é importante monitorar o comportamento da doença em
crianças e adolescentes e verificar possíveis alterações relacionadas ao aumento
de desfechos desfavoráveis nesse grupo.
Para uma real análise da situação do comportamento da doença na faixa etária

Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 687/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE ESTUDOS QUE DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA/PARCELAMENTO DE DÉBITOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ATÉ 24 PARCELAS, VISANDO CONTEMPLAR OS
MUNÍCIPES INADIMPLENTES, INTERESSADOS EM REGULARIZAR OS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS AOS COFRES PÚBLICOS.”
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no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 688/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DAS ATIVIDADES DE FOOD TRUCK EM LOGRADOUROS, ÁREAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre a regulamentação das atividades de Food Truck em logradouros, àreas e vias públicas do município de Paulinia e dá outras providências.
O primeiro food truck surgiu em 1872, na cidade de Providence, nos Estados Unidos. O dono, Walter Scott, vendia tortas e sanduíches para trabalhadores de fábricas. Os operários precisavam de comida barata e rápida – e os sanduíches
vendidos em carrinhos eram uma boa opção.
Em meados de 2013, os Food Truck vem ficando cada vez mais popular no Brasil, e há alguns anos, o mercado de food truck conquistou diversos investidores
e consumidores, atraídos pelo moderno conceito dos caminhões de comida, na
tradução livre, e seus preparos criativos, que diferem totalmente dos espaços convencionais de alimentação, como restaurantes, lanchonetes e bares.
Em 11 de setembro de 2018 foi sancionada em Paulínia, a Lei Municipal 3652/2018,
que dispõe sobre o exercício da atividade de food truck em logradouros, áreas e
vias públicas do município. A mesma define como Food Truck o comércio de alimentos e bebidas preparados para o consumo realizado em equipamentos montados em veículo automotor ou em reboque, de caráter permanente ou eventual, de
modo estacionário e itinerante tais como, Trailers, Furgões e Congêneres.
Ademais, a legislação supracitada também se aplica à alimentos comercializados
em carrinhos ou tabuleiros, assim considerados os equipamentos montados em
estrutura tracionada ou carregada pela força humana, tais como bicicletas e triciclos, compreendendo as chamadas Food Bikes.
Com isso, a ocupação dos espaços públicos destinados ao Food Truck em logradouros, áreas e vias públicas será deferida nos termos da legislação vigente, onde
o preço público devido pela ocupação da área será definido pelo Poder Público.
Além de que o armazenamento, transporte, manipulação e venda de alimentos
deverá observar as legislações sanitárias no âmbito federal, estadual e municipal.
Considerando, um tema tão relevante, diante dessas questões, esse vereador requer saber as seguintes informações:
a)A referida legislação já tem sido aplicada no município. De que forma tem sido
feita a fiscalização?
b)Há estudos para a centralização desses Food’s Trucks em um espaço único ou
espaços próprios em cada região de Paulínia?
c)Quantos empreendedores desse tipo de serviço hoje temos em Paulínia e como
é feita a habilitação dos mesmos para exercer suas atividades?
d) Outras informações que acharem relevantes sobre o assunto.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações sobre sobre a regulamentação das atividades de Food Truck em logradouros, áreas
e vias públicas do município de Paulinia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 695/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTE A PRÁTICA DE AEROMODELISMO E VOO DE PARAMOTOR (POPULARMENTE CONHECIDO
COMO TRIKE MILTON) NA ÁREA PRÓXIMA À PREFEITURA.”
Exmo. Sr. Presidente:
É cada vez mais comum observar a presença de grupos praticantes das modalidades de Aeromodelismo e de Voos de Paramotor (Trike Milton) nos arredores do
Paço Municipal. Embora urbana, a área utilizada aparenta grande adequação para

as modalidades, visto o aumento da adesão de praticantes ao longo desses anos.
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é responsável pela regulamentação.
No Aeromodelismo não há habilitação, e os equipamentos com peso máximo de
250g são considerados licenciados isentos de documentação, mas que ultrapassado esse peso, é necessário cadastro feito pelo próprio aeromodelista no Sistema de Aeronaves não Tripuladas (SISANT), previsto no RBAC-E nº 94. Concernente à prática, estipula-se somente que seja respeitada a distância horizontal de
30 metros horizontais do público não participante da operação.
Igual ao Aeromodelismo, os equipamentos de Paramotor são regulamentados
pela ANAC, que exige cadastro previsto no RBAC-E nº 103. É recomendado a realização de cursos por meio de associações aerodesportivas, que por sua vez se
responsabilizam do cadastro e emitem atestado de capacidade garantindo a aptidão do cumprimento das normas operacionais pertinentes por parte do condutor. A
ANAC requer que os espaços utilizados nessa modalidade sejam autorizados pelo
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
Considerando isso, requeiro informações ao Município das medidas tomadas para
a averiguação da documentação cadastral dos condutores, a adequação do local
indicado e se há práticas de prevenção de acidente.
Face ao exposto, R E Q U E I R O informações ao Executivo referente a prática de
Aeromodelismo e Voo de Paramotor (Trike Milton) na área próxima à Prefeitura.
Por fim, requeiro a publicação do presente Requerimento de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
REQUERIMENTO Nº 696/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTE A INDICAÇÃO Nº
1207/2019, QUE TRATA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Há infinitas possibilidades para aqueles que têm oportunidades, e sabemos que
cada vez mais a arquitetura e engenharia civil mostraram-se aptas às adaptações
necessárias para atender os parâmetros das legislações de inclusão. A importância da inclusão social é inquestionável, principalmente no tocante às pessoas com
deficiência. Praticar esporte é direito constitucional, e o incentivo e oferecimento
de ambientes adequados cabe também ao poder público. Com isso em mente,
fiz a indicação nº1207/2021 que tratou da construção/adaptação de uma pista de
atletismo em medidas oficiais para desenvolvimento da modalidade na cidade.
Considerando isso, requeiro informações ao Município das medidas tomadas para
a construção/adequação da pista de atletismo conforme citado acima,
Face ao exposto, R E Q U E I R O informações ao Executivo referente a indicação
nº1207/2021 que tratou da construção/adaptação de uma pista de atletismo em
medidas oficiais para desenvolvimento da modalidade na cidade. Por fim, requeiro
a publicação do presente Requerimento de forma integral no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
REQUERIMENTO Nº 697/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTE A POSSIBILIDADE
DE INSTALAÇÃO DE FARMÁCIA PÚBLICA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL “VEREADOR ANTÔNIO NAVARRO.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Hospital Municipal “Vereador Antônio Navarro” tem unidade de farmácia hospitalar que atende demandas da internação e do pronto socorro. Porém não possibilita
a retirada de medicamentos conforme solicitações médicas em atendimentos de
rotina.
Munícipes que não possuem disponibilidade de horário, e/ou trabalham em turnos
contrários aos horários de funcionamento das farmácias públicas das Unidades
Básicas de Saúde, deixam de ter atendimento assegurado, sendo esse um direito.
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lação de uma farmácia pública 24 horas para o atendimento da população dentro
do Hospital Municipal, que confere ambiente seguro, funciona ininterruptamente e
possui funcionários qualificados.
Face ao exposto, R E Q U E I R O informações ao Executivo referente a possibilidade de instalação de farmácia pública 24 horas no Hospital Municipal “Vereador
Antônio Navarro”. Por fim, requeiro a publicação do presente Requerimento de
forma integral no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.”

ansiedade, pânico, medos, fobias, distúrbios emocionais, estresse pós-traumático
causado por perdas e confinamentos.
Aparentemente a vida aos poucos está voltando ao normal, a esperança da vacina, a flexibilização sendo retomada numa proporção maior, mas nunca será o
normal de antes, será necessário agora se adaptar a um novo normal. Porém, uma
grande parcela da população ainda não conseguiu lidar com o auge do período
pandêmico e, agora pular para outra etapa se torna um processo bem mais complicado para enfrentar sozinho.
A importância dos cuidados emocionais da população mais do que nunca é primordial, e de responsabilidade por parte nossa, gestores do município.
Assim, requeiro informações quanto aos serviços de especialidades voltadas à
gestão emocional, que estão sendo (ou serão e quando serão) oferecidos à população e qual o caminho para a população ter acesso à esses serviços.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, as informações acima.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Exmo. Sr. Presidente:

Paulínia, 30 de julho de 2021

Requeiro informações sobre o consumo de energia dos órgãos públicos do município nos últimos três meses.
1. Especificar o órgão público;
2. Consumo de kilowatts/mês;
3. Valor gasto/mês.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, as informações das questões acima.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

VEREADOR FABIO DA VAN

Paulínia, 30 de julho de 2021

Mediante ofício de resposta nº966/2021/RST informando que no município já existe o convênio com o Governo do Estado de SP “Atividade Delegada”, através da
lei nº3106/2010.
Requeiro informações solicitando a planilha de controle de todos os Policiais Militares que desenvolveram atividades mediante o convênio da Atividade Delegada,
desde janeiro/2021, considerando as atividades exercidadas.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, as informações acima.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Paulínia, 29 de julho de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
REQUERIMENTO Nº 699/2021

VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 700/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA O COVID-19 DO GRUPO DE 50 A 59 ANOS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Mediante muitas dificuldades que esse grupo tem encontrado em conseguir efetuar o agendamento tanto pelo 156 quanto pelo site da prefeitura municipal e que,
apesar de ter aberto o agendamento para o grupo inúmeras vezes, o mesmo dura
entre 1 e 2 minutos.
Requeiro informações quanto às medidas a serem tomadas para vacinação completa do grupo entre 50 e 59 anos, uma vez que já abriu a vacinação para a idade
de 28 anos, e o grupo mencionado não está totalmente imunizado.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, as informações acima.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

REQUERIMENTO Nº 702/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O POLICIAIS MILITARES
QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº
3.106/2010.”
Exmo. Sr. Presidente:

Paulínia, 30 de julho de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 703/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DA REDE
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO BOM RETIRO.”
Exmo. Sr. Presidente:

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE OS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.”

Mediante muitas reivindicações dos munícipes que moram no local, por conta dos
riscos que o ambiente escuro proporciona.
Considerando a Indicação nº571 de maio/2021 deste vereador, solicitando uma
atenção para a iluminação deste local.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, informações com uma previsão para a instalação da rede de iluminação pública no bairro bom retiro, bem
como medidas para segurança dos munícipes até lá.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Exmo. Sr. Presidente:

Paulínia, 30 de julho de 2021

Temos acompanhado os grandes impactos da pandemia refletidos na saúde das
pessoas, o caos emocional se instalou, são inúmeras as pessoas com crise de

VEREADOR FABIO DA VAN

Paulínia, 30 de julho de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 701/2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 01 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 - CEMEP
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, Estado de São Paulo, através da
Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições e em consonância com a legislação municipal, torna pública a Abertura e Regulamento do Processo Seletivo
para o ingresso dos alunos no ano de 2022 nas escolas técnicas profissionalizantes deste município.

7/12
a 9/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

1. APRESENTAÇÃO
Este Edital contém as informações e procedimentos necessários para os ingressantes no ano letivo de 2022 nos cursos técnicos das escolas CEMEP - Centro
Municipal de Ensino Profissionalizante “Prof. Osmar Passareli Silveira” e ETEP Escola Técnica de Paulínia, ora denominado PROCESSO SELETIVO 2022.
Solicitamos que, antes de efetuar sua inscrição, leia atentamente as informações
gerais, as normas constantes neste Edital, seus anexos e as possíveis retificações, para certificar-se de que preenche todos os requisito5s exigidos para a participação deste processo seletivo, para o ingresso em um dos cursos oferecidos
pela Municipalidade; o curso de Química ou Informática Concomitante com o Ensino Médio em Período Integral, Química Subsequente ao Ensino Médio no Período
Noturno e Enfermagem Subsequente ao Ensino Médio no Período Matutino.

25 e 26/01/2022

O PROCESSO SELETIVO 2022, será organizado da seguinte forma:

2 e 3/02/2022

a) O candidato deverá realizar a Inscrição on-line através do Site Oficial da Prefeitura: www.paulinia.sp.gov.br e seguir rigorosamente as orientações descritas nos
anexos (I, II, III e IV) do item b;
b) O critério de avaliação será a análise do histórico escolar conforme especificado
nos anexos referentes a cada um dos cursos oferecidos:
Anexo I) CEMEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
Anexo II) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
Anexo III) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
Anexo IV) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO
c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II, III e IV) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA
29/07/2021
15/09 a 15/10/2021
16/10 a 31/10/2021
08/11/2021
09/11 a 12/11/2021
6/12/2021

EVENTO
Publicação do Edital nº 001/2021 – Processo Seletivo 2022
Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura:
www.paulinia.sp.gov.br
Análise dos históricos ou boletins escolares pela
Comissão do Processo Seletivo 2022
Publicação das inscrições indeferidas
Recursos dos Candidatos que foram Indeferidos. O
pedido de recurso ocorrerá na forma presencial nas
escolas em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição.
Publicação da classificação Geral dos Candidatos
após os candidatos indeferidos.

27/01/2022
28 a 31/01/2022
01/02/2022

Recursos da Classificação Geral dos Candidatos. O
pedido de recurso ocorrerá na forma presencial nas
escolas em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição.
Publicação da classificação Geral Final após Recursos.
Publicação da 1ª chamada a partir das 18hoo (no
mural da escola ou site oficial da escola conforme
descritos nos anexos (I,II,III e IV) do item b)
Efetivação de matrícula dos Classificados na 1ª Chamada.
Publicação da 2ª chamada (caso haja desistência) a
partir das 18h000 (no mural da escola ou site oficial
da escola conforme descritos nos anexos (I,II,III e IV)
do item b)
Efetivação de matrícula dos Classificados na 2ª Chamada.
Publicação da 3ª chamada (caso haja desistência)
a partir das 18h00 (no mural da escola ou site oficial
da escola conforme descritos nos anexos (I,II,III e IV)
do item b)
Efetivação de matrícula dos Classificados na 3ª Chamada

ANEXO I
CEMEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA
CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em Informática concomitante com o Ensino Médio - Período Integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos
2. DAS VAGAS OFERECIDAS
2.1 São 83 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1 O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2021
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores à 2021
4. DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais
4.2. O critério adotado será a análise do Histórico Escolar, Boletim Escolar, Certificado Escolar ou Declaração da Escola em papel timbrado e assinado conforme
modelo em anexo (Anexo VII).
4.2.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida
pela média aritmética das quatro notas finais de série/ano dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática (do item “a” a “d” abaixo descritos), conforme os seguintes critérios:
a) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 6º ano do Ensino Fundamental).
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
b) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 7º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
c) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 8º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
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notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
d) Língua Portuguesa e Matemática (nota final do 1º bimestre de 2021 do 9º ano
do Ensino Fundamental)
e) Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido
em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação, etc,
deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua
Portuguesa.
f) Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada
apenas a nota do componente curricular de Matemática.
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada
pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela
1 (anexo V)
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o PROCESSO SELETIVO 2022 serão efetuadas pelo site
www.paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de
2021 até as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de
outubro de 2021
5.2. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital
5.2.2. Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos
dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato.
5.2.3. Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer
fase do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4. Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da
documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
Boletim Escolar ou Histórico Escolar Parcial ou Certificado ou Declaração
Escolar conforme anexo VII contendo o quinto conceito (resultado final)
das notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º
anos e as notas do 1º bimestre do 9º ano cursado em 2021.
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável pela instituição, assim como dados para contato.
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão ser assinados pelo responsável da Instituição.
b) No caso de candidatos com deficiência deverá ser feito também o upload
do laudo médico especificando a deficiência.
		
5.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado no
item 6.3.
5.4 Não haverá taxa de inscrição
5.5 Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola
5.6 Os documentos a serem anexados através de Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem cortes, sem rasuras, com todas as informações legíveis, em formato PDF e com tamanho máximo de 10Mb.
Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do Processo Seletivo e
a inscrição será indeferida.
5.7 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso de PDF.
5.8 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas ” e finalizar a inscrição.
5.9 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.10 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.cemep.net.br).
5.11 Depois que o candidato confirmar e efetuar sua inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.12 Não compete à Comissão Organizadora e nem à instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do

comprovante de inscrição.
6. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência
e fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem cortes e sem rasuras e estar no
formato PDF.
6.2 Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz
c) Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores
d) Deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação
II) Cuidado pessoal
III) Habilidades sociais
IV)Utilização dos recursos da comunidade
V)Saúde e segurança
VI)Habilidades acadêmicas
VII) Lazer
VIII)Trabalho
e) Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012 no Art
1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
seguintes incisos I ou II:
I - Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível
de desenvolvimento;
II – Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados
ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas
e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
6.3 A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
7.2 Os critérios para classificação são os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1 Após a classificação final, havendo empate na pontuação entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação no componente curricular de Matemática;
b) - Ainda persistindo o empate:
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Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa;
c) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Matemática ano a ano iniciando
pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
d) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa ano a no
iniciando pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
e) - Ainda persistindo o empate:
Sorteio.
9. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
9.1 Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital sejam preenchidas
9.1.1. CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos
da rede pública;
b) 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos
da rede privada.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública;
b) 10% (dez por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada.
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não a solicitada neste edital;
b) Ao fazer o Upload apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente de PDF;
c) Usar meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Não comparecer para a matrícula na data estipulada;
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Língua
Estrangeira, Filosofia, Sociologia, Arte, Educação Física e, facultativamente,
Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático;
Obs. - Alguns livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não
são fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen drive,
apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Informática
- Proporciona conhecimento da Tecnologia da Informação, suas subáreas e sua
adequada utilização nas organizações;
- Proporciona ambiente pedagógico caracterizado por oficinas nas quais os alunos desenvolvam projetos experimentais nos laboratórios de informática;
- Viabiliza o contato com profissionais da área através de palestras e visitas

técnicas em empresas da região e centros de pesquisa em TI;
- Mobiliza o saber teórico e prático do seu trabalho para a realização de ações e
projetos próprios da profissão;
- Atende às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho em termos
de formação de recursos humanos;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na Escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na Escola), cuja presença é obrigatória. As aulas
são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente,
algum sábado letivo;
- Importante: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros,
deverá ser adquirido pelo aluno;
- O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
12.1 O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.cemep.net.br.
12.2 As datas e horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
12.3 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
13.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da Unidade Escolar www.cemep.net.br, nas datas previstas neste edital;
13.2 O Responsável pelo candidato aprovado deverá comparecer na Secretaria
da Escola, portando a documentação exigida para a efetivação da matrícula nos
dias previstos neste edital, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
13.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
13.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
13.5 É vedado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG e CPF);
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar
cópia autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
14. DOS RECURSOS
14.1 Após análise dos históricos ou boletins ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicadas no site da escola (www.cemep.net.br), no dia 08/11/2021;
14.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será de
09/11/2021 a 12/11/2021;
14.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
14.4 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição de recurso;
14.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
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DOS CANDIDATOS no site da escola: www.cemep.net.br já considerados os
resultados dos recursos.
14.6 O prazo para interposição de recursos da Classificação Geral dos Candidatos
será de 07/12 a 09/12/2021;
14.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
14.8 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição de recursos;
14.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.cemep.net.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL DOS CANDIDATOS e a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados e deliberados pela Comissão
de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO II
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1 Técnico em Química concomitante com o ensino médio - Período integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1 São 63 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1 O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do ensino fundamental no ano de 2021;
3.2 Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais.
4.2 O critério adotado será o da análise do histórico escolar ou Boletim Escolar
ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar em papel timbrado e assinado
conforme modelo em anexo (anexo VII).
4.2.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida
pela média aritmética das quatro notas finais de série/ano dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática (do item “a” a “d” abaixo descritos), conforme os seguintes critérios:
a) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 6º ano do Ensino
Fundamental).
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
b) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 7º ano do Ensino
Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
c) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 8º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
d) Língua Portuguesa e Matemática (nota final do 1º bimestre de 2021 do 9º
ano do Ensino Fundamental)
e) Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido
em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de
Língua Portuguesa.
f) Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada
apenas a nota do componente curricular de Matemática.
4.3 Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos,

a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada pela
Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela 1
(anexo V).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir da 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1 Leitura deste Edital;
5.2.2 Preencher o Eletrônico do Formulário de Inscrição. O preenchimento dos
dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
Boletim Escolar ou Histórico Escolar Parcial ou Certificado ou Declaração
Escolar conforme anexo VII contendo o quinto conceito (resultado final) das
notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º anos e
as notas do 1º bimestre do 9º ano cursado em 2021.
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável
pela instituição, assim como dados para contato.
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão
ser assinados pelo responsável da Instituição.
b) No caso de candidatos com deficiência deverá ser feito também o upload
do laudo médico especificando a deficiência.
		
5.3 O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo
Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado no
item 6.3.
5.4 Não haverá taxa de inscrição;
5.5 Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola;
5.6 Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas
os solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem cortes e sem rasuras com
todas as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10Mb.
Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição será indeferida;
5.7 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.8 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.9 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.10 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.11 Depois que o candidato efetuar e confirmar a inscrição não será mais possível
fazer alterações.
5.12 Não compete à Comissão Organizadora e nem à instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares,etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
6. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência
e fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem corte e sem rasuras e estar no
formato PDF;
6.2 Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monopaSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.674 | Paulínia, 05 de Agosto de 2021 |
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resia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores;
d) Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação;
II) Cuidado pessoal;
III) Habilidades sociais;
IV) Utilização dos recursos da comunidade;
V) Saúde e segurança;
VI) Habilidades acadêmicas;
VII) Lazer; e
VIII)Trabalho.
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012-Art 1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma
dos seguintes incisos I ou II:
I) Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu
nível de desenvolvimento;
II) Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência
a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e
fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do
Decreto nº 3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/
MEC nº 9, de 5 de maio de 2017;
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
7.2 Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1 Após a classificação final, havendo empate na pontuação entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação no componente curricular de Matemática;
b) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa;
c) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Matemática ano a ano iniciando
pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
d) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa ano a ano
iniciando pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
e) - Ainda persistindo o empate:
Sorteio.
9. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
9.1 Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas.

9.1.1 CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da
rede pública residentes em Paulínia;
b) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da
rede privada residentes em Paulínia.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes de outros municípios;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes de outros municípios.
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO
GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas
públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a requerida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) Usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Não comparecer para a matrícula na data estipulada;
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Educação Artística, Educação Física e, facultativamente
Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD;
Observação - Alguns dos livros adotados são específicos para o Curso Técnico
e não são fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen
drive, apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Química
- Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
- Planeja e coordena os processos laboratoriais;
- Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
- Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
- As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros,
deverá ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
12.1 O resultado será publicado:
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a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.etep.com.br;

ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO

12.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências.

1. DO CURSO OFERECIDO
1.1 Técnico em química subsequente ao ensino médio - Período noturno
1.2. Tempo de duração: 2 anos

12.3 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio no ano de 2021 ou ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2021.

13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
13.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
13.2 O Responsável pelo candidato aprovado deverá comparecer na Secretaria
da Escola, portando a documentação exigida para a assinatura da efetivação da
matrícula nos previstos neste edital, das 9h às 12h e das 13h30m às 19h30m;
13.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
13.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
13.5 É vetado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG e CPF);
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar cópia
autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta
14. DOS RECURSOS
14.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação dos candidatos das
mesma serão publicados no site da escola: www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
14.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
14.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
14.4 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recurso;
14.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola: www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
14.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
14.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
14.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
14.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.
etep.com.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS e
a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO III

2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 50 vagas disponibilizadas

4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2. O critério adotado será a análise do histórico escolar ou boletim escolar, certificado escolar ou declaração escolar em papel timbrado e assinado conforme
modelo em anexo (anexo VIII) ;
4.3 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida pelos candidatos:
4.3.1 A pontuação individual será calculada pela soma dos quintos conceitos
obtidos na primeira série do Ensino Médio depois de aplicados os pesos conforme descrito abaixo:
O quinto conceito de Língua Portuguesa (LP) multiplicado por um (peso 1);
O quinto conceito de Matemática (M) multiplicado por dois (peso 2);
O quinto conceito de Química (Q) multiplicado por trêss (peso 3);
Pontuação final candidato = (nota de LP x 1) + (nota de M x 2) + (nota de Q
x 3).
4.3.2 Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua Portuguesa.
4.3.3. Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em
outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Matemática.
4.4. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10 (dez) será analisada
pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela
1 (anexo V).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital;
5.2.2 Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
I) Histórico Escolar constando as notas de conclusão do Ensino Médio ou;
II) Histórico Escolar Parcial ou Boletim Escolar ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar (anexo VIII) constando as notas da primeira série do Ensino Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2021;
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável pela instituição, assim como dados para contato;
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão ser assinados pelo responsável da Instituição.
III) Para os que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até
a edição de 2016 devem fazer upload do Certificado ou Declaração de
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Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela
Secretaria da Educação do Estado correspondente, obrigatoriamente
constando a pontuação obtida em cada área;
IV) Para os candidatos que realizaram estudos em outro país devem fazer
upload do parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ou Conselho
Estadual de Educação e declaração do respectivo Consulado atestando a
autenticidade do Histórico Escolar apresentado.
5.3 Não haverá taxa de inscrição;
5.4 Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola;
5.5 documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem corte e sem rasuras com todas
as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10mb. Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição
será indeferida.
5.6 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.7 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.8 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.9 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo
que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.10 Depois que o candidato confirmar e efetuar sua inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.11 Não compete à Comissão Organizadora e nem à Instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares etc.), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
6.2 Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
7.1 Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação no componente curricular Química;
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação no componente curricular Matemática;
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação no componente curricular Língua Portuguesa;
- Ainda persistindo o empate:
d) Sorteio.
8. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1 Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas;
8.1.1 DOS CRITÉRIOS DA 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 0% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
c) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios.
8.1.2 DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.

9. DESCLASSIFICAÇÃO
9.1 O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a pedida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) Usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f)Não comparecer para a matrícula na data estipulada.
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
h) Técnico em Química
I) Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
II) Planeja e coordena os processos laboratoriais;
III) Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
IV) Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
V) Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas
técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
VI) O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas (ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
VII) As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme, livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros, deverá
ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1 O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
11.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências.
11.3 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
12.2 Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola e se
menor o seu responsável legal deverá comparecer portando a documentação
exigida para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste
edital das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
12.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
12.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
12.5 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG e CPF) ou se estrangeiro, a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
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f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
13. DOS RECURSOS
13.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VIII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicados no site da escola www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
13.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
13.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
13.4 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
13.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
13.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
13.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.9 no dia das 18h do 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.etep.
com.br) será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS e a 1ª
chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO IV
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO
1. DO CURSO OFERECIDO
a) Técnico em Enfermagem subsequente ao ensino médio - Período matutino;
b) Tempo de duração: 2 anos
c) O início está previsto para o mês de abril de 2022, podendo ser antecipado.
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
São 30 vagas disponibilizadas
3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio no
ano de 2021 ou ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2 O critério adotado será a análise do histórico escolar ou boletim escolar ou
certificado escolar ou declaração escolar em papel timbrado e assinado conforme modelo em anexo (anexo IX);
4.3 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida pelos candidatos:
4.3.1 A pontuação individual será calculada pela soma dos quintos conceitos
obtidos na primeira série do Ensino Médio depois de aplicados os pesos conforme descritos abaixo:
O quinto conceito em Língua Portuguesa (LP) multiplicado por um (peso 1);
O quinto conceito de Matemática (M) multiplicado por dois (peso 2);
O quinto conceito de Biologia (B) multiplicado por três (peso 3);
Pontuação final candidato = (nota de LP x 1) + (nota de M x 2) + nota de B x 3).
4.3.2 Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua Portuguesa.
4.3.3 Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em
outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Matemática.

4.4 Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos,
a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10 (dez) será analisada pela
Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela 1
(anexo V).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2022 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 Para se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital;
5.2.2 Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos dados na inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
I) Histórico Escolar constando as notas de conclusão do Ensino Médio ou;
II) Histórico Escolar Parcial ou Boletim Escolar ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar (anexo IX) constando as notas do primeiro ano do Ensino
Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2021;
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável
pela instituição, assim como dados para contato;
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão
ser assinados pelo responsável da Instituição.
III) Para os que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM até a
edição de 2016 devem fazer upload do Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente obrigatoriamente constando a
pontuação obtida em cada área do conhecimento;
IV) Para os candidatos que realizaram estudos em outro país devem fazer
upload do parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação e
declaração do respectivo Consulado atestando a autenticidade do Histórico
Escolar apresentado.
5.3 Não haverá taxa de inscrição;
5.4 Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola;
5.5 Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem corte e sem rasuras com todas
as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10mb. Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição
será indeferida.
5.6 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.7 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.8 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.9 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.10 Depois que o candidato efetuar e confirmar a inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.11 Não compete à Comissão Organizadora e nem à Instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
6.2 Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
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7.1 Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a. Maior pontuação no componente curricular Biologia;
- Ainda persistindo o empate:
b. Maior pontuação no componente curricular Matemática
- Ainda persistindo o empate:
c. Maior pontuação no componente curricular Língua Portuguesa;
- Ainda persistindo o empate:
d. Sorteio.
8. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1 Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas;
8.1.1 DOS CRITÉRIOS DA 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios.
8.2. DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9. DESCLASSIFICAÇÃO
9.1 O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a pedida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) Usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Não comparecer para a matrícula na data estipulada.
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
10.1 Técnico em Enfermagem - Período Matutino - 2 anos - 30 vagas;
10.2 O Técnico em Enfermagem está habilitado a participar de ações de Enfermagem na assistência e cuidados diretos aos pacientes de todas as idades que
precisam de orientação para prevenir doenças e também para os que já estão doentes em estado grave, oferecendo assistência integral fundamental em
procedimentos técnico-científicos. Atua em Unidades Básicas de Saúde, Centro
Geriátrico, Atendimento pré-hospitalar. Nos hospitais pode fazer parte das equipes de Pronto Socorro, Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica, Pediatria,
Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva e todos os
setores em que a enfermagem atua. Além de outras áreas como Domicílios, Ambulatórios de Empresas, Shopping Center, Laboratórios e Clínicas particulares.
10.3 O material a ser utilizado no curso tais como: material de aula prática e estágio, roupas, jaleco, sapatos brancos, livros, apostilas, luvas, máscaras entre
outros, deverá ser adquirido pelo aluno.
10.4 O uso do uniforme é obrigatório e não deve ser modificado sem prévia autorização da escola.
11. PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1 O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
11.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;

c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências.
11.3 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
12.2 Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, se for menor, portando a documentação exigida para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste edital
das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
12.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
12.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
12.5 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG e CPF) ou se estrangeiro, a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
13. DOS RECURSOS
13.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo IX) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicados no site da escola www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
13.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
13.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando os documentos citados no item 5.2.4
deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
13.4 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição dos recurso.
13.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
13.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
13.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
13.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.
etep.com.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS
e a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO V
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
TABELA 1 - DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
PARTE 1
CONCEITO
A
Excelente
Plenamente satisfatório (PS)

NOTA NUMÉRICA
10,00
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Satisfatório pleno
Aprovado superior
Satisfatório com aprofundamento
Satisfatório avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado bom (RB)
Desenvolvimento progressivo real (DPR)

CONCEITO
D
Sofrível
Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2)
Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal (FZDP)

3,00

PARTE 8
CONCEITO

PARTE 2
CONCEITO
A- / B+
Ótimo
Muito bom
Aprovado médio superior

NOTA NUMÉRICA

NOTA NUMÉRICA
1,00

D- / E+
NOTA NUMÉRICA
9,00
PARTE 9
CONCEITO

PARTE 3
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

B
Bom
Significativo
Aprovado
Habilitado
Promovido
Concluído
Proficiente
Apto
Satisfatório médio
Atingiu os objetivos
Atingiu a maioria dos objetivos (F4)
Aprovado médio

8,00

PARTE 4
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
7,00

C+ / BRegular para bom
Aprovado médio inferior

PARTE 5
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

C
Satisfatório (S)
Regular
Suficiente
Progressão essencial
Progressão simples
Aprendizagem satisfatória (AS)
Progressão satisfatória
Atingiu os objetivos essenciais (F3)
Resultado satisfatório (RS)
Zona de desenvolvimento proximal (ZDP)

6,00

NOTA NUMÉRICA

C- / D+
Promovido parcialmente
Aprovado com dependência
Aprendizagem não satisfatória
Razoavelmente satisfatório

NOTA NUMÉRICA
0,00

Caso as notas obtidas pelo candidato não estiverem na escala de 0,00 (zero) a
10,00 (dez), deverá ser feita a conversão de acordo com a fórmula:
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 100.00 (cem),
Ponto = nota x 10.00
100.00
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 5.00 (cinco),
Ponto = nota x 10,00
5.00
Para escala ENCCEJA (nota máxima 180.00)
Ponto = nota x 10,00
180,00
Para escala ENEM (nota máxima 1000.00)
Ponto = nota x 10,00
1000,00
ANEXO VI
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
FORMULÁRIO DE RECURSO

PARTE 6
CONCEITO

E
Não satisfatório
Insatisfatório
Insuficiente
Reprovado
Retido
Não promovido
Progressão não avaliada
Não atingiu os objetivos essenciais (F1)
Resultado insatisfatório (RI)

5,00

REFERENTE: ( ) INSCRIÇÃO
( ) CLASSIFICAÇÃO FINAL
PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO:
Nome do candidato:__________________________________________________
RG:_____________________________CPF:____________________________
Número da inscrição:__________ Curso:_________________________________
Motivo do recurso: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________
Assinatura do candidato
PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO:

PARTE 7

Documentos anexados:
1. Documento comprobatório do quinto conceito (resultado final) das notas de Português e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º anos e as notas do 1º bimestre do
9º ano cursado em 2021:
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(
(
(
(

) Boletim Escolar
) Histórico Escolar
) Certificado Escolar
) Declaração Escolar conforme anexo 7 ou 8 ou 9
2. Em caso de candidatos com deficiência:
( ) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência.
Parecer da Comissão:
( ) recurso deferido
( ) recurso indeferido
Justificativa:______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________
Nome por extenso e Assinatura do representante da Comissão

DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (MATUTINO)
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno _________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________, está cursando o 3ª série
do Ensino Médio em 2021 nesta instituição ou já concluiu o Ensino Médio, tendo
obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
1ª Série - Ensino
Médio

Língua Portuguesa

_____________________________
Local e Data
_____________________________
Telefone de contato
do responsável da Escola

ANEXO VII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM INFORMÁTICA OU QUÍMICA - PERÍODO INTEGRAL
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)

Matemática

Biologia

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

Declaramos, para os devidos fins, que o aluno ______________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________________, está cursando
o 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 nesta instituição, tendo obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
6º ano
7º ano
8º ano

Língua Portuguesa

Matemática

E no 1º bimestre de 2021 as notas referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental:
_____________________________
Local e Data
_____________________________
____________________________
Telefone de contato
Assinatura e carimbo do
do responsável da Escola
responsável na escola
ANEXO VIII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM QUÍMICA (NOTURNO)
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno _________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________, está cursando o 3ª série
do Ensino Médio em 2021 nesta instituição ou já concluiu o Ensino Médio, tendo
obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
1ª Série - Ensino
Médio

Língua Portuguesa

_____________________________
Local e Data
_____________________________
Telefone de contato
do responsável da Escola

Matemática

Química

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

ANEXO IX
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
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