DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.685 - 26 de Agosto de 2021
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.932, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 109/2021 de autoria do Executivo)
“DENOMINA DUAS VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PAULÍNIA 245 (LA
DOLCE VITA), NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. ”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “AVENIDA IZABEL DE FREITAS PEREIRA CARON”, a via pública designada como Alargamento da Avenida 01, do loteamento
Paulínia 245 (La Dolce Vita), no bairro Jardim Ypê, com aproximadamente 440,00
metros de extensão, tendo início na Avenida Prefeito José Lozano Araújo e término na Avenida Prefeito José Lozano Araújo.
Artigo 2º - Fica denominada “RUA FERNANDO CARON”, as vias públicas designadas como Rua 01 e Rua 03, do loteamento Paulínia 245 (La Dolce Vita), no
bairro Jardim Ypê, com aproximadamente 645,00 metros de extensão, tendo início
na Avenida Izabel de Freitas Pereira Caron (antiga Alargamento da Avenida 01) e
término na Rua Everaldo Batista do Nascimento.
Artigo 3º. As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de verba
própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 20 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.933, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 110/2021 de autoria do Executivo)
“DENOMINA CLÉLIA SCURSONI PERISSINOTTO UM LOGRADOURO DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. ”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “PRAÇA CLÉLIA SCURSONI PERISSINOTTO”,

o Sistema de Lazer 04, localizado entre as Ruas Israel Francisco de Assis, Ana
Maria Padovani, João Bordin e Ortêncio Padovani, do loteamento Residencial São
José, no bairro João Aranha, no quarteirão 1189.
Artigo 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 20 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.934, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 111/2021 de autoria do Executivo)
“DENOMINA ANTONIA DE MORAES SOUZA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA. ”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “RUA ANTONIA DE MORAES SOUZA”, as vias
públicas designadas como Avenida 01, Rua 02, Rua 03 e Rua 04, do loteamento
Centro Logístico Comercial de Paulínia (CLIP), no bairro Betel, com aproximadamente 1.108,00 metros de extensão tendo início, na Avenida 02 e término na
Avenida 01.
Artigo 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 20 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete

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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GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.935, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 112/2021 de autoria do Executivo)
“DENOMINA JOÃO TONON VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. ”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “RUA JOÃO TONON”, a via pública designada como
faixa destacada para implantação de reservatório d’água e via de acesso, oriunda
do desdobro da gleba 5B, subdivisão da gleba 5, no bairro Betel, com aproximadamente 225,00 metros de extensão, tendo início na Avenida Alexandre Cazelatto e
término no interior da gleba (cul-de-sac).
Artigo 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

LEI Nº 3.937, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 126/2021 de autoria do Executivo)
“DENOMINA PRAÇA FAMÍLIA CAMARGO & SANTOS UM LOGRADOURO
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “PRAÇA FAMÍLIA CAMARGO & SANTOS”, o logradouro designado como Parque 02, no quarteirão 960, localizado entre a Rua Gildo
Quaiatti, a Rua Márcio Roberto Alves da Silva, a Rua Antonio Adamo e a Avenida
João Alves de Lima, do loteamento e bairro Parque da Represa.
Artigo 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Paulínia, 20 de Agosto de 2021.

Paulínia, 20 de Agosto de 2021.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete

PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.936, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 125/2021 de autoria do Executivo)

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.938, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 127/2021 de autoria do Executivo)
“DENOMINA PRAÇA ALUIZIO JOVELINO DOS SANTOS UM LOGRADOURO
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”

“DENOMINA HELTEMIL GONÇALVES COSTA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA.”

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica denominada “PRAÇA ALUIZIO JOVELINO DOS SANTOS”, a rotatória (intersecção em círculo) localizada na confluência entre a Avenida Prefeito
José Lozano Araújo, a Rua das Nações Unidas, a Rua Adolpho Leoni e a Rua Dom
Francisco de Campos Barreto.

Artigo 1º - Fica denominada “RUA HELTEMIL GONÇALVES COSTA”, a via pública designada como Rua 09, do loteamento Residencil Villa Bella, no bairro Jardim
América, com aproximadamente 230,00 metros de extensão, tendo início na Rua
Izolino Clemente Duarte e término na rotatória entre a Rua Alfredo Giuseppe Mario
Fiori e a Rua Luiz Cezario.
Artigo 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 20 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino

Artigo 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 20 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.939, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 100/2021 de autoria do Executivo)
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“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL NA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. ”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica criado no quadro permanente de servidores do Município o cargo
de Orientador Social, conforme constante no anexo I da presente lei.
§ 1º - Fica acrescido o cargo de Orientador Social ao Quadro de Cargos, suas atribuições e vencimentos, na Lei Complementar nº 66 de 27 de dezembro de 2017
- ANEXOS I, III e IV, respectivamente.
§ 2º - É requisito de habilitação para ocupar o cargo público de Orientador Social
nível superior, conforme anexo I.
§ 3º - O cargo de Orientador Social contará com 10 (dez) vagas e terá carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.
Artigo 2º - São atribuições do Orientador Social:
I - Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias
em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pesoal, que contribuam
com o fortalecimento da função protetiva da família;
II - Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)
construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões
individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
III - Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho
social;
IV - Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
V - Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
VI - Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
VII - Apoiar e participar no planejamento das ações;
VIII - Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de
vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
IX - Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
X - Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades
e, ou, na comunidade;
XI - Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios
de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e,
ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
XII - Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
XIII - Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do
processo de trabalho;
XIV - Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando
a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e
para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
XV - Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços,
programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho
por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre
outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
XVI - Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
XVII- Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas
públicas;
XVIII - Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;
XIX - Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de
fragilidade social vivenciadas;
XX - Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento
de condicionalidades;
XXI - Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional,
programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão
de obra;
XXII - Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;

XXIII - Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.
XXIV - Participar de reuniões de equipe, de encontros, seminários programas de
treinamento, sempre que convocado;
XXV - Realizar atividades administrativas junto ao Conselho Tutelar e Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Artigo 3º. As despesas com execução da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 24 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
Anexo I
Cargo

Orientador
Social

Vagas Exigência Mínima Graduação

10

Assistente Social,
Administrador, Antropólogo,
Economista Doméstico,
Pedagogo, Psicólogo,
Sociólogo,
Terapeuta ocupacional.

Vencimento Carga horária
Base
semanal

R$ 3.820,53 40h semanais

LEI Nº 3.940, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 101/2021 de autoria do Executivo)
“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.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado no âmbito do Município de Paulínia (02) dois cargos de
Advogado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),
com vencimentos e progressões na carreira estabelecidos no Anexo I desta Lei.
Art. 2º - São atribuições do cargo de Advogado do CREAS:
I – atuar no serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, como
advogado, acompanhando o atendimento de crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e demais pessoas em situação de vulnerabilidade
social e que estejam, por qualquer motivo, sendo acompanhadas pelo CREAS;
II – trabalhar em equipe interdisciplinar, realizando o acolhimento, o acompanhamento especializado e a oferta de informações e orientações jurídicas para as
pessoas referenciadas no inciso anterior;
III – realizar visitas domiciliares de pessoas e famílias acompanhadas pela equipe
técnica interdisciplinar do CREAS, quando necessário;
IV – promover o encaminhamento das pessoas referenciadas no inciso I para a
rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa
de direitos;
V – orientar juridicamente os demais técnicos da equipe interdisciplinar do CREAS
durante o acompanhamento das pessoas em situação de violação de direitos
descritas no inciso I;
VI – fazer a alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações
desenvolvidas no CREAS;
VII – participar e promover atividades de capacitação e formação continuada, reuSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.685 | Paulínia, 26 de Agosto de 2021 |
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niões, estudos de caso, avaliação de resultados atingidos, contribuir no planejamento das ações a serem desenvolvidas na definição de fluxos de trabalho e
na instituição da rotina de atendimento e de acompanhamento dos usuários do
CREAS;
VIII – comparecer, sempre que necessário, nos demais órgãos e entidades da
rede socioassistencial, de saúde, de educação, Delegacias de Polícia, Ministério
Público e Poder Judiciário, para reunir informações e realizar o acompanhamento dos casos que estejam sendo tratados no âmbito do CREAS;
IX - realizar as demais atividades que estejam associadas às funções do CREAS;
Art. 3º - É vedado ao Advogado do CREAS patrocinar processos judiciais ou atuar
de qualquer forma na qualidade de procurador das pessoas acompanhadas no
CREAS, bem como lhe é vedado representar o Ente Público na qualidade de procurador constituído.
Art. 4º - São requisitos para a investidura no cargo de Advogado do CREAS:
I - possuir graduação em Direito, em instituição de ensino devidamente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC);
II - possuir inscrição ativa e regular, como advogado, na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB);
III - observar os demais requisitos de ingresso descritos na Lei Complementar
Municipal nº 17, de 09 de outubro de 2001 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Paulínia).

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 24 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.942, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 117/2021 de autoria do Ver. Messias Brito)
“INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO PAULÍNIA.”

Art. 5º - A carga horária do Advogado do CREAS será de 40 (quarenta) horas
semanais.

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 6º - O cargo de Advogado do CREAS fica vinculado à estrutura da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Art. 1º - Fica criada a “Semana Municipal do Evangélico” a ser comemorada, anualmente, na última semana do mês de julho.

Art. 7º - O Advogado do CREAS estará submetido ao regime estatutário, se aplicando ao cargo todas as disposições da Lei Complementar nº 17, de 09 de outubro de 2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paulínia), e Lei
Complementar nº 66, de 27 de dezembro de 2017 (Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos do Quadro Geral dos Servidores da Prefeitura Municipal de Paulínia).

Art. 2º - A data a que se refere o artigo anterior fica fazendo parte integrante do
Calendário Oficial de Eventos do Município de Paulínia.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 24 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Art. 3º - O Poder Executivo poderá promover a divulgação da “Semana Municipal
do Evangélico” em parceria com as igrejas evangélicas do município realizando
palestras, seminários, painéis e quaisquer outros eventos que venham ressaltar
as comemorações, com livre acesso à população.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

Paulínia, 24 de Agosto de 2021.

PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

LEI Nº 3.941, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 116/2021 de autoria do Ver. Messias Brito)
“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO
MUNICÍPIO, O DIA MUNICIPAL DO MOTOBOY E ENTREGADORES EM
TRICÍCLO.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo1º- Fica instituído no calendário oficial de eventos do município, o “Dia do
Motoboy e entregadores em Triciclo”, a ser comemorado, anualmente, em 27 de
julho.

PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
DECRETO Nº 8080 DE 25 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR À DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Artigo 2º - A data instituída por esta Lei passará a integrar o Calendário Oficial do
Município.

EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais e nos termos da autorização constante do artigo 20º, Incisos I, II e III, da Lei 3.784 de 28 de julho de 2020, Lei 3.828 de 28 de
dezembro de 2020, bem como o artigo 43º, § 1º, inciso II da Lei no 4.320 de 17 de
março de 1964.
DECRETA:

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal Vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.646.186,21 (Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e
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Seis Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos) destinado à
suplementação das dotações orçamentárias a seguir discriminadas:
01.		
Prefeitura Municipal de Paulínia
01.10.		
Secretaria Municipal de Saúde
01.10.01.
Gabinete do Secretário e Dependências
01.10.01.10.122.0010.2.157. Enfrentamento de Emergência de Saúde (Covid-19)
05.312000.
Recursos para Combate ao Coronavírus
(342) 3.1.90.0400. Contratação por Tempo Determinado
(346) 3.1.90.1600.Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil
(355) 4.4.90.5200. Equipamentos e Material Permanente

R$ 400.000,00
R$ 1.854.688,21
R$ 391.498,00

1

5000

SER

2

27000

SER

3

5000

SER

4

11000

SER

ENOXAPARINA 20 MG / 0,2 ML, SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS, COM SISTEMA DE SEGURANÇA
ENOXAPARINA 40 MG / 0,4 ML, SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS, COM SISTEMA DE SEGURANÇA
ENOXAPARINA 60 MG / 0,6 ML, SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS, COM SISTEMA DE SEGURANÇA
ENOXAPARINA 80 MG / 0,8 ML, SERINGA PRÉ-ENCHIDAS, COM SISTEMA DE SEGURANÇA

R$
23,09
R$
37,79
R$
42,49
R$
52,09

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.

TOTAL .......................................................................................... R$ 2.646.186,21

Paulínia, 26 de agosto de 2021.

Artigo 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, são provenientes do excesso de arrecadação apurados no exercício, referentes a Recursos Federais Vinculados, destinados a Secretaria Municipal
de Saúde no enfrentamento da emergência de Saúde relacionada ao Coronavírus.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos
Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 13/09/2021 às
08h30
Data e hora limite para recebimento das propostas até: 13/09/2021 às 09h
Início da disputa da etapa de lances: 13/09/2021 às 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 25 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Decreto elaborado no Departamento de Orçamentos da Secretaria Municipal de
Finanças e publicado no Gabinete do Prefeito na data supra.
NICHOLAS ANDREWS BACCARIN
Secretário de Finanças
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino
ERRATA
Por ocasião do Semanário Oficial nº1684, de 26/08/2021, página 01, DECRETO Nº 8.078 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.
ONDE SE LÊ:
“§ 2º Online: acessando o link http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/provadevida, seguindo as instruções da página.”

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021

Paulínia, 26 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021
PROTOCOLO Nº 14624/2021
SC Nº 989-992-993/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ATADURAS, CREPOM, GESSO E MATERIAIS PARA IMOBILIZAÇÕES
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 103/2021 referente ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE ATADURAS, CREPOM, GESSO E MATERIAIS PARA IMOBILIZAÇÕES.
CNPJ: 04.063.331/0001-21
Razão Social: CIRURGICA UNIAO LTDA

LEIA-SE:
“§ 2º Online: acessando o link:
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/provadevida, seguindo as instruções da página.”

Item: Qtde: Unid:

2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
PROTOCOLO Nº 7056, 9628 e 16113/2021
SC Nº 714 e 1062/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ANTICOAGULANTES
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 104/2021 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES.
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Razão Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
Valor
1ª Item Qtd. Unid.
Descrição
Unitário

1ª

3

16
17
19

20

Descrição:

ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO
15CMX1,8M CONFECCIONADO DE FIBRA DE
ALGODAO EM RAMA, CONSTITUIDO POR PE9000 ROLO
LOS DAS SEMENTES DE DIVERSAS ESPECIES
CULTIVADAS DO GENERO GOSSYPIUM MALVACEAE.
ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM
X 1,8M, CONFECCIONADO DE FIBRA DE ALGODAO EM RAMA, CONSTITUIDO POR PELOS
10000 ROLO
DAS SEMENTES DE DIVERSAS ESPECIES
CULTIVADAS DO GENERO GOSSYPIUM MALVACEAE.
TALA METALICA PARA IMOBILIZACAO DE MEM60
DZ
BROS 16MM X 180MM.
TALA METALICA PARA IMOBILIZACAO DE MEM60
DZ
BROS 19MM X 180MM.
TALA MOLDAVEL P, FORRADA COM ESPUMA
DE POLIURETANO EVA, PARA IMOBILIZACAO
100
PÇ
PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES,
INFERIORES, DESCARTAVEL.
TALA MOLDAVEL M, FORRADA COM ESPUMA
DE POLIURETANO EVA, PARA IMOBILIZACAO
100
PÇ
PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E
INFERIORES, DESCARTAVEL.

Valor
Unitário:
R$
0,90

R$
1,30
R$
9,40
R$
13,12
R$
6,75
R$
8,49
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21

100

PÇ

22

120

PÇ

23

50

PÇ

24

30

PÇ

25

40

PÇ

TALA MOLDAVEL G, FORRADA COM ESPUMA
DE POLIURETANO EVA, PARA IMOBILIZACAO
PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E
INFERIORES, DESCARTAVEL.
COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLITILENO.
COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLITILENO.
COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO G, CONFECCIONADO EM POLITILENO.
COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLITILENO.

MODALIDADE: Dispensa de licitação.
R$
8,49
R$
11,50
R$
11,50
R$
11,50
R$
11,40

CNPJ: 49.228.695/0001-52
Razão Social: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

4
5
6

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 216/2021
PROTOCOLADO: nº 07.597/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA E SABONETE ANTISSÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS.
CNPJ: 09.601.610/0001-15
Razão Social: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item: Qtde: Unid:

Valor
Unitário:
ATADURA DE CREPOM 6CMX1,8M COM 13 FIOS
R$
14000 ROLO
POR CM2, FLEXIVEL.
0,45
ATADURA DE CREPOM 8CMX1,8M COM 13 FIOS
R$
32000 ROL
POR CM2, FLEXIVEL.
0,56
ATADURA DE CREPOM 12CMX1,8M COM 13
R$
45000 ROL
FIOS POR CM 2, FLEXIVEL.
0,83

Item: Qtde: Unid:

1ª

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

Descrição:

1

260

LIT

2

5000

LIT

3

350

LIT

4

5000

LIT

CNPJ: 39.423.689/0001-00
Razão Social: VITOR FELIPE SILVA DE MACEDO PINTO 27008308817
Item: Qtde: Unid:

1ª

1

8000

ROLO

7

28000 ROLO

8

1200

ROLO

9

2000

ROLO

10

5000

ROLO

11

6000

ROLO

12

2600

ROLO

13

250

ROL

Descrição:
ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO
10CMX1,8M CONFECCIONADO DE FIBRA DE
ALGODAO EM RAMA, CONSTITUIDO POR PELOS DAS SEMENTES DE DIVERSAS ESPECIES
CULTIVADAS DO GENERO GOSSYPIUM MALVACEAE.
ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8M COM 13
FIOS POR CM2, FLEXIVEL.
ATADURA DE GESSO 06CMX2M, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GAZE COMUM.
ATADURA DE GESSO 08CMX2M, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GAZE COMUM.
ATADURA DE GESSO 10CMX3M, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GAZE COMUM.
ATADURA DE GESSO 15CMX3M, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GAZE COMUM.
ATADURA DE GESSO 20CMX4M, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GAZE COMUM.
MALHA TUBULAR 06CMX25M, COMPOSTA POR
TECIDO 100 ALGODAO.

Valor
Unitário:
R$
0,64
R$
1,49
R$
0,68
R$
0,98
R$
1,39
R$
2,24
R$
3,80
R$
10,95

Revogo os itens: 14, 15, 18.

1ª

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.
Paulínia, 26 AGO 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO SNº
PROTOCOLADO: 22.296/2017.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CNPJ nº 34.028.316/7101-51
OBJETO: Prestação de serviços e venda de produtos pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, a partir de 13 de agosto de 2021.
VALOR: R$ 375.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e
seis reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO:
13/08/2021.

Descrição:
PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS, INSTANTÂNIA, SOB A FORMA DE ESPUMA, COM PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ÁLCOOL ETÍCO HIDRATADO, COM CONCENTRAÇÃO
FINAL MÍNIMA DE 70% COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA PARA OS AGENTES DE IMPORTÂNCIA
NO CONTROLE DAS INFECÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A RDC 42/2010. CONDICIONADA EM
BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE COM VÁLVULA
DOSADORA QUE EVITE VAZAMENTO, ENTUPIMENTO, REFLUXO OU CONTAMINAÇÃO, ASSEPTICAMENTE SELADA, ADAPTÁVEL A UM DOSADOR DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ISTO É,
SEM NECESSIDADE DE PRESSÃO MANUAL.
PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS SOB A FORMA DE ESPUMA, COM
PRÍNCIPIO ATIVO À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO, COM CONCENTRAÇÃO FINAL MÍNIMA DE 70% COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
PARA OS AGENTES DE IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DAS INFECÇÕES, EM CONFORMIDADE
COM A RDC 42/2010. ACONDICIONADA EM BOLSA
PLÁSTICA RESISTENTE COM VÁLVULA DOSADORA QUE EVITE VAZAMENTO, ENTUPIMENTO, REFLUXO OU CONTAMINAÇÃO, ASSEPTICAMENTE
SELADA, ADAPTÁVEL A UM DOSADOR DE ACIONAMENTO MANUAL.
SABONETE ANTISSÉPTICO SOB A FORMA DE
ESPUMA, PARA A HIGIENIZAÇÃO ANTISSÉPTICA
DAS MÃOS E PUNHOS, PARA UTILIZAÇÃO EM
ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DE SERVIÇO DE SAÚDE, À BASE DE TRICLOSAN OU POLIHEXANIDA, COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
PARA OS AGENTES DE IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DAS INFECÇÕES, CONTENDO SUBSTÂNCIA HIDRATANTE E/OU EMOLIENTE PARA EVITAR
O RESSECAMENTO DA PELE. ACONDICIONADA
EM BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM VÁLVULA DOSADORA QUE EVITE VAZAMENTO, ENTUPIMENTO, REFLUXO OU CONTAMINAÇÃO, ASSEPTICAMENTE SELADA, ADAPTÁVEL A UM DOSADOR DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ISTO É,
SEM NECESSIDADE DE PRESSÃO MANUAL.
SABONETE ANTISSÉPTICO SOB A FORMA DE
ESPUMA, PARA A HIGIENIZAÇÃO ANTISSÉPTICA
DAS MÃOS E PUNHOS, PARA UTILIZAÇÃO EM
ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DE SERVIÇO DE SAÚDE, À BASE DE TRICLOSAN OU POLIHEXANIDA, COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
PARA OS AGENTES DE IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DAS INFECÇÕES, CONTENDO SUBSTÂNCIA HIDRATANTE E/OU EMOLIENTE PARA EVITAR
O RESSECAMENTO DA PELE. ACONDICIONADA
EM BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM VÁLVULA DOSADORA QUE EVITE VAZAMENTO, ENTUPIMENTO, REFLUXO OU CONTAMINAÇÃO,
ASSEPTICAMENTE SELADA, ADAPTÁVEL A UM
DOSADOR DE ACIONAMENTO MANUAL.

Valor
Unitário

R$
34,68

R$
46,24

R$
31,35

R$
67,00

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
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orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 082/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 217/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 11.260.846/0001-87
Razão Social: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

1ª

Item

Qtd.

Unid.

Descrição

12

32000

CPR

18

4000

FRS

DEXAMETASONA 4 MG
DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG / 1,5 ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 15 ML

orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

Valor
Unitário
R$ 0,23
R$ 8,90

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 220/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
Razão Social: CM HOSPITALAR S.A.
1ª

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

42

250

FRS

500

FAM

SUGAMADEX SÓDIO 100MG/ML FRASCO AMPOLA
COM 2ML

Valor
Unitário
R$
362,10

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38
Razão Social: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

1ª

03

Descrição

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 221/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 218/2021

Item Qtd. Unid.

Item Qtd. Unid.

Descrição

Valor
Unitário

BENZOCAÍNA 4,5% + BENZOXIQUINA 1,2% + BENZETÔNIO, CLORETO DE 0,1% + MENTOL 0,5%
AEROSOL, TUBO DE 43G

R$
22,50

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 219/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Razão Social: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor
Item
Qtd.
Unid.
Descrição
Unitário
1ª
DEXAMETASONA, ACETATO DE 0,1% CREME,
14
5000
TUB
R$ 0,88
TUBO COM 10 G
38 140000 CPR PREDNISONA 5 MG
R$ 0,07

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos

1ª

Item

Qtd.

Unid.

20

80000

AMP

24

14000

FAM

25

6000

FAM

36

3500

FRS

37
41

110000
110000

CPR
CPR

54

5500

TUB

56

3500

FAM

Descrição
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA DE 2
ML
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100
MG
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500
MG
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM NO MINIMO 60ML+ PIPETA DOSADORA EM ML
PREDNISONA 20 MG
BACLOFENO 10 MG
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% GELÉIA,
TUBO COM 30G
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% SEM VASO
CONSTRICTOR, FRASCO AMPOLA DE 20ML

Valor
Unitário
R$ 0,64
R$ 2,50
R$5,44
R$ 3,25
R$ 0,15
R$ 0,12
R$ 1,98
R$ 4,68

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 222/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Razão Social: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
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1ª

Item

Qtd.

Unid.

43

250

FAM

44

300

FAM

45

250

FAM

46

200

AMP

52

100

FRS

57

200

AMP

65

60000

CPR

Descrição
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE 0,25% COM VASO CONSTRICTOR, FRASCO AMPOLA DE 20 ML
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE 0,25% SEM VASO CONSTRICTOR, FRASCO AMPOLA DE 20 ML
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE 0,5% COM VASO
CONSTRICTOR, FRASCO AMPOLA DE 20 ML
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE 0,5%, ISOBÁRICA, AMPOLA 4ML
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 5% PESADA, AMPOLA 2ML
PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG

Valor
Unitário
R$
23,10
R$
21,45
R$
16,88

R$
58,00

R$ 0,11

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 76.386.283/0001-13
Razão Social: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Unid.

08

50000

CPR

Descrição
CETOPROFENO 100 MG

1ª

Item

Qtd.

19

2000

28
62

8000
1050

Unid.

Descrição

DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 100ML
CPR MEFENÂMICO, ÁCIDO 500MG
CPR HIDROXIZINA, CLORIDRATO DE 25 MG
FRS

Valor
Unitário
R$ 5,33
R$ 0,53
R$ 0,74

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 226/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 223/2021

Qtd.

CNPJ: 15.439.366/0001-39
Razão Social: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R$ 5,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

Item

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

R$ 8,96

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

1ª

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 225/2021

Valor
Unitário
R$ 0,70

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 28.093.678/0001-85
Razão Social: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

1ª

Item

Qtd.

Unid.

49

120000

CPR

Descrição

Valor
Unitário

CAFEÍNA 30MG + CARISOPRODOL 125MG +
DICLOFENACO SÓDICO 50MG + PARECETAMOL R$ 0,17
300MG / COMPRIMIDO

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 227/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 224/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ:04.027.894/0007-50
Razão Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
Valor
Item Qtd. Unid.
Descrição
Unitário
NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5 MG/ML,
02
5000
AMP
R$ 0,96
1ª
AMPOLA DE 1 ML
09
25000 FAM CETOPROFENO 100 MG
R$ 4,28
39
150
FAM TENOXICAN 40MG
R$ 14,75

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 14.271.474/0001-82
Razão Social: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item Qtd. Unid.
1ª

22

1500

SER

67

500

FRS

Descrição
HIALURONATO DE SÓDIO 20MG, COM PESO
MOLECULAR DE 1.000.000 DALTONS, SERINGAS
PRÉ-ENCHIDAS COM 2ML
DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE (VIT. B6) 5MG, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO
COM 20 ML

Valor
Unitário
R$
154,00
R$ 2,70

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 228/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 24.614.797/0001-85
Razão Social: INDMED HOSPITALAR EIRELI
1ª

Item

Qtd.

11

30000

Unid.

Descrição

CPR COLCHICINA 0,5 MG

Valor
Unitário
R$ 0,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 229/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ:
12.889.035/0001-02
Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Item

Qtd.

Unid.

32

50

FRS

NIMESULIDA 50 MG/ML , FRASCO COM 15ML

64

3000

FRS

LORATADINA 5 MG/5ML, FRASCO COM 100ML

Descrição

Valor
Unitário
R$
1,58
R$
2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 230/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
Razão Social:INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

1ª

Qtd.

Unid.

68

14000

AMP

69

65000

CPR

Descrição
DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE (VIT. B6) 50MG + GLICOSE 1000 MG
+ D- FRUTOSE 1000 MG USO EXCLUSIVO EV,
AMPOLA DE 10 ML
DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE (VIT.B6) 10 MG

Valor
Unitário
R$ 2,63
R$ 0,51

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

1ª

Item

Qtd.

Unid.

10

2000

TUB

21

55000

FRS

33

15000

FRS

59

250

FRS

Descrição
CLOBETASOL, PROPIONATO DE 0,5 MG/G
CREME, TUBO COM 30 G
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, FRASCO COM
10 ML
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO
CONTA GOTAS COM 15ML
CETOTIFENO, FUMARATO ÁCIDO 1 MG/5 ML,
FRASCO COM 120 ML

Valor
Unitário
R$ 6,06
R$ 0,80
R$ 0,86
R$ 4,23

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 232/2021

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

Item

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
Razão Social: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.

1ª

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 231/2021

PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Razão Social: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
1ª

Item Qtd. Unid.
01

200

FAM

Descrição
IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO 300 MCG/ML, FRASCO AMPOLA DE 1,5 ML

Valor
Unitário
R$
222,00

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 233/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
Razão Social: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

1ª

Item

Qtd.

Unid.

Descrição

06

250000

CPR

ALOPURINOL 300MG

27

100000

CPR

IBUPROFENO 600MG

31

200000

CPR

NIMESULIDA 100 MG

Valor
Unitário
R$
0,26
R$
0,17
R$ 0,08

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 234/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 81.706.251/0001-98
Razão Social: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Valor
Item
Qtd.
Unid.
Descrição
Unitário
1ª
17
90000 CPR DICLOFENACO SÓDICO 50MG
R$ 0,06
34 200000 CPR PARACETAMOL 750 MG
R$ 0,14

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 235/2021
PROTOCOLADO: nº 11.850/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 01.857.076/0001-09
Razão Social: VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Item Qtd.
1ª

Unid.

61

2000

FRS

66

4500

AMP

Descrição
HIDROXIZINA, CLORIDRATO DE 2 MG/ML XAROPE, FRASCO COM 120 ML
PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML, AMPOLA DE 1ML

Valor
Unitário
R$ 7,61
R$ 1,86

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 072/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 236/2021
PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
CNPJ: 11.195.057/0001-00
Razão Social: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

1ª

Item

Qtd.

Unid.

4

15000

CPR

21

15000

CPR

22

75000

CPR

Descrição
CELECOXIB 100MG, COMPRIMIDO
NALTREXONA, CLORIDRATO DE 50 MG, COMPRIMIDO
OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO

Valor
Unitário
R$ 2,79
R$ 3,80
R$ 0,70

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 237/2021
PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
Razão Social: CM HOSPITALAR S.A.

1ª

Item

Qtd.

Unid.

1

800

ADS

2

400

ADS

3

800

ADS

13

30000

CPR

Descrição
BUPRENORFINA 10 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO
BUPRENORFINA 20 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO
BUPRENORFINA 5 MG, ADESIVO TRANSDÉRMICO
METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 36 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Valor
Unitário
R$
57,48
R$
87,67
R$
43,71
R$ 8,58

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 238/2021
PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

1ª

Item

Qtd.

Unid.

Descrição

17

400

CPR MISOPROSTOL 200MCG, COMPRIMIDO

18

400

CPR MISOPROSTOL 25MCG, COMPRIMIDO

26

2000

28

90000

Valor
Unitário
R$
39,00
R$
8,45

VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5ML, FRASCO
R$ 4,20
COM 100ML
TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50 MG/ML, AMPOLA
AMP
R$ 1,15
DE 2 ML
FRS

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 239/2021
PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Razão Social: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
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1ª

Item

Qtd.

Unid.

5

1000

AMP

ETOMIDATO 2 MG/ML, AMPOLA DE 10 ML

6

2000

AMP

FENITOÍNA 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML

7

199600

AMP

FENTANILA, CITRATO DE 50 MCG/ML, AMPOLA
DE 2ML

15

107800

AMP

MIDAZOLAN 5 MG/ML, AMPOLA DE 10 ML

16

4000

AMP

MIDAZOLAN 5MG/ML, AMPOLA DE 3 ML

19

2400

AMP

25

300

FRS

30

360

AMP

31

480

AMP

32

14400

AMP

33

570

AMP

Descrição

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

Valor
Unitário
R$
20,26
R$
3,60
R$ 5,36
R$
36,67
R$
14,03
R$ 5,29
R$
468,00
R$ 9,15
R$
37,98
R$ 2,50
R$
22,38

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
CNPJ: 28.911.309/0001-52
Razão Social: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
Valor
Item Qtd. Unid.
Descrição
Unitário
1ª
R$
24 20000 AMP PROPOFOL 10 MG/ML, AMPOLA COM 20 ML
32,80

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 241/2021
PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
Razão Social: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Item

Qtd.

Unid.

Descrição

Valor
Unitário

12

20000

CPR

METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 20 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

R$ 7,16

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 242/2021
PROTOCOLADO: nº 11.752/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS.
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

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 125/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 240/2021

1ª

PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 076/2021.

PROTOCOLADO: 03.629/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: RSPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 35.377.088/0001-40.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINES
DE ENERGIA, correspondendo ao item 1.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 19/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei, sendo que parte do pagamento será
feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com
créditos referentes ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 084/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 098/2019
PROTOCOLADO: 02.070/2019 e 02.075/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
CONTRATADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
CNPJ nº 00.331.788/0012-71
OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO SOB Nº 098/2019, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TERAPIA RESPIRÁTORIA, AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO E MÁSCARAS, correspondendo aos lotes 01 e 02.
VALOR DA PRORROGAÇÃO: de R$ 2.251.346,57 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos),
em razão de reajuste contratual com base o índice INPC (IBGE).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 13/08/2021.
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, a contar de 15 de agosto de
2021, nos termos do art. 57, inc. II e IV da Lei 8.666/93.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 17.333/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE DOS PACIENTES “G.
V.C.S.” E “P.C.O.”, EM CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
CONTRATADA E VALOR:
- CM HOSPITALAR S.A.
O valor é de R$ 56.857,68 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete
reais e sessenta e oito centavos).
DA AUTORIZAÇÃO
“RATIFICO a manifestação jurídica de fls. 81/88 e AUTORIZO a “aquisição de
medicamento para continuidade a tratamento de saúde dos pacientes “G.V.C.S.”
e “P.C.O.”, em cumprimento a mandados judiciais - Processos nº 100394727.2020.8.26.0428 e nº 1003172-12.2020.8.26.0428”, no valor de R$ 56.857,68
(cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), da empresa “CM Hospitalar S.A.”, consoante mapa de preços de fls. 04 e
certidões de regularidade acostadas aos autos.
Ademais, DETERMINO que, havendo previsibilidade na obrigação, realize-se o
devido processo licitatório.
Providencie o necessário, com urgência”

todo o que consta do Protocolo n° 19396/2021, pela presente,
R E S O L V E:
I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) RUBENS ANTONIO
FICHELLI JUNIOR, Médico Plantonista, matrícula 4096-7, CPF nº 145.721.55860, 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 a 12 de novembro de 2018.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 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 349/2021
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° 19478/2021, pela presente,
R E S O L V E:

GP, 23/08/2021
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO

I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) WILSON AMARO RODRIGUES, Auxiliar de Apoio Administrativo, matrícula 2171-7, CPF nº
074.711.928-79, na conformidade do § 19, do art. 40, da Constituição Federal da
República Federativa do Brasil.

A Prefeitura Municipal de Paulínia convoca a servidora MARISTELA NERY ANDRÉ, matrícula nº 9149-9, a se apresentar IMEDIATAMENTE à Secretaria Municipal de Recursos Humanos com a finalidade de regularização de sua situação
funcional.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 11 de maio de 2021.

Paulínia, 25 de agosto de 2021.

Paulínia, 19 de agosto de 2021.

BEATRIZ ANACELTO BRAGA
Secretária Municipal – SMRH
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

ERRATA
Na publicação da Portaria nº 339/2021, no Diário Oficial do Município de Paulínia,
do dia 13 de agosto de 2021, Edição nº 1678,
ONDE SE LÊ:
“Denise Cachine Rodrigues Matovani”
LEIA-SE:
“Denise Cachine Rodrigues Mantovani”
Paulínia, 16 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 348/2021
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

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

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 350/2021
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° 19534/2021, pela presente,
R E S O L V E:
I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) MARIA HELENA
SILVA FERREIRA, Professor de Educação Básica I, matrícula 7842-5, CPF nº
096.898.018-05, 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 a 13 de junho de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 19 de agosto de 2021.
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EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

todo o que consta do Protocolo n° 19647/2021, pela presente,
R E S O L V E:

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) DÉBORA LOPES
BUENO DA SILVA, Auxiliar Odontológico, matrícula 2286-1, CPF nº 129.938.20885, na conformidade do § 19, do art. 40, da Constituição Federal da República
Federativa do Brasil.

PORTARIA N.º 351/2021
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 19693/2021,
o(a) servidor(a) RAMON MARIN TARRASON, portador(a) do CPF nº 024.362.98858, matrícula funcional 4758-9, do cargo de MÉDICO PLANTONISTA, lotado(a) na
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18/08/2021, 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
retroativos a 18 de agosto de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 19 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 352/2021
EXONERA, A PEDIDO, 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 19816/2021,
o senhor FRANCIVALDO LIMA DA SILVA, portador do CPF nº 041.554.744-09,
matrícula funcional 13987-4, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função
de Técnico de Enfermagem – Contrato por Tempo Determinado, admitido através
do Processo Seletivo nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de Homologação
nº 02/2020, a partir de 18/08/2021.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 18 de agosto de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 19 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 353/2021
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

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 24 de junho de 2016.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 19 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 354/2021
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° 19656/2021, pela presente,
R E S O L V E:
I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) LUCIANE TOMIE
NISHIYAMA SHIMOZONO, Professor de Educação Básica II, matrícula 7098-0,
CPF nº 068.749.548-22, 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 a 19 de maio de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 19 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 355/2021
EXONERA, A PEDIDO, FISIOTERAPEUTA – 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 20228/2021,
a senhora PATRICIA GODANO SCHLODTMANN, portadora do CPF nº
168.303.038-93, matrícula funcional 13905-1, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, na função de Fisioterapeuta – Contrato por Tempo Determinado, admitida
através do Processo Seletivo nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de Homologação nº 02/2020, a partir de 20/08/2021.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 20 de agosto de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 24 de agosto de 2021.
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EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

R E S O L V E:

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 356/2021
EXONERA, A PEDIDO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONTRATO POR
TEMPO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 – SAÚDE –
COVID 19 .

I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 20229/2021,
o(a) servidor(a) JOSIANE MEIRE ZALOTINI, portador(a) do CPF nº 167.611.68856, matrícula funcional 3184-4, do cargo de AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 23/08/2021, 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
retroativos a 23 de agosto de 2021.

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:

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 20358/2021,
a senhora TATIANE MONTEIRO, portadora do CPF nº 215.598.878-85, matrícula
funcional 13790-1, 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 23/08/2021.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 23 de agosto de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Paulínia, 24 de agosto de 2021.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGIMENTO INTERNO CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAULINIA

Paulínia, 24 de agosto de 2021.

CAPÍTULO I - DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DA CONFERÊNCIA

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação (SMEDU) do Município de Paulínia
realizará a Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021 como forma de
participação da CONAE/2022, na modalidade virtual.

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 357/2021
EXONERA, A PEDIDO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019.
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 20380/2021,
a senhora AMANDA CRISTINA BRAGA MONTEIRO, portadora do CPF nº
407.354.428-43, matrícula funcional 13642-5, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, na função de Professor de Educação Básica I – Contrato por Tempo
Determinado, admitida através do Processo Seletivo nº 01/2019 – Edital de Homologação nº 01/2020, a partir de 24/08/2021.

Art. 2º A Conferência Municipal de Educação de Paulínia possui caráter deliberativo e apresentará um conjunto de propostas relativas ao tema “Inclusão, Equidade e Qualidade – compromisso com o futuro da Educação Brasileira”, a partir
da discussão dos eixos propostos no Documento-Referência da I CONAE, bem
como da avaliação do PNE no âmbito do Plano Municipal de Educação Lei número
3444/2015.
CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS
Art. 3º A Conferência Municipal de Educação de Paulínia tem por objetivo discutir
questões relativas ao futuro da educação nacional, a avaliação do PNE no âmbito
do PME, buscar contribuir com a estruturação do Sistema Nacional de Educação,
bem como com a elaboração e aprovação do novo PNE 2024-2034, abrindo a participação a todos os atores sociais do município, no monitoramento, avaliação e
proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social,
pública, gratuita e laica.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Art. 4º A Conferência Municipal de Educação de Paulínia, tem como objetivos
específicos:
a) Analisar, validar e/ou alterar o Documento-Referência da CONAE/2022, organizado em 3 (três) eixos;
b) Monitorar e avaliar o cumprimento do PNE no âmbito do PME.

Paulínia, 24 de agosto de 2021.

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Art.5º A Conferência Municipal, ocorrerá nos dias 01 e 02 de outubro de 2021 e
será coordenada pela sua Comissão Organizadora.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

§ 1º Poderão participar da Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021
todos os munícipes acima de 18 (dezoito) anos interessados, na condição de
participantes ou de delegados.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 24/08/2021.

PORTARIA N.º 358/2021
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,

§ 2º São considerados delegados os participantes que se candidatarem para tal
função, cuja responsabilidade é representar todos os demais inscritos nas diversas salas de debate.
§ 3º A Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021 será organizada em
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05 (salas) temáticas com 03 (três) delegados em cada uma, perfazendo o total
de 15 (quinze) delegados titulares na conferência, mais 01 (um) suplente de cada
sala temática.
Art. 6º A Conferência Municipal de Educação de Paulínia obedecerá ao seguinte
cronograma:
● 16 a 20 de agosto - Organização e formação da Comissão Organizadora da
Conferência Municipal de Educação de Paulínia, com membros da Secretaria
Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação.
● A partir de 23 de Agosto – Divulgação da Conferência Municipal de Educação de
Paulínia/2021, simultaneamente com a apresentação do Documento Referência
da CONAE/2022, no Diário Oficial da Prefeitura, e nas unidades escolares públicas e privadas do município.
● 08 de setembro – PRÉ CONFERÊNCIA (19h às 22h) com apresentação do Regimento Interno, esclarecimentos sobre a função/responsabilidade dos delegados da Conferência Municipal. Momento cultural (apresentação de canto e vídeo
de trabalhos da rede).
Palestras temáticas sobre cada um dos eixos componentes da Conferência Municipal (35 minutos cada), dando aos participantes mais segurança na escolha
da sala na qual vai se inscrever.
● 08 a 18 de setembro - inscrição dos participantes que podem optar pela inscrição apenas como participantes bem como para delegado da sala.
● 01 e 02 de outubro – Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021, em
três momentos:
a. Sexta-feira, dia 01 de outubro, das 19 às 21h30
● Abertura Oficial com aprovação do Regimento da Conferência Municipal de
Educação de Paulínia/2021;
● Palestra (40 minutos) alusiva ao tema da CONAE/ 2022 “Inclusão, Equidade e
Qualidade – compromisso com o futuro da Educação Brasileira”;
● Apresentação da agenda para o dia seguinte, com divulgação dos links das
salas temáticas.
b. Sábado, dia 02 de outubro, manhã, das 8h30/12h (em cada sala temática)
● Os participantes deverão entrar em suas respectivas salas temáticas;
● Início dos trabalhos (contando com um membro do Conselho Municipal de Educação) para dirigir a eleição dos delegados dentre os candidatos inscritos.
● Estudo e discussão, com contribuições ao Documento Referência do sub-eixo
de cada sala.
● Plenária dos sub-eixos - com votação das propostas. Para uma maior
organização, o relator já deverá ir anotando as sugestões aprovadas pela
sala, de modo a apresentá-las na Plenária Final, sendo que tais contribuições
comporão um documento a ser enviado ao Fórum Nacional.
c. Sábado, dia 02 de outubro, tarde das 14h às 17h (na plenária geral - com a
participação de todos em uma única sala):
● Plenária geral - cada delegado relator terá 20 minutos para apresentar as emendas da sua sala, sendo que, imediatamente após, os 15 (quinze) delegados
votam na proposta apresentada. Será considerada APROVADA as propostas
que obtiverem maioria simples dos delegados.
● Apenas terão direito a voto na plenária final os delegados eleitos nas salas temáticas.
● As emendas aprovadas comporão o documento final a ser enviado ao Fórum
Nacional até a data de 31 de outubro de 2021.
● Finalizando os trabalhos da Conferência Municipal de Educação de Paulínia, os
delegados manifestarão interesse em representar o município na fase posterior
– Conferência Estadual/2021. Havendo mais de 03 (três) delegados interessados, haverá votação entre os próprios delegados, mantida a proporcionalidade de 2 delegados representantes do Setor Educação e 1 representante dos
setores Sociais. Não havendo representantes por setor interessados, poderão
ser representantes (03) três delegados independentemente do setor que representam.
CAPÍTULO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Art. 7º Poderão participar da Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021:
o Poder Público – Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público; segmentos
educacionais, setores sociais, conselhos, entidades que atuam na área da educação e outros profissionais e munícipes interessados em contribuir para a melhoria
da educação brasileira, conforme critérios estabelecidos neste Regimento:
● Profissionais do Segmento Educação: gestores/as dos sistemas e das institui-

ções de ensino e trabalhadores/as em educação do setor público, privada, das
diferentes etapas e modalidades de ensino;
● Setores sociais: Conselheiros dos diferentes Conselhos constituídos na municipalidade, pais, alunos, Instituições Religiosas; empresários; Entidades Municipais; Comissões de Educação do Poder Legislativo Municipal; Sindicatos, APMs
e Conselhos Escolares.
CAPÍTULO V - DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS
Art. 8º A eleição dos delegados inscritos ocorrerá no início dos trabalhos do dia
02 de outubro, e será dirigida por um membro do CME - Conselho Municipal da
Educação presente na sala.
Art. 9º. Serão eleitos 2 Delegados do Segmento Profissionais da Educação; 01
delegado do Segmento Setores Sociais.
Parágrafo único - Cada sala contará com essa representatividade, perfazendo, ao
todo, 15 Delegados titulares e 05 suplentes.
Art. 10 – Os três delegados eleitos, por sala, devem se dividir entre as funções de
COORDENADOR, SECRETÁRIO e RELATOR.
§ 1º Cabe ao COORDENADOR organizar o debate, ler o texto do Documento Referência a ser debatido, dar vez e voz aos presentes estimulando sua contribuição.
§ 2º Cabe ao SECRETÁRIO controlar o tempo de debate, verificar a presença de
todos os participantes, solicitando que preencham o formulário a ser disponibilizado, para efeito de lista de presença e expedição de certificado de participação.
§ 3º Cabe ao RELATOR anotar as emendas/contribuições ao Documento Referência, bem como apresentá-las na PLENÁRIA, para votação.
CAPÍTULO VI - DA RESPONSABILIDADE PELA ORGANIZAÇÃO
Art. 11 - São responsáveis pela organização dessa Conferência Municipal de Educação os membros da Comissão Organizadora, visando atender aos aspectos políticos, administrativos e financeiros relevantes para a realização da Conferência
Municipal de Educação de Paulínia/2021.
Art. 12 - Ao final da Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021 a Comissão Organizadora deverá providenciar os seguintes documentos, a serem enviados ao Fórum Regional:
I - Dados completos (nome, CPF, RG, e-mail) dos 03 (três) delegados eleitos, na
Plenária Geral, bem como dos demais delegados que os elegeram;
II - Sistematização dos destaques/emendas ao Documento-Referência.
CAPÍTULO VII - DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO
Art. 13 A CONAE/2022 terá como tema: “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira”, que será discutido a partir
dos eixos e sub-eixos do Documento Referência. A Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021, de acordo com deliberação da Comissão Organizadora,
debaterá os seguintes eixos/sub-eixos:
Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas, com 03 (três) salas
temáticas, sendo:
● Sala 1 - Sub-eixo III do Documento Referência: “O PNE 2024 – 2034 e a valorização dos profissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde”;
● Sala 2 - Sub-eixos IV e V do Documento Referência:
IV. “O PNE 2024 – 2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, políticas de cotas, educação especial e diversidade”;
V. “O PNE 2024 – 2034 e a equidade: democratização do acesso, permanência,
aprendizagem, e gestão do fluxo escolar”;
● Sala 3 - Sub-eixos VI e VIII do Documento Referência:
VI. “O PNE 2024 – 2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas educacionais, Base Nacional Curricular Comum – BNCC”;
VIII. “O PNE 2024 – 2034: os limites e necessidades impostas por crises que impactem a escola: educação em tempos de pandemia”;
Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação.
● Sala 4 - Sub-eixo II do Documento Referência:
II. O PNE 2024 – 2034 na organização de uma escola para o futuro: garantia de
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infraestrutura tecnológica que permita a internacionalização curricular, a ampliação da conectividade, o acesso integral à internet e a disposição computacionais;
Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente, proposta do modelo:
Sala 5 - Sub-eixo III:
III. O PNE 2024 – 2034 e o financiamento da educação: gestão, transparência e
controle social;
Art. 14 - Os debates na I CONAE Municipal Conferência Municipal de Educação
de Paulínia/2021, deverão orientar-se por uma visão ampla, abrangente, inclusiva
e sistêmica da educação, primando pela garantia do processo democrático, pelo
respeito mútuo entre os participantes, pela promoção da pluralidade de ideias,
identidades e expressões e pela consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais.
Parágrafo Único - As discussões nas atividades da Etapa Municipal da CONAE/2022 deverão limitar-se exclusivamente aos conteúdos do Documento-Base.
Art. 15 - As atividades da Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021
terão como referência a programação presente neste Regimento.
CAPÍTULO VIII - DA METODOLOGIA NA ETAPA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Art. 16 – Nas salas temáticas, as contribuições dos participantes poderão ser
apresentadas em forma de emendas no Documento-Referência.
Parágrafo único - o Delegado Coordenador dirige o debate, com a leitura do
Documento referência, dando vez e voz a todos os presentes para suas considerações. Uma vez apresentada uma proposta, haverá votação por todos os participantes, sendo aprovadas as que obtiverem metade dos votos favoráveis mais um.
Art. 17 - Na plenária geral, as contribuições e propostas aprovadas em cada sala
temática por maioria simples dos participantes serão apresentadas para todos os
participantes O relator de cada sala terá 20 minutos para sua apresentação, priorizando os seguintes dados:
a. Nomes dos delegados da sala e o número de presentes;
b. Identificação do Eixo Temático e sub-eixo(s) debatido(s) na sala que representa;
c. Proposição de emenda(s), com os devidos registros, para cada parágrafo do
Documento Referência, respeitando o documento modelo base.
Art. 18 - Na Plenária Geral, encerrando os trabalhos, haverá votação das emendas ao Documento Referência de todas as salas temáticas pelos quinze delegados, sendo consideradas aprovadas aquelas que obtiverem a maioria simples dos
votos (8 votos favoráveis).
Art. 19 - Na Plenária Geral os delegados interessados em representar o Município
na etapa posterior (Conferência Estadual) devem se manifestar para votação de
seus pares.
Parágrafo único - haverá 03 representantes municipais para a etapa seguinte,
sendo 02 (dois) do Setor Profissionais da Educação e 01 representante do Segmento Social. Caso não haja candidatos de algum desses segmento, serão eleitos
3 (três) delegados, independentemente do segmento que representa;

Parágrafo único. No Documento-Base serão incorporados quatro tipos de emendas sistematizadas:
I - Aditivas – quando acrescenta um termo ou parte, complementando o texto do
parágrafo – deverá ser marcada na cor azul;
II - Supressivas – parciais ou totais – quando é proposta a supressão de uma parte
ou todo o parágrafo – deverá ser marcada na cor vermelha;
III - Substitutivas – quando suprime um termo ou parte do parágrafo (marcada na
cor vermelha) e substitui por um novo termo ou parte (marcada na cor verde);
IV - Novas Emendas (parágrafo novo) – quando adiciona proposta não contida nos
parágrafos do Eixo – marcada na cor laranja.
CAPÍTULO X DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 22 As despesas com a organização e a realização da Conferência Municipal
de Educação de Paulínia ocorrerão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação.
CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23 Este Regimento normatiza a dinâmica da realização da Conferência Municipal de Educação de Paulínia e estará disponível no site da Prefeitura Municipal
de Paulínia www.paulinia.sp.gov.br e no site do CE-FORM https://ceformpaulinia.
wixsite.com/ceform .
Parágrafo único: Este Regimento será considerado aprovado, em votação aberta
no início do evento, 01 de outubro de 2021 às 19:00h por maioria simples de votos.
Art. 24 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Educação.
ERRATA do EDITAL PARA REGULAMENTAR O “PROCESSO DE
ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAULÍNIA TITULARES DE
CARGO EFETIVO DE DOCÊNCIA”, publicado no Diário Oficial
Edição 1681, de 19 de agosto de 2021.
Onde se lê:
Artigo 35º. O docente celetista aposentado que ainda estiver em efetivo exercício
manterá sua pontuação e participará diretamente do processo de remoção.
Leia-se:
Artigo 35º. O docente celetista aposentado que ainda estiver em efetivo exercício
manterá sua pontuação, mas participará diretamente da remoção geral.
CRONOGRAMA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAULÍNIA TITULARES DE CARGO EFETIVO DE DOCÊNCIA.
ANO 2021 – VIGÊNCIA 2022
DATA
04, 05 e 06/10/21

06 e 07/10/21

Art. 20 - Constarão do Documento Final da Conferência Municipal de Educação
de Paulínia todas propostas aprovadas na plenária final;
§ 1º As emendas que não forem aprovadas na plenária final da Conferência Municipal de Educação de Paulínia/2021 constarão dos anais da Conferência.
§ 2º Na plenária final não será permitida a apresentação de novas propostas,
restringindo-se a análise e votação das apresentadas pelos delegados das salas
de estudo do eixo.
CAPÍTULO IX - DOCUMENTO-BASE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Art. 21 - Para a elaboração do Documento-Base da Etapa Municipal da CONAE
2022, a Comissão Organizadora da Conferência Municipal, consolidará relatórios
com as emendas ao Documento-Referência e o encaminhará ao Fórum Estadual.

08/10/21

08, 13 e 14/10/21

DESCRIÇÃO
Inserção de dados das Súmulas no sistema – PEB I e PEB II
Conferência e Validação da
Súmula dos PEB I e PEB II no
sistema, a partir dos documentos comprobatórios
Disponibilização das Listas de
Classificação Interna e Geral
dos professores, via sistema
Prazo de Recurso em relação
às Listas de Classificação dos
professores

RESPONSÁVEL
PEB I e PEB II
Diretores de Unidades Escolares e
Comissões de cada
U.E.
SMEDU via Sistema
Demanda Net
PEB I e PEB II

18 e 19/10/21

Análise e resposta aos
recursos, se houver

SMEDU e Comissão
de Edital do PAAC
de professores

20/10/21

Disponibilização da Lista de
Classificação Geral dos Professores, com retificação,via
sistema, se necessário.

SMEDU via Sistema
Demanda Net
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Semana de 25/10

Divulgação prévia dos blocos
de aulas da Educação Especial

SMEDU/EE

Atribuição interna e Remoção
Geral de PEB II presencial e no
sistema.
Obs.: locais a serem divulgados previamente.

Diretores de Unidades Escolares e
SMEDU

21, 26 e/ou
27/10/21
Obs.: Considerar
como HTPC da
semana

Atribuição Interna para PEB I,
nas U.Es., via sistema
(As UEs com PEB I em comum, combinam horários diferentes)

Diretores de Unidades Escolares

03/11/21

Comunicado Interno Oficial
com cópia assinada da Atribuição Interna de PEB I em cada
UE (escolhas e vagas) para
SMEDU

Diretores de Unidades Escolares

03/11/21

Manifestação de interesse na
Remoção de Segmento de
PEB I, com indicação de suas
opções de escolha

PEB I

04/11/2021

Realização das etapas de Remoção de Segmento de PEB I,
via sistema

SMEDU

Manifestação de interesse na
Remoção de Trânsito de PEB I,
com indicação de suas opções
de escolha

PEB I

09/11/2021

Remoção de Trânsito para
PEB I, via sistema

SMEDU

29 e 30/11/2021

Atribuição de Carga Suplementar para PEB I em cada UE,
conforme previsto neste edital
(As UEs com PEB I em comum, combinam horários diferentes, se necessário)

Nos HTACs, a partir
de 22/10

05/11/2021

CNPJ/MF

Protocolo
Administrativo

Ano Calendário

SHIRLEY DO CARMO
SANTOS

17.604.963/0001-05

26964/2019

2016 a 2021

Ressaltamos, ainda, que o não pagamento e/ou não apresentação de recurso
administrativo no prazo assinalado de 30 (trinta) dias a contar da publicação
deste, ensejará na inclusão do débito fiscal em dívida ativa e posterior cobrança
judicial, nos termos da legislação em vigor.
Para maiores esclarecimentos e dirimir quaisquer dúvidas, entrar em contato através do telefone: 3874- 5689.
JOSÉ LUIZ DA SILVA BRAGA
Secretário Municipal dos Negócios da Receita

Diretores de Unidades Escolares

Comunicado Interno Oficial sobre Atribuição de Carga Suplementar de PEB I em cada UE
para SMEDU, com indicação
das aulas excedentes

SMEDU

06/12/2021

Manifestação de interesse na
Atribuição da CSTD na Rede,
via Sistema Demanda Net

PEB I

08/12/21

Atribuição de Carga Suplementar de PEB I na rede, conforme previsto neste edital

SMEDU

01/12/2021

Contribuinte

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO
DE ESTABELECIMENTO
O DETF – Departamento de Tributos e Fiscalização, órgão vinculado à Secretaria
Municipal dos Negócios da Receita da Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições que a lei lhe confere, em especial a Lei
Complementar Municipal nº 16/1999, NOTIFICA o sujeito passivo abaixo elencado
a RECOLHER, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste
edital, a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) e Taxa de localização,
Fiscalização e Funcionamento (TLFF) referente aos respectivos anos, nos exatos termos do que dispõem os artigos 310 e 311, ambos da supracitada legislação
municipal (Código Tributário de Paulínia).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
A DICIL – DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E LANÇAMENTO - da Prefeitura Municipal de Paulínia, localizada à Avenida Prefeito José Lozano de Araújo,
nº 1551, Parque Brasil 500, nos termos que a Legislação nos confere, Lei Complementar nº 16/1999, 28/2003, Decreto Municipal nº 5553/2007 e lei complementar
nº 60/2016, notifica os sujeitos passivos na sequência, e realiza a correção no
lançamento dos débitos tributários publicados na edição 1.676 de 10 de agosto
de 2021 do diário oficial, conforme abaixo:
Cadastro do imóvel
de propriedade do
sujeito passivo

Sujeito Passivo

Matéria
Tributável

ESPÓLIO DE
ELZA MARIA
BAPTISTA DINIZ
E/OU SUCESSORES LEGAIS
ESPÓLIO DE
JOSÉ LEÃO DA
SILVA

Arts. 151 ao
182 e 328 ao
335, Lei Complementar Nº
16/1999
Arts. 151 ao
182 e 328 ao
335, Lei Complementar Nº
16/1999

ESPÓLIO DE
ROSALICE
CLAUDIA DE
MORAES
ESPÓLIO DE
ROSALICE
CLAUDIA DE
MORAES

Arts. 151 ao
182 e 328 ao
335, Lei Complementar Nº
16/1999
Arts. 151 ao
182 e 328 ao
335, Lei Complementar Nº
16/1999

Ano

2016
2017
875.170.392.015.400
875.170.473.019.700

2018
2019
2020
2016
2017

753.998.405.600.000
753.998.405.600.000

2018
2019
2020
2021

Principal Protocolo Nº
R$
234,89
R$
240,33
R$
200,90
R$
203,52
R$
205,52

19.104/2016

R$
240,61
R$
249,93
R$
219,71
R$
224,20
R$
227,63
R$
221,73

21.829/2017
19.104/2016

O prazo ofertado para quitação ou apresentação de recurso administrativo é de 30
dias corridos a partir da publicação desta por edital.
Em caso de não quitação ou não apresentação do recurso administrativo, os débitos fiscais serão incluídos em dívida ativa e posterior cobrança judicial nos termos
da lei.
Paulínia, 13 de agosto de 2021.
JOSÉ LUIZ DA SILVA BRAGA
Secretário Municipal dos Negócios da Receita

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA, no uso de suas
atribuições normativas, deliberativas, mobilizadoras, fiscalizadoras, consultivas,
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propositivas, de controle social e de assessoramento aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino do Município, conforme estabelecido
na Lei nº 3272, de 03 de abril de 2012, vem muito respeitosamente apresentar
o documento elaborado como orientação para a escolha do livro didático para a
Educação Infantil encaminhado para as escolas municipais.

a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que,
nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA

Para tanto, há que se considerar a Base Nacional Curricular Comum da Educação
Infantil na construção do Currículo da Rede e nas escolas no projeto político pedagógico e no planejamento dos professores, tendo como objetivos na Educação
Infantil:

Paulínia, 24 de agosto de 2021.
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - DIA 02/09/2021
A presidente do CMDM, Dra Luana Rosiene da Silva, uso de suas atribuições,
faz conhecer a ordem do dia para a 9ª reunião ordinária do ano de 2021 que será
realizada na Sala de Imprensa da Prefeitura às 15h00, devendo a participação
observar as recomendações de saúde pública de prevenção e combate ao COVID19, qual seja, uso de máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento.
PAUTA:
1. Leitura da ata das reuniões ordinária e extraordinária do mês de agosto
de 2021;
2. Resultado das ações da Campanha “Agosto Lilás”;
3. Retorno da Comissão de Eventos sobre as ações para o Outubro Rosa;
4. Retorno sobre o andamento da ação civil pública;
5. Retorno de ofícios;
6. Apresentação de livros e documentos para a nova mesa diretora;
7. Assuntos gerais.
DRA LUANA ROSIENE DA SILVA
Presidente da Mesa Diretora
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
ORIENTAÇÃO SOBRE A ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO

“as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e
conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se
como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.” (BNCC,2017).
Ademais, há que se considerar a formação do professorado dando-lhes autonomia, para elaborar melhores estratégias didáticas na elaboração de seu planejamento.
PAULÍNIA,25 DE AGOSTO DE 2021.
JANAINA MAGALHÃES FERREIRA
Presidente Câmara Básica
Conselho Municipal de Educação de Paulínia
Gestão 2021-2022

CÂMARA MUNICIPAL
ORDEM DOS TRABALHOS PARA A 14ª SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, TERÇA-FEIRA, ÀS 18H30
1ª PARTE – EXPEDIENTE

Com a aprovação do Decreto Lei 9099/2017, a Educação Infantil passou a fazer
parte do PNLD (Programa Nacional de Material e Livro Didático), a cada dois ano
ocorre o momento da análise e escolha dos materiais e Livros que auxiliarão o
trabalho dos professores nos próximos biênios.
Conforme estabelecido no mesmo Decreto Lei em seu Art 13:

01) Controle de presença dos Senhores Vereadores.
02) Leitura da correspondência recebida.
03) Indicações apresentadas em Sessão.

Art. 13. Edital do Ministério da Educação estabelecerá regras para orientar e diretrizes a serem obedecidas na etapa da avaliação pedagógica.

01) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº
359 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 322, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº
334 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)

Ocorre que o edital orientador do processo onde se define as diretrizes para a
escolha das obras didáticas, teve como referência o Plano Nacional de Alfabetização, desconsiderando toda construção e parâmetros construídos pela Educação
Infantil, tratando infelizmente a Educação como uma “Etapa preparatória de alfabetização” voltando assim a considerar a essa etapa como “Educação Pré-Escolar”.
Há que se considerar que a opção por esse tipo de concepção pedagógica reflete
a política de retrocessos adotada pelo governo no país, vendo o sujeito como apenas como reprodutor de conhecimento.
No Município de Paulínia a Secretaria de Educação realizou o processo de escolha sem a devida discussão com o grupo de professores, expedindo um ofício
declinando da possibilidade de adoção dos livros didáticos na Educação, porém
optou em adotar as “Obras Didáticas”, que seria a escolha nesse primeiro momento e “as obras literárias” ficaria para um segundo momento de escolha.
Em relação a adoção das “Obras Didáticas”, após estudos e avaliação das obras
disponibilizadas, observamos que segue linha de pensamento de ser a Educação
Infantil um período de “pré-alfabetização”, portanto no intuito de colaborar com a
qualidade do Ensino na rede de Paulínia, o CME orienta que tal material possa
servir como apoio, mas que não limite e nem impeça a aplicação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) disposta na Resolução
CNE/CEB nº 5/2009, que prevê:
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que

2ª PARTE - ORDEM DO DIA

02) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº
360 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 323, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº
335 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
03) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº 361 DA
COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 324, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 336 DA
COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
04) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 110/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA CLÉLIA SCURSONI PERISSINOTTO UM LOGRADOURO
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECERES: Nº 362 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 325, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 337 DA COMISSÃO DE OBRAS
(FAVORÁVEIS)
05) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 111/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA ANTONIA DE MORAES SOUZA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECERES: Nº 363 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA;
Nº 326, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 338 DA COMISSÃO DE OBRAS
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(FAVORÁVEIS)

JUSTIÇA (FAVORÁVEL)

06) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 112/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA JOÃO TONON VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECERES: Nº 364 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 327, DA COMISSÃO
DE FINANÇAS, E Nº 339 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)

18) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 127/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA PRAÇA ALUIZIO JOVELINO DOS SANTOS UM LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 319 DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA (FAVORÁVEL)

07) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº 365 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 328, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 340 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)

19) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13/2021, DO
VER. FABIO VALADÃO QUE, DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PARECER Nº 320 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)

08) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº 366 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº
329, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 341 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
09) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº 367 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 330, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 342 DA
COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
10) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº 368 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 331, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 343 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
11) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº 369 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 332, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 344 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
12) SEGUNDA 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. PARECERES: Nº
370 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 333, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº
345 DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
13) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 119/2021, DO VER. MESSIAS BRITO - BOI QUE, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HOTÉIS, BARES, CAFÉS, RESTAURANTES, LANCHONETES E CONGÊNERES A
FORNECEREM ÁGUA POTÁVEL GRATUITAMENTE A SEUS CLIENTES. PARECER Nº 314 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
14) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 123/2021, DO VER. CÍCERO BRITO QUE, DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS DE
PLACAS COM A INDICAÇÃO DOS HORÁRIOS E DO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO. PARECER Nº 315 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
15) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2021, DO VER. CÍCERO BRITO QUE, CRIA O CALENDÁRIO OFICIAL DE FESTAS, EVENTOS,
HOMENAGENS E DATAS COMEMORATIVAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 316 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
16) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 125/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA HELTEMIL GONÇALVES COSTA VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 317 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
17) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 126/2021, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA PRAÇA FAMÍLIA CAMARGO & SANTOS UM LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 318 DA COMISSÃO DE

20) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14/2021, DO
VER. FABIO VALADÃO QUE, DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA RESOLUÇÃO
Nº 174, DE 18 DE AGOSTO DE 1999, QUE INSTITUIU O REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. COM EMENDAS MODIFICATIVAS Nº
01 DO VER. FABIO VALADÃO, Nº 02 DO VER. MESSIAS BRITO E Nº 03 DOS
VER. ALEX EDUARDO E FABIO DA VAN PARECER Nº 321 DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
21) DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2021, DO VER. PEDRO BERNARDE QUE, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PAULINENSE AO SENHOR ALMIR GONÇALVES DE MIRANDA.
22) Discussão única e votação dos seguintes Requerimentos:
* Nº 704, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ACESSIVEIS PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA EM PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA.”;
* Nº 705, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
PARA PESSOAS QUE NÃO QUEREM TOMAR A VACINA NO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA.”;
* Nº 706, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO FIXO DA GUARDA
MUNICIPAL NO BAIRRO DO BOM RETIRO.”;
* Nº 707, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE CAMPANHA “SETEMBRO VERMELHO” PREVENÇÃO
DE DOEÇAS CARDIACAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 708, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA
PARA OS PETS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 709, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 2.728, DE 23 DE
MAIO DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 710, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO O CUMPRIMENTO DA LEI Nº 2.888, DE 25 DE SETEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DISPONIBLIZAREM BEBEDOUROS, SANITÁRIOS E ASSENTOS PARA SEUS
CLIENTES.”;
* Nº 711, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER À SABESP INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO AO MAU CHEIRO EXALADO NA AV.
OSVALDO PIVA, PRÓXIMO AO Nº 2.169, NAS IMEDIAÇÕES DO COMPLEXO
POLIESPORTIVO ETTORE DI BLÁSIO.”;
* Nº 712, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA DR. ROBERTO MOREIRA, NO TRECHO ENTRE O CONDOMÍNIO METROPOLITAN E A PONTE DA RHODIA.”;
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* Nº 713, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO A FALTA DE ILUMINAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL
PLN-345, PRÓXIMO AO RESIDENCIAL CANTO DOS CANÁRIOS, NO BAIRRO
BOM RETIRO.”;
* Nº 714, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
QUE FOI DIRECIONADO A EMPRESA SANCETUR SANTA CECÍLIA TURISMO
LTDA.”;
* Nº 715, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 716, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE CONSELHO TUTELAR.”;
* Nº 717, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EM VIRTUDE DO AGOSTO LILÁS.”;
* Nº 719, DO VEREADOR LOIRA, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO
QUANTO À REFORMA DO PARQUINHO DA PRAÇA DO MONTE ALEGRE I.”;
* Nº 720, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A COMPRA DE CÂMARA REFRIGERADA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
(UBS’S) DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 721, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DO RAIO-X PELOS
MÉDICOS DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”;

* Nº 733, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DA VIAÇÃO TERRA,
TRANSPORTE PÚBLICO DA CIDADE.”;
* Nº 734, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O CONTRATO DA EMPRESA R&K CONSTRUÇÕES EM SEU
INTEIRO TEOR.”;
* Nº 735, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A SINALIZAÇÃO E LOMBOFAIXA PRÓXIMO AO COLÉGIO
COC.”;
* Nº 736, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 105/2021, DE INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 737, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A FALTA DE MEDICAMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.”;
* Nº 738, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO DE CABEAMENTOS DE TELEFONIA, TV A CABO E INTERNET.”;
* Nº 739, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
E NÃO TRIBUTÁRIOS POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO.”;
* Nº 740, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A PERIODICIDADE DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO DO CENTRO.”;

* Nº 723, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE ESTUDOS RELACIONADOS A REFORMAS E MELHORIAS NA PRAÇA ÂNGELO CALEGARI.”;

* Nº 741, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 53/2021, QUE PROPÔS AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DE QR CODE NOS PONTOS DE ÔNIBUS COM INFORMAÇÕES
SOBRE HORÁRIOS E TRAJETOS ONDE A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE APLICATIVO DE CELULAR POSSA OBTER INFORMAÇÕES.”;

* Nº 724, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A LEI MUNICIPAL Nº 3.217/2011, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DE PAULÍNIA - FAESP, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”;

* Nº 742, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA ALTURA DO NÚMERO 767 DA RUA FERRAZ RIBEIRO, NO
BAIRRO PARQUE DOS SERVIDORES.”;

* Nº 725, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE AS MODALIDADES DE ESPORTE INCENTIVADAS PELO
MUNICÍPIO E SUA RESPECTIVA FAIXA ETÁRIA.”;

* Nº 743, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CRIAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE DISPONHA SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES APRENDIZES, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DE
LICITAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.”;

* Nº 726, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LIXEIRAS PRÓXIMAS AOS PONTOS DE ÔNIBUS DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE.”;
* Nº 727, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE OS TERMOS DE COOPERAÇÃO FEITOS ENTRE EMPRESAS DO MUNICÍPIO E DO ENTORNO COM A PREFEITURA.”;
* Nº 729, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CONDIÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DA
GUARDA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”;
* Nº 730, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À EDIÇÃO DE LEI PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECRED 2021.”;
* Nº 731, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO AGOSTINHO FÁVARO - LARA, E DE TODO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EXISTENTE NO SEU ENTORNO, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 732, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À RESTAURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL E SUA TRANSFORMAÇÃO EM PARQUE NATURAL.”;

* Nº 744, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DE
ÔNIBUS NA LINHA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.”;
* Nº 745, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A DISPONIBILIDADE DE CONSULTAS COM MÉDICO
PNEUMOLOGISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.”;
* Nº 746, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE AUDIOMETRIA NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 747, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
PARA AS ESCOLAS PELA EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA.”;
* Nº 748, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO
DE PLACAS NA CIDADE.”;
* Nº 749, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 641/2021 QUE PROPÔS AO EXECUSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.685 | Paulínia, 26 de Agosto de 2021 |
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TIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA RAMALHO,
RUA JOSÉ VIRGÍLIO PRUDENTE CARRER, RUA 2 E ADJACÊNCIAS, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 750, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO.”;
* Nº 751, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O DESASSOREAMENTO DAS LAGOAS DA CIDADE.”;
* Nº 753, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS BUEIROS E BOCAS DE LOBO DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA.”;
* Nº 754, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO ASSIDUIDADE E POR DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO
AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.”;
* Nº 755, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO
DE SERVIÇO (ATS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 756, DO VEREADOR CICERO BRITO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PORTE DE ARMAS DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE
PAULÍNIA.”;
* Nº 758, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A SITUAÇÃO ATUAL DA CIDADE PARA PROMOVER O ESPORTE AOS DEFICIENTES EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES. ”;
* Nº 759, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, BANCOS E ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO POLIESPORTIVO DO
MONTE ALEGRE, ETTORE DI BLÁSIO.”;
* Nº 760, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE AS MODALIDADES ARTÍSTICAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CULTURA E SUAS RESPECTIVAS FAIXAS ETÁRIAS.”;
* Nº 761, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO SOBRE A REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES AGOSTINHO FÁVARO – LARA, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 762, DO VEREADOR DR. GRILO, “REQUER À CPFL, EM CONJUNTO COM
A SECRETARIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE DE
PAULÍNIA, PODAS CORRETIVAS DAS ÁRVORES E SUPRESSÃO DOS EUCALIPTOS NA RUA MOISÉS BREDA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FORTALEZA.”;
* Nº 763, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO REFERENTE AO REQUERIMENTO Nº 572/2021, QUE TRATOU
SOBRE PROJETOS DE GESTÃO EM CADA UMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MANDATO.”;
* Nº 764, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DO JOÃO ARANHA E
AO GINÁSIO DE ESPORTES DO CENTRO.”;
* Nº 765, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO REFERENTE A INDICAÇÃO Nº 815/2020, QUE TRATOU SOBRE A
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VENTILADORES NAS UBS MUNICIPAIS.”;

MARIA LUIZA GUERRA SIDANEZ, PRIMEIRA PROFESSORA NOMEADA PELO
GOVERNO DO ESTADO EM PAULÍNIA.”;
* Nº 240, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “CONGRATULAÇÕES COM
A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, PELOS TRABALHOS
REALIZADOS NA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO 2021 PROTEGER A AMAMENTAÇÃO: UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS.”;
* Nº 241, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “DE CONGRATULAÇÕES AOS 15
ANOS DA LEI Nº 11.340/06, LEI MARIA DA PENHA.”;
* Nº 242, DO VEREADOR LOIRA, “DE CONGRATULAÇÕES COM O 15º ANIVERSÁRIO DA LEI MARIA DA PENHA.”;
* Nº 243, DO VEREADOR LOIRA, “DE APLAUSOS Á TODOS OS FEIRANTES
PELO TRANSCURSO DE SEU DIA.”;
* Nº 244, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO.”;
* Nº 245, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “CONGRATULAÇÕES COM O
DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, COMEMORADO EM 09 DE
AGOSTO.”;
* Nº 246, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “DE APOIO AO PROJETO DE
LEI Nº 2.564/2020 DO SENADOR FABIANO CONTARATO, QUE INSTITUI O
PISO SALARIAL NACIONAL E A CARGA HORÁRIA DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, E DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA.”;
* Nº 247, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “DE APELO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOÃO DÓRIA,
PARA QUE CONSIDERE A POSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA SER
UMA DAS CIDADES CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MEU PET.”;
* Nº 248, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DAS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO.”;
* Nº 249, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO CUMPRIMENTO DO PLANO
SÃO PAULO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19.”;
* Nº 250, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO COMITÊ ESPECIAL E TEMPORÁRIO DE ENFRENTAMENTO
E PREVENÇÃO A COVID-19, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, PELOS
SEUS ESFORÇOS EM COMBATER O COVID-19 NO NOSSO AMBIENTE DE
TRABALHO.”;
* Nº 251, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE APLAUSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.”;
* Nº 252, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS OS ADVOGADOS EM COMEMORAÇÃO PELO TRANSCURSO DO SEU
DIA.”;
* Nº 253, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE CONGRATULAÇÕES PELO
DIA DO ADVOGADO CELEBRADO EM 11 DE AGOSTO.”;
* Nº 254, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE CONGRATULAÇÕES PELO
DIA NACIONAL DO CICLISTA CELEBRADO EM 19 DE AGOSTO.”;
* Nº 255, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE CONGRATULAÇÕES PELO
DIA DO FILÓSOFO CELEBRADO EM 16 DE AGOSTO.”;
* Nº 256, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE CONGRATULAÇÕES PELO
DIA DO CARDIOLOGISTA, CELEBRADO EM 14 DE AGOSTO.”;

23) Discussão única e votação das seguintes Moções:

* Nº 257, DO VEREADOR CICERO BRITO, “DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO SENHOR JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA PELA SUA APOSENTADORIA.”;

* Nº 228, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “DE HOMENAGEM A SENHORA

* Nº 258, DO VEREADOR CICERO BRITO, “DE CONGRATULAÇÕES AO DIA DO
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ADVOGADO, CELEBRADO EM 11 DE AGOSTO.”;
* Nº 259, DO VEREADOR CICERO BRITO, “DE CONGRATULAÇÕES AO
DR. JOSÉ PAULO MARTINS BONILHA JÚNIOR E DEMAIS PROFISSIONAIS
DA ÁREA, PELO DIA DO CARDIOLOGISTA, CELEBRADO EM 14 DE AGOSTO.”;
* Nº 260, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “DE APELO AOS DEPUDATOS FEDERAIS EM ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E DE TODA NAÇÃO, QUE
SEJA CRIADA UMA EMENDA NA REFORMA TRIBUTÁRIA PARA QUE MUNICÍPIOS COMO DE PAULÍNIA NÃO SEJAM GRAVEMENTE LESADOS EM SUA
ARRECADAÇÃO COMO PODERÁ ACONTECER COM A ATUAL REFORMA TRIBUTÁRIA QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA.”;
24) Requerimentos de Pesar encaminhados pela Presidência:
* Nº 718, DO VEREADOR JOSÉ SOARES PELO FALECIMENTO DO SENHOR
LAÉRCIO MARTINS GUERRA;
* Nº 722, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, PELO FALECIMENTO DA SENHOR JÚLIO CESAR DE CARLOS;
* Nº 728, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, PELO FALECIMENTO DA SENHORA CLEIDE ELENICE VEDOVELLO BUZIOLI;
* Nº 752, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, PELO FALECIMENTO DO SENHOR JÚLIO CÉSAR DE CARLOS;
* Nº 757, DO VEREADOR CICERO BRITO, PELO FALECIMENTO DO SR. ALVINO DA SILVEIRA JUNIOR.
PRÉDIO ULYSSES GUIMARÃES, 13 DE AGOSTO DE 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
EMENTÁRIO DAS INDICAÇÕES
14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
* Nº 895, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “PROPÕE AO EXECUTIVO
A INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA PETS NOS PARQUES E BOSQUES
NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 896, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SUGERE AO EXECUTIVO
CURSOS DE CAPACITAÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA.”;
* Nº 897, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SOLICITA AO EXECUTIVO
A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SINAL SONORO NOS SEMÁFOROS
PARA ATENDER AOS DEFICIENTES VISUAIS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 898, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “INDICA AO EXECUTIVO A
ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA PARA ATENDER E
REALIZAR CIRURGIAS E INTERNAÇÕES EM PESSOAS OBESAS DE FORMA
ADEQUADA E RESPEITOSA.”;
* Nº 899, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “PROPÕE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA NA RUA SÃO BENTO NA ALTURA DO Nº
1007, NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 900, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “PROPÕE AO EXECUTIVO
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SANTA TEREZINHA.”;
* Nº 901, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “SUGERE AO EXECUTIVO A
CONSTRUÇÃO DE UM CREMATÓRIO MUNICIPAL NO CEMITÉRIO PARQUE
DAS PALMEIRAS.”;

* Nº 902, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “SOLICITA AO EXECUTIVO
A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO GINÁSIO DE ESPORTES
ITÁLIA BOTÁSSIO CALEGARI, NO JARDIM DOS CALEGARIS.”;
* Nº 903, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “INDICA AO EXECUTIVO A
REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE:
PORTAL MEDIEVAL, FUTURISTA, COLONIAL E GRECO-ROMANO.”;
* Nº 904, DO VEREADOR MESSIAS BRITO (BOI), “PROPÕE AO EXECUTIVO
CONVÊNIO COM O SESI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 905, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SUGERE AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME MINUTA EM ANEXO.”;
* Nº 906, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SUGERE AO EXECUTIVO QUE INCLUA NOVOS ITINERÁRIOS PARA A EMPRESA CONSÓRCIO MOBILIDADE
PAULÍNIA, QUE ATENDA DIVERSOS BAIRROS EM HORÁRIOS DE PICO, OS
CHAMADOS EXPRESSOS.”;
* Nº 907, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SOLICITA AO EXECUTIVO UMA LIMPEZA GERAL NO BAIRRO JARDIM AMÉLIA.”;
* Nº 908, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “PROPÕE AO EXECUTIVO MEDIDAS
DE SEGURANÇA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E TERRENO PÚBLICO, NA AVENIDA JOÃO ARANHA, Nº 1598, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, AO LADO DA UBS PLANALTO.”;
* Nº 909, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “PROPÕE AO EXECUTIVO QUE ESTUDE UM PROGRAMA QUE DISPONIBILIZE CAMA HOSPITALAR E COLCHÃO
APROPRIADOS PARA ACAMADO QUE TENHAM BAIXA RENDA COMPROVADA.”;
* Nº 910, DO VEREADOR LOIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO
DE REPAROS NAS BOCAS DE LOBO NA AVENIDA SPA-129/332, BAIRRO BONFIM.”;
* Nº 911, DO VEREADOR LOIRA, “SUGERE AO EXECUTIVO A READEQUAÇÃO
DE HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.”;
* Nº 912, DO VEREADOR LOIRA, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO
DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA CÂNDIDO PEDRO BRAGA, EM FRENTE
AO Nº 353, NO BAIRRO BOM RETIRO.”;
* Nº 913, DO VEREADOR LOIRA, “INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE
FAIXA ELEVADA NA AV. ANTÔNIO BAPTISTA PIVA, NA EXTENSÃO ENTRE OS
BAIRROS BOM RETIRO E COOPERLOTES.”;
* Nº 914, DO VEREADOR LOIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO A LIMPEZA DE
TODA EXTESÃO DA CALÇADA DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA ARMANDO TOPAN, BAIRRO BOM RETIRO.”;
* Nº 915, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “PROPÕE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO EM NOME DE PROFESSOR RICARDO
ALVES.”;
* Nº 916, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”;
* Nº 917, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE
CRIE UMA PROPOSTA ÉTNICO-RACIAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE
INGRESSO AOS COLÉGIOS TÉCNICOS DO MUNÍCIPIO.”;
* Nº 918, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “INDICA AO EXECUTIVO QUE
REALIZE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELINO
PIGATTO, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 919, DO VEREADOR GIBI PROFESSOR, “PROPÕE AO EXECUTIVO QUE
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CRIE UM PROGRAMA QUE FAÇA CONSTAR NO CARNÊ DO IPTU, BENEFÍCIOS DE DESCONTO DE 5% À TODO PROPRIETÁRIO DE LOTEAMENTO URBANO QUE ADPTAR A CALÇADA COM ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA.”;
* Nº 920, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “PROPÕE AO EXECUTIVO ESTUDOS A IMPLEMENTAÇÃO DE DOSES FIXAS PARA A FAIXA ETÁRIA 50+ EM
TODOS OS AGENDAMENTOS.”;
* Nº 921, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “SUGERE AO EXECUTIVO O
ADITAMENTO DO CONVÊNIO FEITO POR PAULÍNIA COM A FACULDADE DE
CIÊNCIAS MÉDICAS (FCM) DA UNICAMP OU CRIAÇÃO DE UM NOVO CONVÊNIO PARA INCLUIR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A SAÚDE
MENTAL.”;
* Nº 922, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “SOLICITA AO EXECUTIVO A
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇA NO MUNICÍPIO.”;

* Nº 936, DO VEREADOR ZÉ COCO, “INDICA AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESIGNADA COMO RUA 25, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA EM NOME DE ADILSON RAMOS DE SOUZA.”;
* Nº 937, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA RUA 16 (DEZESSEIS) DO LOTEAMENTO VILLA BELLA, NO
BAIRRO JARDIM AMÉRICA, EM NOME DE SEBASTIÃO PEDROSA DA SILVA.”;
* Nº 938, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “SUGERE AO EXECUTIVO A COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF PROFESSORA MARIA APARECIDA CAPUTTI BERALDO, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO.”;
* Nº 939, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARGAS DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO PAULICENTRO, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO PRÓPRIO.”;

* Nº 923, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “INDICA AO EXECUTIVO QUE
VENHA REALIZAR ESTUDOS PARA QUE O MUNICÍPIO BUSQUE ADERIR AO
PROGRAMA ESTADUAL MEU PET.”;

* Nº 940, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “INDICA AO EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI, NOS TERMOS DA MINUTA ANEXA, QUE
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;

* Nº 924, DO VEREADOR PEDRO BERNARDE, “PROPÕE AO EXECUTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES/CURSOS VOLTADOS PARA PRIMEIROS
SOCORROS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES.”;

* Nº 941, DO VEREADOR ALEX EDUARDO, “PROPÕE AO EXECUTIVO ADESÃO AO PROJETO GURI, DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM NOSSO MUNICÍPIO.”;

* Nº 925, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “PROPÕE AO EXECUTIVO QUE
DETERMINE AO SETOR COMPETENTE A CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS MORADIAS POPULARES EM NOSSO MUNICÍPIO.”;

* Nº 942, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CIRCULAÇÃO DE MAIS TRANSPORTE PÚBLICO NO RESIDENCIAL VIDA NOVA.”;

* Nº 926, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM TODOS OS CRUZAMENTOS
DA RUA NERYNA FERREIRA DA COSTA, NO JARDIM AMÉLIA.”;
* Nº 927, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM TODA A EXTENSÃO DA
RUA LUIZ OCTÁVIO MARCONDES MACHADO, NO RESIDENCIAL MARIETA
DIAN.”;
* Nº 928, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “PROPÕE AO EXECUTIVO UMA
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE
CORRETO DO LIXO.”;
* Nº 929, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “SUGERE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA EMEF PROF.ª MARIA
APARECIDA CAPUTTI BERALDO, NO JARDIM PLANALTO.”;
* Nº 930, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS NA CIDADE EM PONTOS ESTRATÉGICOS.”;
* Nº 931, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “INDICA AO EXECUTIVO A ALTERAÇÃO DA RUA INÊS MARIA REIS, NO BAIRRO MONTE ALEGRE IV PARA MÃO
ÚNICA DE DIREÇÃO.”;
* Nº 932, DO VEREADOR FABIO DA VAN, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE VESTUÁRIOS E BANHEIROS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO
MUNICÍPIO.”;
* Nº 933, DO VEREADOR ZÉ COCO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CONSTANTE PAVAN, CRUZAMENTO COM AVENIDA PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO.”;
* Nº 934, DO VEREADOR ZÉ COCO, “SUGERE AO EXECUTIVO A REVITALIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PADOVANI,
PRÓXIMO AO NÚMERO 916, NO BAIRRO JARDIM LEONOR E IMPLANTAÇÃO
DE REDUTOR DE VELOCIDADE.”;
* Nº 935, DO VEREADOR ZÉ COCO, “SOLICITA AO EXECUTIVO PARCERIA
JUNTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
PARA REABILITAÇÃO DE PACIENTES RECUPERADOS DA COVID-19.”;

* Nº 943, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “SUGERE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA RUA 11, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA, BAIRRO
JARDIM AMÉRICA EM NOME DE ENGENHEIRO PAULO SÉRGIO MOREIRA
CAMARGO.”;
* Nº 944, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ.”;
* Nº 945, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “INDICA AO EXECUTIVO A DUPLICAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SOLO VERTICAL/HORIZONTAL E REDUTORES
DE VELOCIDADE NA AVENIDA FERDINANDO VIACAVA, JOÃO ARANHA.”;
* Nº 946, DO VEREADOR HELDER PEREIRA, “PROPÕE AO EXECUTIVO A NECESSIDADE DE REFORMA DE TODAS AS ESCOLAS, EM ESPECIAL A EMEI
JOSÉ PAVAN, E INSTALAÇÃO DE LOUSA DIGITAL EM TODAS AS SALAS DE
AULA DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 947, DO VEREADOR CICERO BRITO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UM CURSO GRATUITO DE PRÉ-VESTIBULAR E ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 948, DO VEREADOR CICERO BRITO, “SUGERE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UMA FEIRA DE PROFISSÕES, VOLTADA AOS ESTUDANTES QUE
ESTÃO CONCLUINDO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 949, DO VEREADOR CICERO BRITO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE DOIS REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA FERDINANDO
VIACAVA, UM NA ALTURA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AURORA E OUTRO NO ALTO DO MIRANTE.”;
* Nº 950, DO VEREADOR CICERO BRITO, “INDICA AO EXECUTIVO A SINALIZAÇÃO DE SOLO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA ANTONIO BAPTISTA PIVA,
PRÓXIMO AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, NO BAIRRO BOM RETIRO.”;
* Nº 951, DO VEREADOR CICERO BRITO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS PERIGOS DO USO
DO CELULAR NO TRÂNSITO.”
* Nº 952, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONAL DE PARADA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS CHAMADAS ‘PARADAS DE MANUTENÇÃO’ NA INDÚSTRIA
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PETROLÍFERA.”;
* Nº 953, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS BAIRROS BOM RETIRO, MONTE
ALEGRE I E JOÃO ARANHA.”;
* Nº 954, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SOLICITA AO EXECUTIVO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
CASA DA JUVENTUDE.”;
* Nº 955, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “INDICA AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO
DE UM ESPAÇO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS JOÃO ARANHA.”;
* Nº 956, DO VEREADOR DR. GRILO, “PROPÕE AO EXECUTIVO REPARO E
MELHORIAS NO CALÇAMENTO ENTORNO DO GINÁSIO VICENTE AMATTE,
NO CENTRO, COM ACESSIBILIDADE, PODA PREVENTIVA DE ÁRVORES, ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA O PONTOS DE ÔNIBUS E COLETORES DE LIXO.”;
* Nº 957, DO VEREADOR DR. GRILO, “SUGERE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE ESTUDO E VIABILIZAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA GALERIA DE
ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SERRA AZUL.”;
* Nº 958, DO VEREADOR DR. GRILO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A CONCESSÃO DO ESPAÇO DA ANTIGA UBS DO BAIRRO COOPERLOTES, SITUADO NA
AVENIDA ANTONIO BAPTISTA PIVA, Nº 3201, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DE PAULÍNIA.”;
* Nº 959, DO VEREADOR DR. GRILO, “INDICA AO EXECUTIVO REPAROS NA
SINALIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO DE SOLO E REDUTORES DE VELOCIDADE
(LOMBADA) NO CRUZAMENTO DAS RUAS SÃO PAULO COM AMAZONAS NO
BAIRRO VILA JOSÉ PAULINO NOGUEIRA, PRÓXIMO AO PARQUE DAS FLORES.”;
* Nº 960, DO VEREADOR DR. GRILO, “PROPÕE AO EXECUTIVO, ATRAVES DA
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESTUDO E VIABILIZAÇÃO
DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA
DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA.”;
* Nº 961, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A BUSCA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS DA NOSSA CIDADE.”;
* Nº 962, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA AMIZADE.”;
* Nº 963, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “SOLICITA AO EXECUTIVO ESTUDOS PARA COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS DA PODA DE ÁRVORES DO
MUNICÍPIO.”;
* Nº 964, DO VEREADOR FABIO VALADÃO, “INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE TOLDO E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA UBS DO JOÃO
ARANHA - ARISTÓTELES COSTA.”.
PRÉDIO ULYSSES GUIMARÃES, 13 DE AGOSTO DE 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
MOÇÃO Nº 228/2021
“DE HOMENAGEM A SENHORA MARIA LUIZA GUERRA SIDANEZ, PRIMEIRA
PROFESSORA NOMEADA PELO GOVERNO DO ESTADO EM PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:

Em contato com os funcionários da Biblioteca Municipal de Paulínia, em especial
o Sr. Alfredo, tivemos conhecimento da história da Senhora Maria Luiza Guerra
Sidanez, importante figura na cidade, que merece a memória. Nascida em 25 de
agosto de 1890, D. Maria Luiza, posteriormente casou-se com José Sidanez e
concebeu os filhos Mercedes Guerra Sidanez e José Manoel Sidanez. Lecionava
na escola pertencente à família Seixas Queiroz e no ano de 1916 foi nomeada pelo
Governo do Estado como professora adida da Escola Seção São Bento.
Ainda, foi professora no Núcleo Colonial de Nova Veneza, transferindo-se para a
Estação de José Paulino, onde permaneceu como professora das Escolas reunidas até seu falecimento.
No museu de Paulínia consta um documento em que D. Maria Luiza solicitava sua
nomeação para reger a classe a ser criada na Chave do João Aranha, demanda
que partia da própria população, uma vez que um recenseamento detectou número elevado de crianças sem alfabetização.
Segue transcrito:
“Maria Luiza Guerra Sidanez, professora adida às Escolas Reunidas de José
Paulino, no município de Campinas, vem por este, respeitosamente, pedir a V.SA
que se digne localizar uma escola mista na chave de João Aranha no mesmo
município, onde existe um núcleo regular de analfabetos que um recenseamento
patentes. Destarte pede, outrossim, a V.Exa que se digne a nomeá-la para reger a
referida cadeira a fim de poder continuar seu exercício.
17 de maio de 1924”.
Não há registros de resposta de seu pedido, bem como não houve abertura da
sala. Contudo, serve este documento como demonstração do empenho e minucioso trabalho que D. Maria Luiza desempenhou a nossa cidade. Com o advento
do dia dos profissionais da educação, mais do que justo e merecido relembrar sua
belíssima trajetória. Seus documentos pessoais foram doados ao Museu Municipal de Paulínia e atestam a profissional ímpar que aqui se consagrou.
Mulher negra, contrariamente à marginalização preconceituosa que é combatida
até os dias de hoje, foi considerada a primeira professora nomeada pelo Governo
do Estado em Paulínia.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de homenagem a Senhora Maria Luiza Guerra Sidanez, primeira professora
nomeada pelo Governo do Estado em Paulínia, 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 240/2021
“CONGRATULAÇÕES COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEMANA MUNDIAL DO
ALEITAMENTO MATERNO 2021 - PROTEGER A AMAMENTAÇÃO: UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS.”
Exmo. Sr. Presidente:
A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha global para
aumentar a conscientização e estimular ações relacionadas ao aleitamento materno. Ela é celebrada de 1 a 7 de agosto, em comemoração à Declaração de Innocenti de 1990.
O tema escolhido para 2021 foi “Proteger a Amamentação: uma responsabilidade
de todos”. Durante esta Semana Mundial de Aleitamento Materno, devemos lembrar de que proteger o aleitamento materno é uma responsabilidade compartilhada. Para todos nós, é hora de informar, enfocar, engajar-se e articular ações para
proteger e apoiar o aleitamento materno. Isso ajudará a garantir a sobrevivência,
a saúde e o bem-estar das crianças e de suas famílias, fundamental para alcançar
os objetivos de desenvolvimento sustentável, não deixando ninguém para trás.
Desta forma, a Prefeitura de Paulínia, através da Secretaria de Assistência Social
e Cidadania, promoveu palestras para as mamães que são beneficiárias do Programa Auxílio Amamentação, abordando o tema : “Proteger o Aleitamento Materno: Uma Responsabilidade Compartilhada”. A palestra foi ministrada nos CRASs
(Centro de Referência da Assistência Social) do Monte Alegre e João Aranha e
contou com a parceria das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.
O tema está alinhado com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030,
que destaca os vínculos entre aleitamento materno e a sobrevivência, saúde e
bem-estar das mulheres, crianças.
De acordo com a secretária de Assistência Social e Cidadania, Rita Coelho, a
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realização do evento é uma oportunidade para que as mães esclareçam dúvidas e
reforça a importância de o leite materno ser o alimento exclusivo para o bebê até
os 6 meses de vida.
De acordo com a WABA, a pandemia da COVID-19 apresenta enormes desafios
para a comunidade global. Garantir sobrevivência, saúde e bem-estar para todos
é mais importante do que nunca.
O aleitamento materno é a base da vida e contribui para a saúde, a nutrição e a
segurança alimentar, a curto e a longo prazo, tanto em situações normais como
em emergências.
O aleitamento materno também é um direito humano que precisa ser respeitado,
protegido e cumprido
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulação com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, pelos trabalhos realizados na Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021, cujo tema é
“ Proteger a Amamentação: uma responsabilidade de todos”.
Ato contínuo, pleiteia-se a divulgação da presente moção, dando ciência aos homenageados através do Diário Oficial do Município.
		
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR MESSIAS BRITO
MOÇÃO Nº 241/2021
“DE CONGRATULAÇÕES AOS 15 ANOS DA LEI Nº 11.340/06, LEI MARIA DA
PENHA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Comemoramos 15 anos da reconhecida internacionalmente com uma das melhores leis de enfrentamento à violência doméstica e familiar, a chamada Lei Maria
da Penha (Lei lei nº 11.340). Com o objetivo de instaurar mecanismos para tentar
erradicar a violência contra a mulher e coibir atos violentos cometidos dentro das
residências, ela foi promulgada em 7 de agosto de 2006, após intensa mobilização
da sociedade.
A lei leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, hoje com 76 anos, e se
originou da luta para que seu agressor, o ex-marido, Marco Antônio Heredia
Viveros, fosse condenado. Em 1983, ele tentou matá-la duas vezes – ela ficou
paraplégica por conta das agressões. Viveros foi julgado em 1991 e 1996, mas
escapou da condenação. Somente em 2002, quando faltavam seis meses para
a prescrição do crime, acabou condenado. Ele cumpriu um terço da pena e foi
solto em 2004.
No Brasil, mais de 80% dos crimes de violência doméstica contra as mulheres tem
parceiros e ex-parceiros como autores. O roteiro dos crimes seguem relativamente os mesmos estágios. Sob alegação de ser por ciúme, culpa da bebida, a não
aceitação da separação, vêm primeiro uma palavra mais áspera, depois os gritos,
o primeiro tapa, socos, chutes e, por fim, a tentativa de feminicídio.
Entre os avanços que a lei trouxe para a defesa das mulheres, destaca-se a tipificação e definição de violência doméstica e familiar contra a mulher estabelecendo as formas de violência doméstica como a violência física, psicológica, sexual,
patrimonial e moral. Além disso, define que a violência doméstica contra a mulher
independe de orientação sexual e a veda a aplicação de penas pecuniárias nas
condenações. Antes da lei, por exemplo, o agressor podia responder ao crime
pagando uma cesta básica, entre outros.
Após a Maria da Penha, outras leis relativas a violência contra mulheres foram
aprovadas. Em 2012, entrou em vigor a Lei Carolina Dieckmann, que protege contra vazamento de fotos e outros dados íntimos sem consentimento. Três anos
mais tarde, surgiu a Lei Joanna Maranhão, que aumenta o prazo de prescrição em
casos de abuso de menores, e a do feminicídio.
Em julho deste ano foi sancionada a Lei 14.188, que inclui no Código Penal o
crime de violência psicológica contra a mulher a todo aquele que causar dano
emocional “que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento” ou que vise a
“degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.
As leis em defesa da mulher ainda serão muito exploradas ao longo dos anos,
mas não podemos desprezar os significativos ganhos ao longo desses 15 anos,
pois são louváveis e com certeza já salvou diversas mulhulheres.Paulínia, 11 de
agosto de 2021.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulação pelos 15 anos da lei 11.340/06, 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, 11 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ SOARES
MOÇÃO Nº 242/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM O 15º ANIVERSÁRIO DA LEI MARIA DA PENHA.”
Exmo. Sr. Presidente:
A Lei 11.340/2006 conhecida como Lei Maria da Penha foi sancionada em 07 de
Agosto de 2006, entrou em vigor em Setembro do mesmo ano e é considerada
pelas Nações Unidas uma das melhores e mais avançada lei para a proteção das
mulheres, prevê mecanismos que definem cinco formas de violência contra a mulher: física, sexual, moral, psicológica e patrimonial.
Desde a sua criação tornou-se um dos principais instrumentos legais para coibir
e punir a violência doméstica praticada contra as mulheres que até então era banalizada.
Sabemos que ainda temos muito a trilhar com a Lei Maria da Penha, apesar dos
mecanismos de sua aplicação serem amplamente divulgados e discutidos, os índices da violência contra a mulher ainda continuam alto.
Por outro lado, a sua significância e conscientização, tem sido de extrema importância para as mulheres e para a sociedade como um todo, por isso, não podemos
deixar passar em branco essa data.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulação com o 15º aniversário da lei Maria da Penha.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de Agosto de 2021
VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI - LOIRA
MOÇÃO Nº 243/2021
“DE APLAUSOS Á TODOS OS FEIRANTES PELO TRANSCURSO DE SEU
DIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
No dia 25 de agosto comemora-se o dia do feirante, o profissional que trabalha
com produtos da agricultura, levando os alimentos até nossas mesas. A criação
da data se deu em virtude da realização da primeira feira livre do Brasil, no ano de
1914, na cidade de São Paulo.
Os chacareiros da época, a maioria deles imigrantes portugueses, não sabiam o
que fazer com os produtos que não haviam sido comercializados nos empórios e
quitandas. Com o apoio da prefeitura da cidade, conseguiram vender os produtos
que sobravam diretamente para os consumidores, iniciando suas atividades no
Largo General Osório.
Na época, Washington Luis era o prefeito de São Paulo e foi quem oficializou as
feiras livres no Brasil, a partir do Ato 625. Hoje em dia as feiras livres são administradas através da Lei nº492/84. O visual da feira é muito bonito, com frutas, verduras e legumes frescos, que dão um colorido especial ao ambiente, juntamente
com a luz do sol. Os feirantes têm uma vida muito dura, pois precisam acordar
bem cedo para montar as bancas nas feiras, que costumam atender a partir das
sete horas da manhã. Normalmente os atendentes das bancas são membros de
uma mesma família, numa cultura que vai passando de geração em geração, a de
se plantar, colher e comercializar para garantir o sustento da família.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de aplausos com objetivo de homenagear todos os profissionais que laboram
arduamente, e que merecem todo nosso respeito e admiração não poderíamos
deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa
singela homenagem com o encaminhamento desta presente Moção de Aplausos.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI - LOIRA
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MOÇÃO Nº 246/2021
“DE APOIO AO PROJETO DE LEI Nº 2.564/2020 DO SENADOR FABIANO
CONTARATO, QUE A INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL E A CARGA
HORÁRIA DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, E DO AUXILIAR
DE ENFERMAGEM E PARTEIRA.”
Exmo. Sr. Presidente:
CONSIDERANDO que é de conhecimento público e notório, os profissionais da
saúde de Paulínia têm assumido papel de suma relevância no enfrentamento
e combate as doenças e atualmente em relação a pandemia provocada pelo coronavírus;
CONSIDERANDO a evidência de que esses profissionais conseguiram transcender o ato de desenvolver suas atividades laborais em verdadeiro gesto de amor,
dedicação e doação, arriscando suas vidas e saúde em prol do povo brasileiro;
CONSIDERANDO o alto risco de contaminação que esses profissionais estão expostos, a sobrecarga física e psicológica que estão vivenciando diariamente no
combate à todas as doenças e atualmente, principalmente ao coronavírus justifica
que eles sejam reconhecidos como verdadeiros heróis e símbolo de amor e compaixão ao próximo;
CONSIDERANDO ainda que esta pandemia evidenciou que estas categorias estão sujeitas a um sistema de remuneração injusto em algumas partes do Brasil,
não correspondendo ao nível de formação acadêmica e técnica necessárias para
o exercício da profissão;
CONSIDERANDO que o presente Projeto de Lei visa alterar a Lei nº 7.498, de 25
de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico
de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira,
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de Apoio ao Projeto de Lei nº 2564/2020 do Senador Fabiano Contarato, que a
institui o piso salarial nacional e a carga horária do enfermeiro, técnico de enfermagem, e do auxiliar de enfermagem e parteira.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR PEDRO BERNARDE
MOÇÃO Nº 247/2021
“DE APELO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO, JOÃO DÓRIA, PARA QUE CONSIDERE A POSSIBILIDADE DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA SER UMA DAS CIDADES CONTEMPLADAS PELO
PROGRAMA MEU PET.”
Exmo. Sr. Presidente:
CONSIDERANDO que o Programa Meu Pet implantado pelo Governo Estadual,
possui a finalidade de construir Clínicas Veterinárias nos municípios, com salas
cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento
regionalizado aos animais domésticos;
CONSIDERANDO que serão oferecidos nestas Clínicas, serviços gratuitos para
cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e
endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além
dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável;
CONSIDERANDO que foi anunciado pelo Estado a construção de mais oito clínicas veterinárias do programa estadual Meu Pet, resultando em um total de 10
unidades do tipo dedicadas à defesa e saúde de animais domésticos no interior e
litoral de São Paulo. Os oito novos serviços serão instalados em Barueri, Ribeirão
Preto, Sorocaba, Santos, Registro, Santa Bárbara d’Oeste, Jundiaí, São José do
Rio Preto, com previsão de início das obras neste ano e conclusão em 2022;
CONSIDERANDO que Paulínia é um município com a necessidade de um atendimento gratuito para Pets devido a que muitos tutores destes animais não possuem
condições para bancar frequentemente clínicas veterinárias particulares para cuidar do seu pet;
CONSIDERANDO a situação de pandemia, estão se tornando frequentes o abandono destes animais resultando em estado de situação de rua, provocando uma
reação em cadeia ao ponto de gerar problemas como possíveis superpopulações.
Com isto em mente, creio que com o Programa Meu Pet aqui no município, possi-

bilitará a melhora na qualidade de vida destes animais garantindo o seu bem-estar
por mais tempo,
Face ao exposto, submeto 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 do município de paulinia ser uma das cidades
contempladas pelo Programa Meu Pet.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR PEDRO BERNARDE
MOÇÃO Nº 248/2021
“DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM
DAS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Os Jogos da XXXII Olimpíada, também conhecidos como “Tóquio 2020” e/ou Jogos de Verão de 2020, foi um evento poliesportivo realizado em 2021, na região
metropolitana de Tóquio, no Japão.
Com a pandemia da Covid-19 instalada no mundo, os jogos anteriormente marcados para serem realizados no período de 24 de julho a 09 de agosto de 2020,
foram adiados para o verão de 2021. E com este gap, vieram mais complicações
e dificuldades no treinamento dos atletas que se prepararam para tal evento. Não
posso dizer necessariamente que entendo, mas imagino o estresse mental, esforço e perseverança que foram necessários para completarem e superarem estes
obstáculos.
Quero expressar meu imenso orgulho em relação todos atletas que participaram
e venceram tantos desafios para estarem nesta Olimpíada. Não posso deixar de
mencionar que segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, o time brasileiro nestes jogos foi composto por 162 homens (53,5%) e 140 mulheres (46,5%). A todos vocês,
quero deixar meu mais profundo obrigado por mostrarem a garra, a força, o esforço, as lágrimas e até mesmo sacrifícios... Enfim, o coração do povo brasileiro!
Mesmo com tantas dificuldades, é com muita alegria que eu quero parabenizar a
todos por fazerem com que o Brasil atingisse o seu melhor resultado na história
olímpica. Faço das palavras dos comentaristas e narradores televisivos as minhas: “Paris é logo ali!”.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de aos atletas que participaram das Olimpíadas de Tokyo.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR PEDRO BERNARDE
MOÇÃO Nº 249/2021
“DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PELO CUMPRIMENTO DO PLANO SÃO PAULO DE VACINAÇÃO CONTRA
COVID-19.”
Exmo. Sr. Presidente:
Como é de conhecimento público e notório, os profissionais da saúde de Paulínia
têm assumido papel de suma relevância no enfrentamento e combate ao coronavírus. Mas não podemos esquecer daqueles que contribuem para melhorar a
qualidade de vida dos nossos munícipes durante este tempo tão difícil, quanto
a isso podemos mencionar os Profissionais da Saúde e a nossa Administração
Municipal!
Para que uma máquina funcione é preciso que todas as engrenagens se mantenham adequadas e trabalhando conforme a sua atribuição, para que o produto
final seja de qualidade. Nesta associação podemos dizer que todos que contribuíram para que o nosso município pudesse diminuir a lotação dos nossos hospitais,
cuidados com o povo paulinense e auxiliar na vacinação estão fazendo um trabalho bastante consistente pois já podemos ver os resultados de seus esforços!
Neste ponto, gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento por tudo que
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nação de nosso município! Sem vocês não teríamos conseguido atingir o Plano de
Metas estipulado Plano São Paulo de Vacinação contra Covid-19.
Os últimos meses não foram fáceis para o cidadão brasileiro e para nossos munícipes, choramos pelas vidas que foram ceifadas e clamamos por dias melhores,
mas os efeitos dessa pandemia poderiam ter sido muito piores se não tivéssemos
a nossa disposição os profissionais da saúde e uma administração competente e
dedicada que exerceu com retidão, ética e amor nas suas atribuições algo tão precioso ao nosso povo nos últimos tempos. É importante salientar que a pandemia
não acabou, então precisamos muito de vocês para que em breve recebamos a
tão esperada notícia de seu fim.
Solicito que sejam encaminhadas cópias dessa moção a todos órgãos representativos de classe dos profissionais de saúde de Paulínia e Administração
Municipal, que estão atuando no combate ao coronavírus bem e também que
seja dada sua ampla publicidade no site e redes sociais da Câmara Municipal
de Paulínia.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de de aplausos e congratulações a Administração Municipal pelo cumprimento do
plano São Paulo de vacinação contra Covid-19.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR PEDRO BERNARDE
MOÇÃO Nº 250/2021
“DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO COMITÊ ESPECIAL E TEMPORÁRIO DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A COVID-19, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, PELOS SEUS ESFORÇOS EM COMBATER O COVID-19
NO NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Destacamos o pioneirismo desde a sua criação! O Comitê especial e temporário
de enfrentamento e prevenção a COVID-19, no âmbito da Câmara Municipal de
Paulínia, desenvolveu ações e as divulgou visando a uma maior segurança para
todos os frequentadores desta Casa.
Dentre as atribuições realizadas pode-se citar a primeira Capacitação dos funcionários em relação ao Covid-19 (18 e 19/01/2021), segunda Capacitação
(09/08/201), informes periódicos relacionados ao número de vereadores e colaboradores vacinados com a primeira, segunda dose e/ou se a vacinação ocorreu em
dose única, casos confirmados, óbitos de casos confirmados, casos suspeitos e a
quantidade de pessoas afastadas por licença médica não relacionada ao covid-19.
Também é importante mencionar que seu exemplo engajou outros funcionários
trazendo mais precaução ao nosso local de trabalho, como por exemplo os álcoois
e panos disponibilizados para higienização individual no refeitório! É importante
salientar que estas foram algumas das medidas implementadas pelo Comitê para
melhorar e garantir a nossa segurança!
Por fim, mas não menos importante gostaria de agradecer a Monica Moura, Márcio Tonussi, Tainã Camargo, Thais Fischer, Vereador Cícero Brito, Vereador Alex
Eduardo e a Coordenadora da UBS-João Aranha, Joana Freitas por tamanho cuidado, dedicação e envolvimento emocional com a nossa saúde e bem-estar no
nosso ambiente de trabalho!
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de de aplausos e congratulações ao Comitê Especial e temporário de enfrentamento e prevenção a Covid-19, da Câmara Municipal de Paulínia, pelos seus
esforços em combater o Covid-19 no nosso ambiente de trabalho.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para a necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR PEDRO BERNARDE
MOÇÃO Nº 251/2021
“DE APLAUSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.”
Exmo. Sr. Presidente:

A presente moção se justifica em face da necessidade do reconhecimento da
importância desses profissionais da esducação, cuja sua missão é assegurar
ensino de qualidade, com aprendizagem significativa, permeada por valores
humanos, criatividade, valorização do potencial e da descoberta de talentos dos
alunos, garantindo-lhes o acesso e a permanência na escola, formando cidadãos
críticos, conscientes, autônomos e capazes de agir na mudança de si próprio e na
transformação social.
Considerando que, no dia 6 de agosto se comemora o dia nacional dos profissionais da educação, instituído no dia 22 de dezembro de 2014 em homenagem ao
trabalho qualificado dos educadores na formação das novas gerações, é uma data
que marca a valorização e reconhecimento desses indivíduos que são essenciais
para a formação e capacitação de todos.
Sendo assim, no ano de 2014 foi promulgada lei federal n.13.054/14 que instituiu
o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. A data de comemoração se refere
à sanção de uma lei que define os profissionais considerados como educadores,
dentre as profissões homenageadas nesse dia, podemos destacar os diretores,
professores, coordenadores, supervisores e outros que estão envolvidos direta e
indiretamente na disseminação da educação.
Dessa forma, o conhecimento é o principal meio para a resolução de diversos
problemas que afligem o nosso país. Dentre os benefícios que a educação pode
trazer estão à redução da pobreza extrema, o crescimento da economia, a minimização da violência, aumento do bem-estar, ampliação da conscientização sobre
os direitos do cidadão, da saúde e do meio ambiente;
Contudo, a educação é um diferencial, já que através dela os indivíduos garantem
maior possibilidade de remuneração, além de ter conhecimento sobre os seus
direitos e deveres;
Portanto, os homenageados são protagonistas, pois se dedicam inteiramente a
melhorar a qualidade do ensino, fortalecendo o ambiente de aprendizagem escolar, a atuação e reflexão coletiva.
Ademais, é honroso por parte da sociedade valorizar os esforços dos profissionais
da educação.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de Aplausos em comemoração ao Dia Nacional dos Profissionais da Educação.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Moção de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 252/2021
“DE CONGRATULAÇÕES COM TODOS OS ADVOGADOS EM COMEMORAÇÃO PELO TRANSCURSO DO SEU DIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
A presente moção se justifica em face da necessidade do reconhecimento da importância desses profissionais.
Comemorado no Brasil no dia 11 de Agosto, o Dia do Advogado visa relembrar e
celebrar a data de criação das duas primeiras faculdades de Direito no país, que
aconteceu no ano de 1827.
Naquela data no Século XIX, D. Pedro I decretou a criação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo, e a Faculdade de Direito
de Olinda, em Pernambuco.
Antes disso, quem desejava estudar direito precisava ir para a Europa, em geral,
para a Universidade de Coimbra, em Portugal, no qual o curso era considerado
sinônimo de status, apenas os filhos de famílias abastadas podiam tornar-se advogados.
Hoje, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco faz parte da Universidade
de São Paulo (USP). A Faculdade de Direito de Olinda, por sua vez, integra a Universidade Federal do Pernambuco (UFPE).
Contudo, vale a pena comentar que cerca de 200 anos depois, o Brasil conta com
mais de 1400 cursos de direito, e mais de 1 milhão de advogadas e advogados
formados. Ou seja, há muitas pessoas para homenagear no dia 11 de agosto.
Embora, atualmente, o curso seja mais acessível, conseguir se formar ainda é
uma verdadeira vitória., e o mesmo vale para a carreira de advogado, já que não
basta ter um diploma para alcançar o sucesso nessa área.
Aliás, como a área está em constante mudança, o futuro da advocacia promete
ainda mais desafios.
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mente que a missão específica do advogado” era “fazer-se ouvir pelos juízes;”
mas, continuava ele, “na realidade, o ofício mais humano dos advogados é ouvir
os clientes, ou seja, dar aos irrequietos o alívio de encontrar no mundo um confidente incansável de suas inquietações”.
Posso, sem medo de errar, afirmar que ao longo do exercício da advocacia, Vossas Excelências cumpriram verdadeiro trabalho humanístico, em busca da paz
social e da apaziguação dos ânimos. Quantas vezes, ilustres doutores, severas
lides deixaram de abarrotar os fóruns após um boa conversa com seus clientes?
Portanto, todos sabemos, que o advogado, tem função precípua na sociedade,
seja para dar-lhe ouvidos, seja na busca da reparação das injustiças, seja mesmo
na luta por um mundo mais fraterno. Não é, portanto, sem motivo que nossa Constituição Federal tem o advogado como indispensável à administração da Justiça!
“Que a Justiça esteja sempre em boas mãos.”
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de Congratulação com todos os Advogados 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, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
MOÇÃO Nº 253/2021
“DE CONGRATULAÇÕES PELO DIA DO ADVOGADO CELEBRADO EM 11 DE
AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
As duas primeiras faculdades de Direito no Brasil - de Largo de São Francisco,
na cidade de São Paulo, e de Olinda, em Pernambuco - foram criadas em 11 de
agosto de 1827. Desta forma, 11 de agosto foi a data escolhida para celebrar o
Dia do Advogado.
O advogado, como diz o jurista Paulo José da Costa Jr., é “...o defensor dos direitos ofendidos, o detentor dos segredos invioláveis e o guardião dos interesses
sociais”. Conhecedores das leis, os advogados carregam o dever de zelar pelo
justo andamento social, exercendo o papel de ferramentas da justiça na efetivação
do bem comum.
Com função indispensável ao exercício da cidadania e da democracia, direciono
singela homenagem aos mesmos.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações pelo Dia do Advogado celebrado em 11 de agosto, requerendo
a publicação da presente Moção de forma integral em Diário Oficial do Município
para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
MOÇÃO Nº 254/2021
“DE CONGRATULAÇÕES PELO DIA NACIONAL DO CICLISTA CELEBRADO
EM 19 DE AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em 2006 o ciclista brasiliense Pedro Davison, de 25 anos, foi vítima de acidente
de trânsito enquanto praticava o esporte, assim, em sua homenagem dia 19 de
agosto foi definido como Dia Nacional do Ciclista, através da Lei 13.508/2017.
O ciclismo é atividade física que ajuda a desenvolver sistema cardiovascular, traz
resistência muscular, respiratória, reduz o estresse e melhora o condicionamento
físico. Ademais, é uma alternativa essencial como meio de transporte sustentável,
ajudando a reduzir os níveis de CO2 nas cidades. Com o aumento do combustível
também é uma forma de economia para os brasileiros tão lesados financeiramente, mais fragilizados pela pandemia do coronavírus que prejudicou o mercado de
trabalho.
A comemoração do dia do ciclista é, por igual, um pedido para a proteção deste
grupo. Incentivar a prática é construir ciclovias para que transitem com segurança
e qualidade no município, evitando acidentes e vítimas fatais.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã

O de congratulações pelo Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto,
requerendo a publicação da presente Moção de forma integral em Diário Oficial do
Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
MOÇÃO Nº 255/2021
“DE CONGRATULAÇÕES PELO DIA DO FILÓSOFO CELEBRADO EM 16 DE
AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
O dia do filósofo foi escolhido para ser comemorado em 16 de agosto. Este profissional se dedica aos estudos da filosofia. A filosofia, por sua vez, pertence às Ciências Humanas, a fim de debater temas como existência, saber, verdade, valores, a
mente humana e a sociedade em si.
Os filósofos buscam demonstrar que a filosofia é mais um instrumento a auxiliar o
ser humano a refletir e agir sobre as situações que lhe cabem. De fato, a filosofia
não fica apenas no plano das ideias, não se trata somente de um discurso. Diz
Sêneca nas Cartas a Lucílio que “A filosofia ensina a agir, não a falar”.
Os problemas sociais presentes no mundo inteiro, como o fato apontado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de que mais de um bilhão de
seres humanos no mundo sobrevivem com menos de um dólar por dia, seis milhões de crianças morrem atacadas por doenças curáveis (como diarreia, malária
e pneumonia) e oitocentas milhões de pessoas adormecem com fome, demonstra
que temos árduo trajeto a refletir e transformar socialmente.
O filósofo norueguês Jostein Gaarder escreveu para a Unesco que, visando a
união planetária entre os povos, talvez seja o momento de elaborarmos uma Declaração Universal dos Deveres Humanos.
O conhecimento é transformador e deve ser sempre renovado.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de congratulações pelo Dia do Filósofo, celebrado em 16 de agosto, requerendo
a publicação da presente Moção de forma integral em Diário Oficial do Município
para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
MOÇÃO Nº 256/2021
“DE CONGRATULAÇÕES PELO DIA DO CARDIOLOGISTA, CELEBRADO EM
14 DE AGOSTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em 2007 a Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu o dia 14 de agosto
como Dia do Cardiologista, de forma a fomentar a valorização deste profissional e
a importância da saúde do coração. De acordo com a Organização Pan Americana
de Saúde, no Brasil 300 mil pessoas por ano sofrem infarto, sendo que 30% são
fatais.
Carlos Chagas, junto a outros profissionais, foi responsável por diagnosticar a cardiopatia chagásica, realizando os primeiros estudos sobre as doenças no coração
e trazendo o primeiro eletrocardiógrafo para o país.
De fato, a maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida com a orientação médica e recomendações básicas como: prática de exercício físico, dormir
em torno de 8 horas por noite, alimentação saudável e consultas regulares a médicos.
De acordo com a Federação Médica Brasileira, o país tem mais de 16 mil cardiologistas desempenhando esta função tão nobre e essencial para a manutenção da
saúde do ser humano. Estes merecem nossos aplausos genuínos e constantes.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O de congratulações pelo Dia do Cardiologista, celebrado em 14 de agosto, requerendo a publicação da presente Moção de forma integral em Diário Oficial do
Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
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INDICAÇÃO Nº 895/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA PETS
NOS PARQUES E BOSQUES NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Indico ao Executivo a instalação de bebedouros para pets nos parques e bosques
no município de Paulínia.
Considerando que para a maioria das pessoas veem seu pet como membro familiar e que por isso, fazem suas caminhadas, passeios e práticas esportivas nos
parques e bosques da Cidade, juntamente com seus animais de estimação, os
bebedouros para pets, são acessórios de suma importância,
Moradores e visitantes de nossa cidade que frequentam os parques e bosques
com seus pets, solicitaram a instalação de bebedouros para pets.
A referida reivindicação é pertinente, visto que as áreas são muito frequentadas
com pessoas e seus animais de estimação.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a instalação de bebedouros para pets
nos parques e bosques no município de Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário Oficial do Município para necessária
publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 896/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO CURSOS DE CAPACITAÇÃO À PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Indico ao Executivo cursos de capacitação para pessoas portadoras de deficiência
e com mobilidade reduzida no município de Paulínia.
Essa Indicação tem como propor a capacitação profissional para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, do nosso município de Paulínia, a capacitação profissional dá condições para exercício de determinadas áreas
de trabalho e profissões, como também objetiva preparar as pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida para o campo de trabalho.
Na capacitação objetiva-se cursos adequados e pontuais para cada tipo de deficiência e preparando as pessoas para o mercado de trabalho formal ou informal,
oferecendo ao aluno as possibilidades e alternativas do trabalho.
No processo de capacitação é importante que se trabalhe as habilidades básicas
específicas e de gestão, ou seja, além de aprender, especificamente determinada profissão, o aluno é estimulado a exercitar suas competências básicas, que
trata de sua apresentação pessoal, auto estima, comunicação, relacionamento
interpessoais, capacidade de gerenciamento, decisões, trabalho em equipe, bem
como processo de desenvolvimento no trabalho.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo cursos de capacitação para pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida no município de Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário Oficial do Município para
necessária publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 897/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SINAL
SONORO NOS SEMÁFOROS PARA ATENDER AOS DEFICIENTES VISUAIS
NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Indico ao Executivo a instalação de equipamentos com sinal sonoro, que vai auxiliar os deficientes visuais a atravessarem as vias públicas no município de Pau-

línia.
A finalidade é atender as necessidades das pessoas com deficiência visual, que
naturalmente utilizam as vias públicas do município, mas estão limitados, devido à
falta de semáforos equipados com sinais sonoros, que servem de orientação para a
sua travesseia e trazendo mais segurança ao pedestre e ao motorista de veículos.
A instalação destes semáforos é uma necessidade de acessibilidade, pela qual já
tem em várias cidades, e que todas as cidades brasileiras terão que se adaptar
nos próximos anos.
É uma situação de extrema importância, pois vai permitir que o deficiente visual
tenha a plena certeza de quando deve atravessar, proporcionando maior autonomia e independência.
Oferecer mais segurança no trânsito, é responsabilidade do poder público, que
devem compreender a importância de atender a necessidade de todos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a instalação de equipamentos com sinal sonoro, que vai auxiliar os deficientes visuais a atravessarem as vias públicas
no município de Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma
integral no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 898/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
PAULÍNIA PARA ATENDER E REALIZAR CIRURGIAS E INTERNAÇÕES EM
PESSOAS OBESAS DE FORMA ADEQUADA E RESPEITOSA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Indico ao Executivo a estruturação do Hospital Municipal de Paulínia, para que
possa atender com consultas, cirurgias, internações dentre outros, em pessoas
obesas de forma adequada e respeitosa no município de Paulínia.
A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza pelo excesso de gordura
corporal. O método mais utilizado para aferi-la é baseado na gravidade do excesso
de peso, calculado pelo Índice de Massa Corporal (IMC ou Índice de Quetelet). O
adulto que possua IMC igual ou superior a 30 kg/m² é considerado obeso.
Essa enfermidade é um grave problema de Saúde Pública. Por resultar da combinação de diversas causas, como as comportamentais (padrões de dieta, uso de
medicamentos, sedentarismo, entre outros) e as genéticas, representa uma realidade de difícil enfrentamento. Se isso não bastasse, está associada a alguns tipos
de cânceres, refluxo gástrico, doenças hepáticas, diabetes tipo 2, entre diversas
outras. Isso causa forte impacto no orçamento do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças relacionadas à obesidade custam R$ 488 milhões todos
os anos aos cofres públicos.
A pesquisa Vigitel 2014 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico) indicou que cresceu o número de pessoas com
excesso de peso no País (52,5% dos brasileiros em contraposição com 43%, em
2006). O percentual de pessoas obesas foi para 17,9%. Os resultados mostraram
que a obesidade é mais prevalente entre as mulheres (18,2%), se comparadas
aos homens (17,6%). Importante salientar que a pesquisa demonstrou também
que, quanto menor a escolaridade, maior a prevalência da obesidade.
Em 2006, foi criada a Política Nacional de Promoção da Saúde, que prioriza ações
de alimentação saudável, atividade física, prevenção ao uso do tabaco e álcool, inclusive com transferência de recursos a estados e municípios para a implantação
dessas ações de uma forma intersetorial e integrada.
Em relação aos meios de realizar a prevenção e a manutenção da saúde dos obesos, informamos que o cadastramento em base territorial e os Núcleos de Apoio à
Saúde da Família, de referência, compostos por equipes de profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando
os profissionais das Equipes Saúde da Família, são previstos na Portaria nº 2.488,
de 21 de outubro de 2011, que “aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)”.
Já atenção domiciliar é regulada pela Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, que
“redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, para
atender pessoas incapacitadas ou com dificuldade de locomoção. Os direitos do
obeso com deficiência já estão abarcados na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
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macos para o tratamento desses cidadãos.
Durante visitas no Hospital Municipal e em razão de várias reclamações por falta de estrutura adequada, solicito ao executivo a ESTRUTURAÇÃO URGENTE
COM EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OUTROS, para atender adequadamente e
com respeito as pessoas obesas do Município e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que necessitam de atendimento.
Sendo assim indico alguns procedimentos a serem adotados através da Secretaria de Saúde:
I - Cadastramento da população obesa em base territorial;
II - Atendimento nutricional e endócrino em ambulatórios;
III - Unidades endócrinas de referência, com pessoal especializado nas áreas de
endocrinologia, nutrição, psicologia e cardiologia;
IV - Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para obesos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público;
V - Readequação alimentar orientada pelos profissionais das áreas de nutrição,
endocrinologia e cardiologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo
à saúde.
VI - Fornecer aos obesos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso
continuado e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
VII - Fornecer exames clínicos, radiológicos e de imagem a pessoa obesa em
equipamentos compatíveis com seu peso e massa corpórea, ficando vetado o
uso de equipamentos destinados a animais de grande porte.
VIII – Assegurar ao obeso mórbido internado ou em observação o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas
para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização
para o acompanhamento do paciente ou, no caso de impossibilidade, justificá-la
por escrito.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a estruturação do Hospital Municipal
de Paulínia para que possa atender com consultas, cirurgias, internações dentre outros, em pessoas obesas de forma adequada e respeitosa no município de
Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário
Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 899/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA NA RUA SÃO
BENTO NA ALTURA DO Nº 1007, NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Indico ao Executivo a instalação de lombofaixa na Rua São Bento, na altura do
número 1007, em frente ao Colégio Integral, por motivo de segurança, os carros e
motos transitam em alta velocidade e o movimento é intenso na via.
Atendendo a solicitações de pais de aluno, professores, comerciantes e moradores
da região, considerando que as lombo-faixa são medidas de segurança no trânsito,
para diminuir riscos de possíveis acidentes, principalmente de atropelamentos e
colisões de veículos.
Considerando que a Rua São Bento, tem grande fluxo de veículos e pedestres,
onde não existe uma lombo-faixa, a função de redução da velocidade e o aumentando de acidentes que é grande, é prudente fazer a lombo-faixa por que irá
atender de forma eficaz os anseios da população,
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo a instalação de lombo-faixa na Rua São
Bento, na altura do número 1007, em frente ao Colégio Integral, no município de
Paulínia. Requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Diário
Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 905/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE DIS-

PÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA
ESCOLA DO AUTISTA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS E CAPACITAÇÃO
DE EDUCADORES MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
CONFORME MINUTA EM ANEXO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual proponho
a elaboração de um Projeto de Lei, nos termos da minuta anexa, que tem o objetivo fundamental de fomentar ações educacionais que possa promover a capacitação e aprimoramento de profissionais que militem com pessoas que apresentam
a Síndrome de Asperger/Transtorno do Espectro Autista (TEA), e estimule a
integração de crianças e adolescentes autistas ao Ensino Regular. Baseados no
que preceitua a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que: institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) em todo o país, há qual assegura aos autistas os benefícios concedidos a todas as pessoas com deficiência, ressaltando o dever dos órgãos públicos de fazer com que a lei seja aplicada de forma satisfatória, com profissionais habilitados a fim de diagnosticar, preparar, descobrir o potencial e inseri-lo na sociedade. O projeto visa como dever legal, o incentivo à formação e
a capacitação de profissionais especializados no atendimento a pessoa com
transtorno de espectro autista. No estado de São Paulo já somos comteplados
com a Lei Estadual de nº 16.756/20181 que: disponibilizam antedimentos prioritarios na inserção de placas quebras cabeças como simbolo mundial sobre
essa conscientização Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Federal de nº 13.861/20192 que: obriga
a inclusão, nos censos demográficos, de informações específicas sobre as
pessoas com autismo. Esse é um grande avanço no Censo Demográfico. O recenseamento da população brasileira acontece desde 1808, e é a principal fonte de
referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os
municípios brasileiros. A coleta do próximo Censo será realizada esse ano (2021). .
A Lei Federal de nº 12.7643, de 27 de dezembro de 2012 reza em seu art. 3º São
direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
IV - o acesso: “à educação” e ao ensino profissionalizante; Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art.
2º , terá direito a acompanhante especializado. (Grifos Nossos)
Art. 3º-A. É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento
e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em
especial nas áreas de saúde, “educação” e assistência social. (Incluído pela Lei
nº 13.977, de 2020). (Grifos Nossos)
O Ministério da Saúde, através da Cartilha “Diretrizes de Atenção á Reabilitação da Pessoa com transtornos do espectro Autismo (TEA)4” informa que
o autismo é considerado uma síndrome neuropsiquiátrica, embora uma etiologia
específica não tenha sido identificada, estudos sugerem a presença de alguns
fatores genéticos e neurobiológicos que podem estar associados ao autismo; fatores de risco psicossociais também foram associados. Sabe-se que nas inúmeras
expressões do quadro clínico, diversos sinais e sintomas podem estar ou não
presentes, mas as características de isolamento e imutabilidade de condutos estão sempre presentes. Urge a necessidade de capacitação dos profissionais de
Educação para proporcionar real inclusão escolar dos autistas ou dos diagnósticos
1 Lei Estadual de nº 16.756/2018 que disponibilizam atendimentos prioritários na inserção de placas quebras cabeças como símbolo mundial sobre essa conscientização
Transtorno do Espectro Autista (TEA) Disponível em www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei2018/lei-16756-08.06.2018.html Acesso no dia 19 de fevereiro de 2021.
2 Lei Federal de nº 13.861/2019 que: obriga a inclusão, nos censos demográficos,
de informações específicas sobre pessoas com autismo Disponível em www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13861.htm Acesso no dia Acesso no dia 19 de
fevereiro de 2021.
3 Lei Federal de nº 12.764 Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12764.htm Acesso no dia Acesso no dia 19 de fevereiro de 2021.
4 Ministério da Saúde, através da Cartilha “Diretrizes de Atenção á Reabilitação da
Pessoa com transtornos do espectro Autismo (TEA) Disponível em: bvsms.saude.gov.
br/pdf Acesso no dia Acesso no dia 19 de fevereiro de 2021.
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dentro do TEA, visto que muitos educadores resistem ao trabalho com crianças e
adolescentes que apresentem o transtorno por ignorar como lidar com as diversas
manifestações da síndrome.
A inclusão da pessoa com autismo não se estanca com a chegada dele na escola.
É necessário que se faça garantir sua permanência e aprendizagem. Como se
sabe, o autismo não é um transtorno uno, mas um espectro de transtornos que
variam em cada indivíduo. Na maioria das vezes, o autista apresenta déficit na
comunicação social ou interação social, além de padrões restritos e repetitivos de
comportamento. Conforme pesquisas cientificas, os cientistas ainda não sabem
ao certo a causa do transtorno e nem chegaram a um consenso sobre a melhor
forma de tratá-lo, mas mapeá-lo com certeza ajudará a entender melhor a questão. Conforme dito em parágrafos anteriores reforçando, o projeto visa legislar a
referida norma no município assegurando o atendimento integrado a Educação
à pessoa com autismo por meio de entidades conveniadas ou parcerias com a
iniciativa privada, além disso, seria oferecido tratamento profissional nas áreas
de psicologia, neurologia, psiquiatria, pedagogia especializada, fonoaudiologia e
fisioterapia. Muitos avanços já foram alcançados, mas ainda falta muito para melhorar o diagnóstico, tratamento e o apoio aos autistas e às suas famílias. Ressalto
que a presente lei não visa a segregação e sim a inclusão das pessoas com autismo na escola e na sociedade, objetivando minimizar o sofrimento das famílias
que ficam sem amparo e direcionamento para enfrentar uma situação tão complexa. Hoje no município a Secretaria de Educação atende por volta 46 alunos5
com diferentes tipos de TEA que estão matriculados na Rede Municipal de
Ensino e contam com atendimento escolar especializado de Paulínia. Diante
do relevante alcance social da matéria preço a compreensão para a apreciação e
elaboração da referida norma.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a implantação do
Projeto de Lei que dispõe sobre a autorização de criação e implantação de clínica
escola do autista para atendimento de alunos e capacitação de educadores município de paulínia e dá outras providências, conforme minuta em anexo.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente indicação de forma integral no
Diário Oficial do município para necessária publicidade.
LEI Nº___, DE____ AGOSTO DE 2021.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA
ESCOLA DO AUTISTA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS E CAPACITAÇÃO
DE EDUCADORES MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e Implantar Clínica Escola no
Município de Paulínia, cujo objetivo é oferecer ensino individualizado aos autistas,
potencializar a socialização, aprimorar tratamentos, formar e capacitar profissionais qualificados para crianças, adolescentes e adultos autistas.
Parágrafo único: A implantação da Clínica Escola no município será feita em conformidade com a demanda local, a ser avaliada e definida através das Secretarias
Municipais de Saúde e Educação.
Art. 2º A Clínica Escola funcionará como local de triagem para casos mais graves
de autismo, cujos portadores apresentam hipersensibilidade, e terá capacidade
para atendimento de até 100 autistas, que permanecerão até estarem aptos ao
Ensino Regular.

Paulínia, 11 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 907/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO UMA LIMPEZA GERAL NO BAIRRO JARDIM AMÉLIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
O serviço de limpeza urbana é uma das diversas ações de manutenção da limpeza
pública. Isso inclui parques e praças, capinação de ruas, recolhimento de entulhos, podas de árvores e até mesmo a limpeza de bueiros.
Todos esses serviços são realizados para que os bairros e a cidade em geral permaneçam sempre limpas e seguras. Sim, o termo segurança aqui aplicado se refere à segurança da população de modo geral, mas sobretudo no âmbito da saúde.
Quando uma via pública é devidamente limpa, aumenta-se a segurança nos deslocamento de pessoas e veículos, estimula-se o turismo e comércio local e, principalmente, evita-se o surgimento e proliferação de vetores transmissores de doenças, como por exemplo ratos e insetos.
E em fiscalização no bairro Jardim Amélia, pode-se perceber que em diversos
pontos (conforme anexo 1, 2 e 3) a entulhos, lixos orgânicos, móveis e etc, jogados nas calçadas e em áreas de preservação, mato alto, praças sujas e árvores
precisando de cuidados e poda. O que preocupa muitos moradores que chegaram
a questionar se o executivo esqueceu-se deles, pois essa sujeita atrai diversos
animais e insetos indesejados para as residencias, doenças, sem mencionar o
mau cheiro.
Acredito que a limpeza é hoje um problema urgente no bairro, porém de igual forma seria necessária uma campanha educativa de descarte de residuos para que
ouvesse a manutenção do serviço que é certo que o executivo prestará nos locais
indicados do bairro Jardim Amélia.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente a limpeza geral, no bairro Jardim Amélia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade
Paulínia, 11 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 925/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO QUE DETERMINE AO SETOR COMPETENTE A
CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS MORADIAS POPULARES EM NOSSO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Os programas habitacionais destinados à população, de modo geral, exaurem-se
com a entrega das unidades habitacionais construídas nas áreas destinadas, de
forma que não possibilitam sua continuidade com a contemplação de mais moradias no mesmo programa habitacional. Atualmente, não existem programas habitacionais populares de iniciativa do poder público em andamento no município, de
modo que essa demanda não tem recebido a devida atenção nos últimos anos.
Uma forma de proporcionar mais oportunidades de moradias para a população
do nosso município seria a criação de um departamento específico para captação
de recursos, adesão a programas dos governos Estadual e Federal, como o Casa
Verde e Amarela de regularização fundiária e moradia habitacional, e o programa
Nossa Casa, possibilitando a construção, melhoria e regularização, com a consequente diminuição do déficit habitacional do nosso município.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente a concentração de esforços para captação de recursos federais e estaduais
para a construção de novas moradias populares em nosso município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

5 Secretaria Municipal de Educação Paulínia Disponível em www.paulinia.sp.gov.br/
noticias?id=3452 Acesso no dia 19 de fevereiro de 2021.

Paulínia, 12 de agosto de 2021

Art. 3º O espaço contará com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e neuropediatras para diagnóstico, sendo que também funcionará como Centro de Capacitação de Profissionais que lidam ou pretendem lidar com portadores
da síndrome.
Art. 4°- Fica o poder público autorizado firmar convenio entre o Governo Federal,
Governo Estadual e escolas privadas para atender a demanda das clinicas escolas.
Art. 5°- A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no
prazo de 90 (Noventa) dias, contados da data de sua publicação.
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VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 926/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM TODOS OS CRUZAMENTOS DA RUA NERYNA FERREIRA DA COSTA,
NO JARDIM AMÉLIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Tendo em vista que os acidentes de trânsito vem causando inúmeras vítimas em
nossa sociedade e grande transtornos à saúde pública pelos custos, tempo e profissionais que envolve para o atendimento dos acidentados, especialmente nas
áreas urbanas;
Tendo em vista que alguns desses acidentes fazem vítimas fatais, e buscando
uma forma de preservação da vida humana e prevenção da segurança no trânsito,
acreditamos que a implantação de lombadas em pontos estratégicos da cidade,
ajuda a inibir o abuso de velocidade que ocasiona muitas perdas, seja em vidas
humanas ou econômicas para o município;
Tendo em vista que recebemos solicitações de munícipes relativas ao problema do
tráfego de veículos em alta velocidade na Rua Neryna Ferreira da Costa;
I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito a instalação de redutores de velocidade em todos
os cruzamentos da Rua Neryna Ferreira da Costa, no Jardim Amélia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 927/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM TODA A EXTENSÃO DA RUA LUIZ OCTÁVIO MARCONDES MACHADO, NO RESIDENCIAL MARIETA DIAN.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Muitos acidentes poderiam ser evitados com a conscientização dos motoristas e
pedestres em relação às regras de trânsito, especialmente no que se refere ao
respeito aos limites de velocidade, mas na prática, isso não funciona.
Entre outros locais, este é o caso da Rua Luiz Octavio Marcondes Machado, no
bairro Marieta Dian, ante os riscos de acidentes de trânsito a que estão expostos
pedestres, motoristas e moradores do local que, por ser uma via com declive acentuado, favorece o tráfego de veículos em alta velocidade, causando muitas vezes
graves acidentes.
Deste modo, entendemos que a instalação de redutores de velocidade em toda
a extensão da via proporcionará mais segurança no local, evitando o excesso de
velocidade, o que minimiza os riscos da ocorrência de acidentes e proporciona
maior proteção a todos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente a instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua
Luiz Octávio Marcondes Machado, no Residencial Marieta Dian.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 928/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO UMA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE CORRETO DO LIXO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
     
Qual é a importância do descarte adequado do lixo?
Porque é importante descartar o lixo de forma correta?

É preciso repensar nosso jeito de viver e agir; nós como sociedade geramos
diferentes tipos de resíduos. Em casa, na indústria, na limpeza urbana ou nos
ambientes hospitalares. Para cada tipo de lixo existe um procedimento de descarte correto para não gerar impactos ao meio ambiente. Pois, além de contaminar o
meio ambiente ele representa riscos à saúde humana.
O resultado do descarte inadequado do lixo é poluição e contaminação do meio
ambiente. Para evitar que isso ocorra, fazer a nossa parte em casa já é um grande passo e com algumas medidas simples podemos contribuir e proteger o meio
ambiente.
Muito tem se falado sobre sustentabilidade do planeta, escassez de recursos
naturais e preservação ambiental. Não basta regularizar a separação do lixo. É
necessário a utilização das lixeiras, ou seja, precisamos aprender a reconhecer
os materiais para separar, acondicionar e destinar corretamente o que puder ser
reutilizado ou reciclado.
Uma das maneiras de envolver nesse assunto e promover o desenvolvimento de
uma consciência crítica pode ser por meio de CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO a fim de destinar o lixo adequadamente e até mesmo diminuir a quantidade
produzida. Devido à importância do tema, ele deveria ser incluído no Projeto das
escolas.
Essa foto (bairro João Aranha), retrata apenas um ponto dentre os vários existentes em nosso município onde está havendo descarte inadequado de um grande volume de lixo. Sabemos que certa vez, a Prefeitura já disponibilizou caçambas nesse local e que ocorria até mesmo de atearem fogo nelas. A utilização da
Campanha de Conscientização se faz extremamente necessária no ponto em
que chegamos, bem como medidas mais rígidas para atitudes como queima de
caçambas.
As lixeiras coloridas são um ótimo incentivo visual para que a atitude se materialize. Além do lixo orgânico, que vai para as lixeiras comuns, devemos incentivar
a descartar adequadamente latinhas, embalagens, restos de material de escrita,
plástico e papéis.        
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Uma Campanha de Conscientização sobre a Importância do Descarte Correto do
Lixo.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN  
INDICAÇÃO Nº 929/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA
DA ESCOLA EMEF PROF.ª MARIA APARECIDA CAPUTTI BERALDO, NO JARDIM PLANALTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando o benefício que esta estrutura ocasionará a escola, beneficiando
diretamente aos alunos, para a prática de seus exercícios físicos,
Destacando que a cobertura vai amenizar a exposição dos alunos aos raios solares. Evitando várias doenças como; câncer de pele, enxaqueca, insolação, etc..
Além disso, em dias de chuva as aulas de Educação Física não precisarão ser
interrompidas.
O esporte é uma ferramenta de fundamental importância para a formação psicossocial de um cidadão e contribui no processo de inclusão social.      
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
A construção da Cobertura da Quadra da Escola EMEF Prof.ª Maria Aparecida
Caputti Beraldo, no Jardim Planalto.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
  
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
INDICAÇÃO Nº 930/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS NA CIDADE EM
PONTOS ESTRATÉGICOS.”
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Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
ECOPONTO é um estímulo para que as pessoas não joguem entulho na rua, pois,
alem de ser crime ambiental, provoca entupimentos que favorecem enchentes e
prejudicam a todos. Nos Ecopontos podem ser levados materiais que não servem
mais, como entulho de construção, poda de árvore, móveis velhos e resíduos recicláveis.
Considerando que a educação ambiental não deve ser tratada como algo distante
do nosso cotidiano, e que é de suma importância a conscientização da preservação do meio ambiente e da saúde pública, necessário se faz a instalação de um
Ecoponto em nossa cidade, com o objetivo de fazer o descarte correto de lixos
comuns, resíduos de construção civil e outros. Referido local será de extrema importância na medida que evitará o descarte incorreto em vias públicas, terrenos e
locais proibidos, evitando ainda a proliferação de doenças e animais peçonhentos.
Muito desses resíduos podem ser separados e encaminhados à reciclagem com
a criação de um ecoponto. Assim, além da criação de um local apropriado para
o descarte de resíduos, a criação de um ecoponto oferecerá tratamento correto e
reciclagem dos materiais depositados.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
A Instalação de Ecopontos na Cidade em Pontos Estratégicos.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
  
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN  
INDICAÇÃO Nº 931/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A ALTERAÇÃO DA RUA INÊS MARIA REIS, NO
BAIRRO MONTE ALEGRE IV PARA MÃO ÚNICA DE DIREÇÃO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
     
Considerando as solicitações dos moradores da região, que pedem a alteração da
Rua Inês Maria Reis, no bairro Monte Alegre IV para via de mão única com direção
à Avenida Antonio Baptista Piva, pois a rua é estreita e abre a visão apenas para
quem sai em direção à avenida, porém para quem entra em direção ao bairro não
tem visibilidade, outro problema também estão sendo os carros que descem a
avenida (sentido a Rua São Bento) e cruzam para entrar na Rua Inês Maria Reis.
Tal solicitação é muito necessária, tendo em vista a segurança dos pedestres e
motoristas que ali transitam.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
A alteração da Rua Inês Maria Reis, no bairro Monte Alegre IV para mão única de
direção.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de aosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
INDICAÇÃO Nº 932/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE VESTUÁRIOS E BANHEIROS
NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
     
A prática de esportes vem ganhando cada vez mais espaço, depois de tanto tempo
em que muitas pessoas passaram confinadas e com medos devido à pandemia.
Nesse tempo, muitas doenças, principalmente emocionais, ganharam espaço na
vida das pessoas e, como sabemos, a prática de exercícios físicos proporciona
oxigênio ao cérebro, órgão fundamental para nos mantermos sãos e firmes emocionalmente, em tempos difíceis.
Por essas razões, preocupado em garantir o acesso a ambientes que proporcionem o devido acolhimento para a prática de exercícios de seus usuários, frequentadores e visitantes.

O referido pedido promove melhorias com o objetivo de proporcionar conforto para
todos que usufruem do local. Tal solicitação é necessária devido o desconforto no
momento em que precisam realizar a troca dos Uniformes, uma vez que as famílias acompanham os jogadores, bem como muitos moradores também saem de
suas casas para assistir.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a construção de
vestuários e banheiros nos Campos de Futebol do município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
INDICAÇÃO Nº 933/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA
AVENIDA CONSTANTE PAVAN, CRUZAMENTO COM AVENIDA PROFESSOR
BENEDICTO MONTENEGRO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
		
O canteiro central da Avenida Constante Pavan, deve ter aproximadamente 30 a
35 metros lineares de extensão e precisa ser revitalizado.
As raízes da árvore da espécie jequitibá estão expostas, não há demarcação e
proteção do canteiro, deixando-a assim vulnerável e colocando em risco a vida
dos usuários daquela via pública.
Além da proteção da espécie, ressalto a importância da demarcação e proteção do
canteiro, dando segurança aos motoristas que ali transitam.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine
ao setor competente estudos para a revitalização do canteiro central da Avenida
Constante Pavan, cruzamento com Avenida Professor Benedicto Montenegro no
bairro Betel.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
		
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 934/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A REVITALIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PADOVANI, PRÓXIMO AO NÚMERO 916, NO
BAIRRO JARDIM LEONOR E IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando a necessidade de dar aos passageiros do transporte público uma
estrutura adequada com o devido conforto para quem espera sob as intempéries
e, ainda, no intuito de fortalecer a mobilidade urbana e estimular o cidadão a usar
coletivos.
Sugiro ao Executivo a revitalização do ponto de ponto de ônibus localizado na
Avenida José Padovani (916), esclarecendo que a indicação vem de encontro com
os anseios da população local que presencia constantemente acidentes graves,
muitas vezes com vítimas fatais.
A implantação de redutores de velocidade se faz necessária em razão da alta velocidade desenvolvida por alguns veículos que ali transitam.
Não posso deixar de mencionar nesta indicação que o local encontra se com
aspecto de abandono, com cobertura parcial na estrutura e sem segurança aos
munícipes que se obrigam a esperar pelo coletivo.
Face o exposto, I N D I C O ao Executivo, a revitalização do ponto de ônibus localizado na Avenida José Padovani, nas proximidades do número 916, no bairro
Jardim Leonor e a implantação de redutores de velocidade
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade. 		
			
Paulínia, 12 de agosto de 2021
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VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
INDICAÇÃO Nº 935/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO PARCERIA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL
VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARA REABILITAÇÃO DE PACIENTES RECUPERADOS DA COVID-19.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando que o Ministério da Saúde lançou o Programa para reabilitação de
pacientes recuperados da Covid-19, cuja iniciativa dará apoio a hospitais da rede
pública na recuperação de pacientes após a infecção pela Covid-19;
Considerando que o programa possibilitará a melhora no fator de utilização dos
leitos voltados ao atendimento de pacientes com doenças crônicas, a redução do
tempo médio de permanência dos pacientes críticos pós-Covid-19 e a capacitação
das equipes;
Considerando que será dado apoio a hospitais da rede pública na recuperação de
pacientes após a infecção pela Covid-19,
Considerando que o projeto prevê a doação de diversos equipamentos de reabilitação, como andador de alumínio, exercitador de pernas e braços (mini bike),
incentivador respiratório, kit de agilidade com cones e marcadores para treinos
de equilíbrio e agilidade motora, válvula de fonação e eletro estimulador muscular
entre outros;
Considerando que haverá a entrega de cartilhas com orientações técnicas voltadas a cada área da equipe de multiprofissionais para a reabilitação motora, funcional, psicológica, respiratória entre outras;
Considerando que a fase piloto atuará em cinco hospitais públicos: Hospital Geral de Fortaleza (CE), Hospital de Base (DF), Hospital Municipal de Contagem
(MG), Hospital Geral de Palmas (TO) e Hospital Geral do Trabalhador (PR) e que
a equipe do Sírio Libanês realizará três visitas presenciais em cada unidade, implementando protocolos e metodologias para o acompanhamento dos indicadores
de reabilitação,
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente estudos para possível parceria junto ao Governo federal visando a implantação do programa para a reabilitação de pacientes recuperados da
COVID-19.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA - ZÉ COCO
INDICAÇÃO Nº 936/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESIGNADA
COMO RUA 25, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA BELLA EM NOME
DE ADILSON RAMOS DE SOUZA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Adilson Ramos de Souza, filho de Wilson Pereira de Souza e Antonia de Moraes
Souza, nasceu em Paulínia, em 03/07/1966.
Sua vida foi dedicada a família, Adilson cuidou e zelou de sua mãe que ficou viúva
muito jovem e de seis irmãos.
Trabalhou como soldador e serralheiro em nossa cidade, dando sua contribuição
também como empreendedor.
Exemplo de cidadão que foi, é digno 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 25, do Loteamento Villa Bella, bairro Jardim América, em nome de Adilson Ramos de Souza.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

INDICAÇÃO Nº 937/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A DENOMINAÇÃO DA RUA 16 (DEZESSEIS) DO
LOTEAMENTO VILLA BELLA, NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, EM NOME DE
SEBASTIÃO PEDROSA DA SILVA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato,ao qual proponho
a denominação da rua 16 (Dezesseis) do Loteamento Villa Bella , no bairro Jardim
América , em nome de Sebastião Pedrosa da Silva.
A denominação de vias e áreas públicas visa homenagear e reverenciar, merecidamente, pessoas notáveis de uma cidade, bem como suas respectivas famílias.
Filho do Sr. Antônio Pedrosa da Silva e da Sra Margarida Cecilia dos Santos. Casou-se com Sueli de Sá Pedrosa, e deste matrimônio geraram-se 6 filhos; Jussie
de Sá Pedrosa (“in memorian”), Jocerlandio de Sá Pedrosa, Jucigler de Sá Pedrosa, Judigler de Sá Pedrosa, Jaqueline de Sá Pedrosa (“in memorian”) e Joice de
Sá Pedrosa.
Conhecido como SEBASTIÃO, chegou à Paulínia em 1978 para trabalhar na construção do primeiro arranha-céu da cidade, o prédio em frente a antiga rodoviária;
trabalhou na construção das casas do bairro Jardim Primavera. Também trabalhou
por conta de pintor residencial, quando em Paulínia haviam poucos profissionais
que faziam esse serviço.
Fez muitos clientes e amigos. Criou seus seis filhos com muito trabalho e humildade, na cidade em que escolheu para viver até a sua morte.
Foi um cidadão do Bem, Honesto e Trabalhador.
Em 12 de Fevereiro de 2016, veio a falecer, deixando somente boas lembranças e
muitas saudades à todos que com ele conviviam.
Sebastião deixou um legado de exemplo como ser humano e cidadão.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente a denominação da rua 16 (dezesseis) do Loteamento Villa Bella,
no bairro Jardim América, em nome de Sebastião Pedrosa da Silva.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
INDICAÇÃO Nº 938/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA
EMEF PROFESSORA MARIA APARECIDA CAPUTTI BERALDO, NO BAIRRO
JARDIM PLANALTO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual indico
a cobertura da quadra de esportes da EMEF. Professora Maria Aparecida Caputti
Beraldo, no bairro Jardim Planalto.
Com o retorno das aulas aumenta nossa preocupação com a segurança e o bem-estar de nossos alunos que estão retomando o ano letivo e também aqueles que
inciaram a jornada estudantil.
A quadra de esportes da EMEF Professora Maria Aparecida Caputti Beraldo ainda
não possui cobertura, e por esse motivo os alunos e professores possuem dificuldades para executar as atividades esportivas nos dias de sol forte e também nos
períodos de chuva.
Sendo assim, a construção da cobertura irá proporcionar aos corpos discente e
docente maior proteção e conforto, incentivando as práticas esportivas e melhor
interação social.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente a cobertura da quadra de esportes da EMEF. Professora Maria
Aparecida Caputti Beraldo, no bairro Jardim Planalto.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Paulínia, 12 de agosto de 2021

Paulínia, 12 de agosto de 2021

VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA

VEREADOR ALEX EDUARDO
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INDICAÇÃO Nº 939/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARGAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PAULICENTRO, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO PRÓPRIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual indico
a concessão da administração do terminal rodoviário de cargas de derivados do
Petróleo Paulicentro, através de processo licitatório próprio.
Sancionada em 2015, a Lei nº 13.103/2015, conhecida popularmente como Lei do
Motorista, definiu regras para motoristas do transporte rodoviário, seja de carga
ou de passageiros.
A legislação supracitada afirma em seu teor, que a jornada de trabalho do motorista deve ser de 08 horas por dia.
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, publicou no dia 03/12/19 a portaria SEPRT nº 1343 de 02/12/2019, que estabelece as
condições mínimas de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera,
de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de
passageiros e de cargas.
Destacamos que os locais de espera, repouso e descanso devem ter no mínimo 1
(um) gabinete sanitário, 1 (um) chuveiro e 1 (um) lavatório, por sexo, para cada 20
(vinte) vagas ou fração, considerando a quantidade de vagas no estacionamento
destinadas ao atendimento dos motoristas profissionais de transporte.
Poderá ser permitido que os usuários dos locais de espera, de repouso e de descanso utilizem a própria caixa de cozinha ou equipamento similar para preparo de
suas refeições, desde que em local que não comprometa as condições de segurança do estabelecimento.
Sendo assim, o Terminal Rodoviário para Cargas de Derivados de Petróleo (Paulicentro), construído pela Municipalidade, situado à Avenida Sidney Cardon de Oliveira, nº 1.021, no bairro Cascata, poderia servir como essa base de apoio aos
condutores, mas encontra-se atualmente em condições precárias de manutenção
e conservação, tornando-se um local sem segurança.
Portanto, seria de grande relevância que a administração do local através de
Concessão, visando desonerar o poder público dos cuidados que deveriam mas
atualmente não vem sendo prestado, bem como melhoria das condições como um
todo através da gestão de um ente privado para tanto, que viria de encontro aos
anseios dos usuários e da população em geral.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ao qual indico junto
aos òrgãos competentes a concessão da administração do terminal rodoviário de
cargas de derivados do Petróleo Paulicentro, através de processo licitatório próprio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
INDICAÇÃO Nº 940/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI, NOS
TERMOS DA MINUTA ANEXA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual proponho a elaboração de um Projeto de Lei, nos termos da minuta anexa, que dispõe
sobre a criação do Programa Horta Escolar, nas dependências das escolas municipais do município de Paulínia.
A promoção da saúde permite que as pessoas adquiram maior controle sobre
sua própria qualidade de vida. Através da adoção de hábitos saudáveis não só os
indivíduos, mas também suas famílias podem criar alternativas para o alcance da
mesma.
Baseado nesse conceito de integração entre grupos de indivíduos, a Organização

Mundial da Saúde (1997) define que uma das melhores formas de promover a
saúde é através da escola. Isso porque, a escola é um espaço social onde muitas
pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores
passam a maior parte de seu tempo. Além disso, é na escola onde os programas
de educação e saúde podem ter a maior repercussão, beneficiando os alunos
na infância e na adolescência. Nesse sentido, os professores e todos os demais
profissionais tornam-se exemplos positivos para os alunos, suas famílias e para a
comunidade na qual estão inseridos.
Com isso, a Horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre elas, proporciona uma grande variedade de alimentos a baixo custo, no lanche
das crianças, permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de
alimentos por doação ou compra e também se envolva nos programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Sendo assim, o consumo de hortaliças
cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde.
Contudo, há várias atividades que podem ser utilizadas na escola com o auxílio de
uma horta onde o professor relaciona diferentes conteúdos e coloca em prática a
interdisciplinaridade com os seus alunos. A matemática pode ser um exemplo com
o estudo das diferentes formas dos alimentos cultivados, além disso, o estudo do
crescimento e desenvolvimento dos vegetais pode ser associado com o próprio
desenvolvimento. Isto é, a importância da terra ter todos os nutrientes para que a
semente se desenvolva em todo o seu potencial, livre de qualquer doença. Essas
atividades também asseguram que a criança e a escola resgatem a cultura alimentar brasileira e, consequentemente, estilos de vida mais saudáveis.
Ainda em relação a cultura alimentar, destaca-se que no Brasil, cada região apresenta uma cultura com características diferentes e isso está diretamente relacionado com seus hábitos alimentares. A vasta quantidade de frutas e hortaliças garante uma variedade de cores, formas, cheiros e nutrientes importantes para a
qualidade da alimentação.
Portanto, esse programa abordaria a grande variedade das hortaliças no Brasil e
que podem ser cultivadas em uma horta pela comunidade, por escolas, por creches, orfanato e demais instituições.
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 dispõe sobre
a criação do Programa Horta Escolar, nas dependências das escolas municipais
do município de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
PROJETO DE LEI Nº _____/2021
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído a criação do programa “Horta Escolar” nas dependências
das escolas municipais do município de Paulínia, que poderá ser desenvolvido
através de parcerias com escolas, universidades, empresas privadas, organizações da sociedade civil ou por equipes profissionais especializadas em diversas
áreas, como agronomia, biologia, nutrição e órgão do Governo do Estado e Federação.
Parágrafo único - As parcerias descritas no “caput” serão realizadas após autorização do Poder Executivo Municipal, através de termo de compromisso.
Art. 2º - O programa tem como objetivo:
I – Promoção da educação ambiental, com a integração da horta às atividades
oferecidas pela escola, dentro de seu projeto pedagógico;
II – Incentivo de bons hábitos alimentares;
III – Desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes;
IV - Complementação da merenda escolar;
V – Iniciação e a formação profissional dos alunos;
VI – Cultivo sem utilização de agrotóxicos;
§1º - Os alimentos produzidos na horta escolar serão prioritariamente destinados
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ao consumo dos estudantes regularmente matriculados, de forma complementar
aos programas já existentes para o fornecimento de merenda escolar.
§2º - Havendo excedente na produção, os alimentos serão revertidos para as famílias dos estudantes na faixa de baixa renda.
Art. 3º - Cultivar as Hortas nas escolas tem como finalidade produzir alimentos
frescos aos alunos e ensiná-los esse oficio para que os mesmos possam levar tal
ensinamento para seus lares e comunidades.
Art. 4º - O programa “ Horta Escolar” será desenvolvido e implantado nas escolas
do município, podendo expandir para áreas públicas destinadas pelo Poder Executivo Municipal para essa finalidade.
Art. 5º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber,
no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Cidade Feliz,
PREFEITO MUNICIPAL
INDICAÇÃO Nº 941/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO ADESÃO AO PROJETO GURI, DA SECRETARIA
DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM NOSSO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual indico
adesão ao Projeto Guri, da Secretaria de cultura e economia criativa do Estado
São Paulo, em nosso município.
Tendo em vista, que o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e
oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria,
canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas
friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6
e 18 anos (até 21 anos no curso de luteria, nos Grupos de Referência e nos polos
da Fundação CASA).
Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 850 mil jovens que foram
assistidos na Grande São Paulo, interior e litoral ocasionando um notório crescimento em seu desenvolvimento pessoal e construção de valores que irão nortear
o seu futuro.
Tendo em vista que a cultura é um forte agente de identificação pessoal e social,
um modelo de comportamento que integra segmentos sociais e gerações, uma
terapia efetiva que desperta os recursos internos do indivíduo e fomenta sua interação com o grupo e um fator essencial de formação social, na medida em que o
indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades.
Com isso, a importância do projeto a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo neste período de pandemia que estamos passando e com
todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, os alunos e alunas têm acesso às aulas e atividades por meio
da plataforma de ensino a distância, enquanto aguardam o retorno presencial, que
será realizado de forma gradativa, seguindo todos os protocolos de segurança.
Sendo assim, o município de Paulínia possui um grande número de jovens em
idade estudantil e com talentos individuais que podem ser lapidados através do
Projeto Guri. Considerando ainda, que o investimento em cultura e atividades correlacionadas para os jovens, produzem um impacto social positivo pois dificulta a
opção por escolhas que coloquem a sua vida em risco.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ao qual indico junto
aos òrgãos competentes adesão ao Projeto Guri na cidade de Paulínia, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado São Paulo.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral no
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021

VEREADOR ALEX EDUARDO
INDICAÇÃO Nº 942/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CIRCULAÇÃO DE MAIS TRANSPORTE PÚBLICO NO RESIDENCIAL VIDA NOVA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A população do residencial Vida Nova tem apresentado uma demanda recorrente
com agravantes. Eis que o ônibus passa no local a cada uma hora, o que limita
e prejudica os compromissos de quem depende do transporte público para se
locomover.
Apresenta-se a hipótese de, se um ônibus atrasar e/ou quebrar, o munícipe deverá esperar mais uma hora por outro transporte. Ademais, no caso específico de
pessoas com deficiência, que dependem do equipamento adaptado do ônibus,
relatam ser diversas às vezes que o recurso está danificado e devem esperar mais
uma hora no ponto na esperança de que o próximo tenha funcionamento. Ainda,
porventura se duas pessoas necessitam utilizar o equipamento, uma delas já deverá aguardar a próxima frota, vez que o espaço só comporta uma.
É latente a necessidade de oferecer transporte público com qualidade e em quantidade suficiente para o cidadão, tratando-se, outrossim, de efetivar a dignidade
da pessoa humana. De forma que espera a compreensão e esforços do executivo
neste sentido.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente a circulação de mais transporte público no residencial Vida
Nova.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
INDICAÇÃO Nº 944/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO
SÃO JOSÉ.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
As pistas de skate são instaladas para a prática do esporte que dá nome ao espaço. Inspiradas em vias urbanas, as pistas oferecem obstáculos, rampas, corrimãos
e afins de forma a favorecer a prática, a qual ocorre através de um prancha, com
dois eixos, rolamentos e quatro pequenas rodas.
Esse esporte surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque nos
anos 90 com o skatista Tony Hawk. Entre os benefícios da prática está a melhoria
da coordenação motora e equilíbrio, ganho de condicionamento físico, flexibilidade, queima de calorias, melhora do sistema cardiovascular, alívio do estresse,
ansiedade e depressão, promoção da socialização e entre outros.
Com as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, o país parou para acompanhar o desempenho da skatista Rayssa Leal, conhecida pelo apelido Fadinha. Com apenas 13
anos, a atleta conquistou a medalha de prata e incentivou milhares de brasileiros
a aderirem ao esporte. Toda a comoção levantou também o questionamento do
investimento que o país dispõe ao esporte.
O incentivo a atletas traz benefícios visíveis a população, isto porque a prática
favorece o bem-estar mental e físico, atrelado diretamente aos direitos constitucionais à saúde, lazer e dignidade.
Em Paulínia, é necessária a construção de uma pista de skate na região do São
José, visto que não há este recurso no local. Tal cuidado do executivo será de
grande valia para os paulinenses.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente a instalação de pista de skate no bairro São José.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
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INDICAÇÃO Nº 945/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A DUPLICAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SOLO VERTICAL/HORIZONTAL E REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA FERDINANDO VIACAVA, JOÃO ARANHA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Os munícipes da região do João Aranha frequentemente alertam para os problemas da Avenida Ferdinando Viacava. Atesta-se que referido local é estreito para o
fluxo frequente de passagem dos veículos que possui, proporcionando acidentes.
É necessária a duplicação da via na altura do condomínio Residencial Aurora à
rotatória de entrada do Pazetti.
Ademais, há um desvio na Avenida José Padovani, à altura do número 1630, que
antecede a rotatória para acesso a Avenida Ferdinando Viacava que é palco de
colisões automobilísticas. Isto porque antes de completar a curva, os motoristas se
deparam com um poste na calçada, perto da guia.
Relatam os moradores que é comum a queda de energia na região por essa razão,
bem como a vida em risco dos motoristas. A ausência de sinalização horizontal ou
vertical e redutores de velocidade é um agravante para a situação.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente a duplicação, sinalização de solo vertical/horizontal e redutores de
velocidade na Avenida Ferdinando Viacava, João Aranha, conforme especificado
acima.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
INDICAÇÃO Nº 946/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A NECESSIDADE DE REFORMA DE TODAS AS
ESCOLAS, EM ESPECIAL A EMEI JOSÉ PAVAN, E INSTALAÇÃO DE LOUSA
DIGITAL EM TODAS AS SALAS DE AULA DO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
O art. 205 da Constituição Federal garante ao cidadão o direito à educação e estabelece como dever do Estado sua promoção e incentivo, com a colaboração da
sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Neste cenário, a oferta de uma educação digna vai além da contratação de funcionários públicos qualificados, abrange também materiais e o espaço destinado ao
estudo. Em visita às escolas de Paulínia, solicitado pelos munícipes, identifiquei
diversos problemas estruturais assim como os apresentados a seguir:
Em visita a EMEF Maria Regina Ferreira de Mattos e Moura, constatei que a janela
está quebrada e algumas nem mesmo abrem. Tal situação é prejudicial ao retorno
às aulas em meio a pandemia (na qual o vírus se propaga no ar), prejudicando o
arejamento do espaço.
Na quadra da Escola Municipal Professora Elvira Cassia De Oliveira a água não
tem o escoamento adequado, vez que não há cano para que o líquido escorra.
Ainda na quadra, a calha está deformada, fazendo com que a água escorra e se
acumule na quadra, que também está precisando de uma pintura.
Em uma das salas da mesma escola, o piso está danificado, sendo inviável lecionar no local.
Os brinquedos, por sua vez, são de ferro, assim que surge o sol esquentam demasiadamente e se tornam inúteis às crianças, que não podem utilizá-los para não
se queimarem. Necessário, assim, sua substituição por brinquedos de madeira.
Por fim, a EMEI José Pavan tem recebido alarmantes denúncias sobre sua estrutura. As paredes apresentam rachaduras gravíssimas a ponto de os funcionários
isolarem diversos locais temendo um desabamento.
Veja que a urgência se perfaz principalmente nesta última, vez que compromete a segurança e saúde das crianças. Esta situação atinge diversos dos direitos
fundamentais.O retorno das aulas deve ser seguro, não somente em relação a
propagação do vírus.
Ademais, observando o crédito adicional especial no orçamento para minimizar
impactos educacionais, utilizando-se de equipamentos e novas tecnologias, apon-

to a necessidade de instalação de uma lousa digital em todas as salas de aula das
escolas de Paulínia.
As lousas digitais funcionam como uma tela de computador de grande escala, sensível ao toque. Um projetor lança a imagem do computador sobre a superfície, possibilitando a navegação por diferentes tipos de conteúdos digitais, como vídeos,
e-books, entre outros, tão necessários no mundo digital. O auxílio da tecnologia é
de grande importância para a sociedade, constatação concreta na pandemia que
assolou o mundo, de forma que as salas de aula também devem se adequar.
Ainda, para a segurança dos alunos e funcionários, bem como dos futuros investimentos do executivo, é necessário aumentar a segurança nas escolas, vez que é
recorrente a invasão de infratores aos espaços. Notificam os funcionários da EMEI
José Pavan que por vezes encontram drogas nas dependências do prédio.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à
Secretaria de Obras no que tange a reforma URGENTE de todas as escolas, em
especial a EMEI José Pavan, à Secretaria de Educação para a instalação de lousa
digital em todas as salas de aula do Município e à Secretaria de Segurança solicitando reforço nas rondas escolares.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
INDICAÇÃO Nº 947/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UM CURSO GRATUITO DE PRÉ-VESTIBULAR E ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando que hoje a competitividade no mercado de trabalho está cada vez
maior, e a educação é o melhor caminho para criação de uma cidade, estado ou
país mais justo e consciente;
Considerando que esta Propositura visa à criação de cursinho Pré-vestibular e
ENEM gratuito aos munícipes da nossa cidade;
Considerando que investir em educação é a garantia de um futuro melhor as nossas crianças, jovens, adolescentes e a todos que pretendem ter um futuro melhor,
especialmente à população de baixa renda, que carece de ensino especializado
para enfrentar os desafios de entrar para uma faculdade;
Considerando que cursinhos preparatórios melhoram a capacidade de aprendizagem dos alunos, oferece uma revisão das matérias juntamente com a resolução
de exercícios, além de revelar as principais dificuldades encontradas nos alunos;
Considerando que o objetivo desta propositura é que o Poder Executivo invista na
criação de cursinho, pois vários estudantes aguardam esta oportunidade para se
prepararem para o Enem. Queremos que o filho do trabalhador, também possa ter
acesso a uma universidade pública de qualidade, tornando a preparação fundamental e com cursinho ofertamos mais possibilidades aos alunos de baixa renda,
dando oportunidade para que os estudantes da rede pública possam concorrer de
igual para igual com outros alunos da rede privada,
Assim, esperamos contar com o Poder Executivo Municipal, a fim de que atenda
a presente indicação.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente para a criação de um curso gratuito de Pré-Vestibular e ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), no município de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
INDICAÇÃO Nº 948/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DE UMA FEIRA DE PROFISSÕES,
VOLTADA AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO CONCLUINDO O ENSINO MÉDIO
EM ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
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Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A presente indicação tem como objetivo oferecer oportunidades aos estudantes
e pré-vestibulandos do nosso município. Incentivar e proporcionar que esses estudantes conheçam um pouco mais sobre as diversas profissões, descobrindo
inclusive, novas áreas de atuação e novas possibilidades de desenvolvimento profissional, pois sabemos que hoje em dia muitos jovens têm dificuldade em saber
qual a sua vocação e/ou a área profissional que deseja seguir.
Esse tipo de evento consegue estimular essas escolhas, já que as empresas poderão expor materiais explicativos, levar profissionais para conversar e tirar dúvidas dos estudantes e também fazer demonstrações do funcionamento de equipamentos e instrumentos relacionados as respectivas áreas de atuação.
O evento também seria muito importante para abrir portas de oportunidades futuras para esses estudantes, com estes incentivos fiscais, que poderiam ser criados
pela Administração Municipal, haveria a criação de vagas em nossas indústrias
para estes jovens que estariam iniciando suas vidas no mercado de trabalho.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente para a criação de uma “Feira de Profissões”, voltada aos estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas, no município
de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
INDICAÇÃO Nº 949/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE DOIS REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA FERDINANDO VIACAVA, UM NA ALTURA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AURORA E OUTRO NO ALTO DO MIRANTE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando que os acidentes de trânsito são uma das principais causas de óbitos e lesões corporais no Brasil e no mundo, e que geram grande impacto econômico e social, precisamos dar a devida importância ao assunto;
Considerando as solicitações dos moradores dessa região, assustados com o desrespeito por parte de alguns condutores, bem como a necessidade de contribuir
para aumentar a segurança dos munícipes, é de suma importância à colocação
desses redutores de velocidade na avenida Ferdinando Viacava, visto que os motoristas costumam abusar nesse trecho,
O ideal seria haver a conscientização de 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 a integridade física
do cidadão em geral, considerando que esta via publica é muito movimentada e o
risco de acidentes é constante.
Dessa forma, solicito as devidas providencias no sentido de proceder com a instalação das lombadas na referida avenida.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente para a instalação de dois redutores de velocidade na avenida
Ferdinando Viacava, um na altura do CondomÍnio Residencial Aurora e outro no
Alto do Mirante.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
INDICAÇÃO Nº 951/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS PERIGOS DO USO DO CELULAR NO TRÂNSITO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Atenção, cuidado e prudência são pontos indispensáveis para garantir a segurança no trânsito e evitar acidentes. Ainda que existam diversos fatores que possam

causar acidentes envolvendo veículos, o principal deles é o descuido dos motoristas, especialmente o uso do celular no trânsito, uma das maiores causa de
colisões e atropelamentos atualmente nas ruas e estradas brasileiras.
De acordo com o Detran, o uso de celulares no trânsito aumenta em 400% o risco
de acidentes, com a presença cada vez mais constante dos aparelhos em nossas
vidas, esse risco se torna cada vez maior, tornando a terceira maior causa de mortes no trânsito do nosso país.
Por conseguinte, a punição para quem faz o uso do aparelho no trânsito é classificada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como gravíssima, que além do valor
a ser pago na multa, são anotados sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação
(CNH).
Sendo assim, os riscos não se limitam apenas aos motoristas que utilizam tais
dispositivos. Vemos muitos pedestres realizando travessias e andando na rua com
o celular na mão, respondendo mensagens ou até mesmo distraídos em ligação,
transformando algo despretensioso em uma atividade perigosa. Diante disso, visando conscientizar e buscar ainda mais segurança para a nossa população, é
importante que seja criada campanha de conscientização sobre os perigos do uso
de celular no trânsito.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor
competente a criação da campanha de conscientização sobre os perigos do uso
do celular no trânsito.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
INDICAÇÃO Nº 961/2021
“PROPÕE AO EXECUTIVO A BUSCA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO,
PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA
NOSSA CIDADE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Em Paulínia está localizado o maior Polo Petroquímico da América Latina. Em
um ambiente como esse, é imprescindível treinamento de funcionários quanto a
segurança.
Em 2014 um incêndio advindo de uma das empresas do Polo Petroquímico, destruiu cerca de 250 mil metros quadrados, e levou em torno de 3 dias para ser contido por falta de profissionais e precariedade da estrutura. Em 2019 e 2021 mais
acidentes, sendo o último em vagões próximos a tanques de combustível, que
demandou rápida ação dos brigadistas e dos bombeiros do município de Paulínia.
Além do exposto acima, sabemos que ao decorrer dos anos, Paulínia teve um
grande crescimento populacional, e eventualidades com incêndios e acidentes,
também aumentaram. Em certas épocas do ano, o tempo seco, a baixa umidade
do ar e o vento são graves agentes provocadores de incêndios.
Sabendo-se da demanda, para sanar a sobrecarga atual, é imprescindível a ampliação e modernização do Corpo de Bombeiros, por isso se faz necessária a intervenção junto ao governo do Estado de São Paulo, a fim de buscar a ampliação
da base, a modernização dos carros e treinamento de pessoal.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que busque junto ao
Governo do Estado a ampliação e moderização do Corpo de Bombeiros da nossa
cidade. Por fim, requeiro a publicação da presente indicação de forma integral no
Diário Oficial para a necessária publicidade.
Paulínia, 13 de agosto de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 962/2021
“SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA
AMIZADE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Inaugurado em 2010, o Parque da Amizade é compreendido por 300 mil metros
Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.685 | Paulínia, 26 de Agosto de 2021 |

38

quadrados, seu espaço externo envolve uma Área de Preservação Permanente
com remanescentes de Mata Atlântica, rodeado por cinco praças de convivência
que são interligadas por uma pista de caminhada. No parque há um prédio com
ambiente destinado ao apoio administrativo, biblioteca, área para lanchonete, palco e mais salas que podem ser utilizadas para cursos e exibições.
Desde sua inauguração, pouco se fez em termos de manutenção e infelizmente
nos últimos anos o parque vem sendo alvo de furtos, despejos de materiais e lixo,
além de atividades depredatórias, que agravaram-se com a pandemia. As áreas
internas com problemas estruturais como infiltrações e vazamentos em tubulações, fiação exposta ou inexistente, trincas em paredes de sustentação, falta de
telhas, calhas entupidas, ademais as áreas externas tomadas por entulho, quadras sem pintura e com equipamentos quebrados, inexistência de áreas infantis e
playground, entre outros problemas identificados.
Valendo-se do dever do poder público de assegurar o direito de lazer e esporte do
cidadão, indicamos que sejam realizadas obras necessárias, vigilância constante
e a revitalização do Parque da Amizade, para restabelecer seu esplendor, agregando na qualidade de vida e oferecendo acesso seguro para desenvolvimento de
várias atividades dos munícipes.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a manutenção e
revitalização do Parque da Amizade. Por fim, requeiro a publicação da presente
indicação de forma integral no Diário Oficial para a necessária publicidade.
Paulínia, 13 de agosto de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 963/2021
“SOLICITA AO EXECUTIVO ESTUDOS PARA COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS DA PODA DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A sustentabilidade é a capacidade do cumprimento de necessidades atuais sem
que as futuras sejam comprometidas. Repensar em como a cidade lida com seus
resíduos é muitas vezes desafiador, e visto como um passo importante no caminho de tornar-se sustentável. Uma alternativa no que diz respeito aos resíduos
orgânicos, como a poda das árvores, é a compostagem, processo que consiste
em converter o lixo orgânico em fertilizante através da trituração, armazenagem
com possível adição de um bio acelerador e umidificação do composto. O material
reciclado poderá ser utilizado como nutriente para plantas das praças e jardins
públicos, fechando o ciclo da pegada de carbono emitido durante o processo.
Nosso município é prestigiado com abundante arborização, fato esse que desempenha papel importante na melhora da qualidade ambiental, desacelerando as mudanças de temperatura e absorvendo a poluição. A manutenção deve ser realizada
periodicamente, para a retirada dos galhos e folhas que caem naturalmente ou necessitam de poda para não interferir com fiações ou oferecer riscos aos cidadãos. O
descarte desses resíduos da poda, geralmente vão para um aterro e sofrem decomposição natural, porém se passassem pelo processo de tritutação e compostagem,
poderíamos ter proveito de reutiliza-los como nutriente em nossa cidade.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal estudos para compostagem dos resíduos da poda de árvores do município. Por fim, requeiro a publicação da presente indicação de forma integral no Diário Oficial para a necessária
publicidade.
Paulínia, 13 de agosto de 2021

por reforma e foi contemplada com a instalação de uma farmácia em seu prédio,
com a finalidade de melhorar ainda mais o suporte à comunidade.
Visto o grande fluxo de atendimento da UBS do João Aranha, é fato que todas as
melhorias possíveis, devem ser realizadas. E a fim de garantir que o serviço siga
com excelente qualidade, e também aumente a segurança da estrutura, é necessária a manutenção do alambrado que cerca o prédio, e a instalação de toldo em
seu acesso.
Face ao exposto I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a instalação de toldo
e manutenção do alambrado da UBS do João Aranha “Aristóteles Costa”. Por fim,
requeiro a publicação da presente indicação de forma integral no Diário Oficial
para a necessária publicidade.
Paulínia, 13 de agosto de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
REQUERIMENTO Nº 704/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ACESSIVEIS PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA EM PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Requeiro informações ao executivo sobre aquisição e instalação de brinquedos
acessíveis para crianças portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, em
praças, parques e bosques no município de Paulínia.
Sabe-se que a brincadeira é de suma importância muito grande na vida das crianças, pois oferece situações imaginárias, e, nesse processo a exploração do mundo a sua volta. Por isso é importante que as atividades a que as crianças estejam
expostas, sejam contextualizadas e ajudem-na na integração com outras crianças,
no seu desenvolvimento físico e mental, incentivando a sua capacidade motora e
intelectual pelo ambiente.
Sendo assim, requeiro as informações:
1. Já tem licitação para esses brinquedos acessíveis para a crianças?
2. Já tem um planejamento ou cronograma de inicio da intalações dos brinquedos?
Se sim, apresentar.
3. Quais as em praças, parques e bosques, que serão feito as instalações?
O ato de brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente em
seu art.16º, que estabelece que a criança tem o direito a brincar, praticar esportes
e divertir-se, e o lazer em si é direito social elencado no art. 6º da Constituição
Federal, sendo certo que, no tocante ás crianças com deficiência, torna-se ainda
mais importante a atenção quanto á garantia tanto desse direito, quanto o de brincar e desenvolver-se, uma vez que precisam de maior cuidado quanto á adaptação de um ambiente em que possam usufruir deste espaço da mesma forma que
outra criança sem deficiência o faz.
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre aquisição e instalação de brinquedos acessíveis para crianças portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, em praças, parques e bosques no município de Paulínia. Requeiro ainda, a publicação do
presente Requerimento na íntegra no Diário Oficial do Município para necessária
publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES

VEREADOR FÁBIO VALADÃO
INDICAÇÃO Nº 964/2021
“INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE TOLDO E MANUTENÇÃO DO
ALAMBRADO DA UBS DO JOÃO ARANHA - ARISTÓTELES COSTA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
A UBS do João Aranha tem grande importância para nossa cidade, com profissionais competentes e localização estratégica para os munícipes do bairro, esse
órgão público atende há anos com excelência. Recentemente essa UBS passou

REQUERIMENTO Nº 705/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA PESSOAS QUE NÃO QUEREM TOMAR A
VACINA NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Requeiro informações ao executivo sobre campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas que não querem tomar a vacina no município de Paulínia.
Muitos munícipes estão deixando de ir tomar a vacina por vários motivos: medo,
informações indevidas, fakenews dentre outras situações.
Sendo assim, requeiro as informações:
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1. Haverá campanha de conscientização pontual para essas pessoas?
2. Já tem um planejamento ou cronograma de como vai ser feito? Se sim, apresentar.
3. Quais os pontos estão sendo abordados?
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19
para pessoas que não querem tomar a vacina no município de Paulínia. Requeiro
ainda, a publicação do presente Requerimento na íntegra no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 706/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM
POSTO FIXO DA GUARDA MUNICIPAL NO BAIRRO DO BOM RETIRO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Requeiro ao Executivo informações sobre a construção de um posto fixo da Guarda Municipal no bairro Bom Retiro, que atenda 24 horas por dia.
Considerando o constante crescimento populacional da região dos bairros Bom
Retiro, Cooperlotes, Parque dos Servidores e Monte Alegre V, entre outros, fazendo com que a necessidade por segurança aumentou muito naquela região;
Visando a segurança e bem-estar dos moradores, torna-se de extrema importância a instalação de um posto da Guarda Municipal fixo com atendimento 24 horas
por dia, no bairro Bom Retiro, para atender toda aquela região, para que sejam
evitados roubos, marginalização, tráfico de drogas e possível mau uso das áreas
comuns, garantindo a conservação do local;
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando informações sobre a construção de um posto fixo da Guarda Municipal no bairro Bom Retiro, que atenda 24 horas por dia. Portanto a publicação do
presente Requerimento na integra no Diário Oficial do Município para necessária
publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 707/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE CAMPANHA “SETEMBRO VERMELHO” PREVENÇÃO DE DOEÇAS CARDIACAS NO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Requeiro informações ao executivo sobre campanha “Setembro Vermelho” que
fala sobre as doenças cardíacas e sua prevenção no município de Paulínia.
Sendo assim, requeiro as informações:
1. Haverá campanha “Setembro Vermelho” para a prevenção de doenças cardíacas?
2. Já tem um planejamento ou cronograma de como vai ser feito? Se sim, apresentar.
3. Quais os pontos estão sendo abordados?
SetembroVermelho – Celebrado em homenagem ao dia mundial do coração, dia
29 de setembro, a campanha foi uma iniciativa criada em 2000 pela Federação
Mundial do Coração com apoio das Nações Unidas. Setembro vermelho representa as campanhas de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. O objetivo é falar sobre como evitar o seu desenvolvimento, os principais fatores de risco e como mudar hábitos para levar uma vida mais saudável.
O objetivo da campanha é alertar a população sobre a gravidade das doenças
cardíacas, que matam 15 milhões de pessoas no mundo por ano, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O mês de setembro foi escolhido para concentrar as campanhas de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares porque no dia 29 é
comemorado o Dia Mundial do Coração, uma inciativa criada em 2000 pela Federação Mundial do Coração com apoio das Nações Unidas.
O Dia Mundial do Coração é comemorado no Brasil, em 24 de setembro, o alertar

a população sobre a importância e a gravidade das doenças cardiovasculares,
prevenindo sua incidência e promovendo o bem-estar e como o sedentarismo é
um dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, pretendemos combatê-lo
com o incentivo à prática de exercícios, o que promove uma melhora das condições cardiovasculares e da parte psicológica também.
As doenças do coração continuam liderando as estatísticas de morte no Brasil e
no mundo. A SBC calcula que, no Brasil, uma pessoa morre do coração a cada 2
minutos, ou seja, 300.000 ao ano.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal
causa de mortalidade da população, representando 31,5% dos óbitos. Para mudar
esse quadro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a empresa farmacêutica Sanofi-Aventis lançam a Campanha Nacional de Prevenção do Risco Cardiometabólico.
“Muitas das vidas poderiam ser salvas como uma solução simples e muito barata:
mudanças no estilo de vida”, explicou Timerman. Estas mudanças incluem o controle do peso, a redução da ingestão de bebidas alcóolicas e do consumo de sal,
parar de fumar e a prática de atividades físicas.
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a campanha “Setembro Vermelho” que fala
sobre as doenças cardíacas e sua prevenção no município de Paulínia. Requeiro
ainda, a publicação do presente Requerimento na íntegra no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 10 de agosto de 2021
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 708/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA PARA OS PETS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Requeiro informações ao executivo sobre a campanha de vacinação contra a raiva, para os pets no município de Paulínia.
Considerando que fomos procurados por munícipes questionando a respeito da
campanha de vacinação contra raiva, pois é uma doença contagiosa e um animal
contaminado pode transmitir o vírus, contribuindo para que a doença se prolifere
rapidamente,
Qual a importância da vacina antirrábica para seu pet?
A raiva é uma doença facilmente contraída, principalmente, por animais que vivem em locais com diversos exemplares silvestres. Aqueles pets que viajam para
locais como sítios e fazendas ou qualquer outro local que os deixam vulneráveis
também correm um grande risco —, daí a importância da vacina antirrábica ser
administrada anualmente, visto que lhes dará total proteção contra essa doença
potencialmente fatal.
Além disso, manter o pet devidamente vacinado contra a raiva é uma maneira de
manter a segurança de todos, já que se trata de uma zoonose que é transmitida para os seres humanos.
Como é transmitida a raiva?
A transmissão da raiva ocorre por meio de mordidas, lambidas ou machucados
causados por mamíferos infectados. Apenas o contato com a pele do animal infectado não oferece riscos. A maioria das transmissões da doença ocorre por cães ou
morcegos, entre seres humanos a transmissão ocorre por intermédio de doação
de órgãos quando o doador está infectado. No entanto, esses casos são raros e
ainda mal documentados.
Quando a vacina antirrábica deve ser aplicada nos animais?
A vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos. Cachorros devem receber a
primeira dose aos 6 meses de idade, ou de acordo com a recomendação do médico veterinário responsável. Geralmente é ministrada uma semana após a primeira
dose da óctupla e o reforço deve ocorrer anualmente.
Em gatos, a administração deve ser feita uma semana após a terceira dose da
vacina quíntupla e o reforço deve ser também anualmente.
A vacina antirrábica é essencial para manter seu animal de estimação protegido
contra essa terrível doença. Além disso, você estará também se protegendo, já
que é transmissível para o ser humano.
Sendo assim, requeiro as informações:
1. Haverá campanha de vacinação contra a raiva no município de Paulínia? Se
sim, quando?
2. Já tem um planejamento ou cronograma de como vai ser feito? Se sim, apresentar.
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3. Quais os pontos de vacinação?
Face ao exposto, R E Q U E I R O que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a campanha de vacinação contra a raiva, para
os pets no município de Paulínia. Requeiro ainda, a publicação do presente Requerimento na íntegra no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

VITALIZAÇÃO DO GINÁSIO AGOSTINHO FÁVARO - LARA, E DE TODO DO
COMPLEXO POLIESPORTIVO EXISTENTE NO SEU ENTORNO, NO BAIRRO
JOÃO ARANHA.”

Paulínia, 10 de agosto de 2021

Em novembro de 2019 foi noticiado o lançamento de edital para contratação de
empresa para realização de manutenção e reforma do Ginásio de Esportes Agostinho Fávaro, no bairro João Aranha. A notícia previa a reforma dos banheiros,
das lanchonetes, pintura geral, instalação de um novo piso na quadra, troca do
guarda corpo e das portas de entrada e saídas de emergência, adaptação dos
ambientes que ficam embaixo das arquibancadas e construção de banheiros na
área do campo de futebol que fica anexo. A obra seria custeada em parte pelo município, e em parte pelo Governo Federal, e estava orçada em aproximadamente
R$ 1.429.000.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil reais).
Ocorre que a obra, de fato, até o momento não foi realizada, e o Ginásio encontra-se cada vez mais deteriorado, tendo ocorrido recentemente furtos de equipamentos e objetos, como fios elétricos, torneiras, portas, etc, que inviabilizam o uso
do local, além da frequência de pessoas que se utilizam da área interna para utilização de drogas, causando receio e insegurança aos munícipes que aguardam
transporte coletivo no ponto de ônibus em frente do Ginásio.
Do mesmo modo, as áreas externas, como o campo de futebol e a quadra poliesportiva também necessitam de recuperação e reforma, de modo que possar oferecer à população uma estrutura com acomodações mais adequadas para a prática
de atividades físicas e recreativas aos moradores, que passarão a contar com um
espaço digno e apropriado para a convivência em comum.
Face o exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações
referentes à reforma e revitalização do Ginásio Agostinho Fávaro - Lara, e de todo
do complexo poliesportivo existente no seu entorno, no bairro João Aranha.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 729/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CONDIÇÕES
DE USO DOS EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Como se sabe, as Guardas Municipais exercem uma função fundamental em nosso município. Trabalhar para garantir a ordem, preservar o patrimônio e a vida são
preceitos defendidos com orgulho e honra por esses profissionais.
Para que se possa oferecer aos agentes da guarda boas condições de trabalho,
é preciso fornecer o aparato completo como fardamento, viaturas, radiocomunicação, coletes à provas de balas e demais equipamentos de uso do dia a dia dos
profissionais.
Desta forma, queremos ver as instituições públicas cada vez mais estruturadas
para que, ao final, o cidadão seja beneficiado. Assim, solicitamos a atenção de
Vossa Excelência para a valorosa Guarda Municipal de Paulínia. O que buscamos
aqui é a cooperação do município para que seja garantida, sempre, uma melhor
qualidade de vida para as famílias, com o aprimoramento da segurança pública,
fator imprescindível para a paz e o bem-estar de todos.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações referente às condições de uso dos equipamentos da
Guarda Municipal de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município, para necessária publicidade.

Exmo. Sr. Presidente:

Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FLÁVIO XAVIER

Paulínia, 12 de agosto de 2021

REQUERIMENTO Nº 732/2021

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À RESTAURAÇÃO
DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL E SUA TRANSFORMAÇÃO EM PARQUE NATURAL.”

REQUERIMENTO Nº 730/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À EDIÇÃO DE LEI
PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECRED 2021.”

Exmo. Sr. Presidente:

Destinada à regularização de débitos fiscais com o município de qualquer Pessoa
Física ou Jurídica, o RECRED – Programa de Regularização de Crédito - permite
ao contribuinte regularizar dívidas relativas a todos os impostos municipais (como
IPTU, ISS), taxas e créditos inscritos em dívida ativa, com desconto no valor dos
juros e da multa que pode chegar a 100%.
Diante das dificuldades financeiras, tanto por parte do contribuinte quanto por parte da Administração Pública, especialmente pela grave situação econômico-financeira gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), quando muitos estabelecimentos precisaram fechar ou reduzir atendimento, será de grande valia a
utilização deste instrumento que permite não só a possibilidade do devedor saldar
suas dívidas em ótimas condições, como ao Poder Público viabilizar o aumento da
arrecadação, com o consequente equilíbrio das contas públicas.
Face o exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito informações referentes à
edição de Lei para Recuperação de Crédito – RECRED 2021.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação do presente Requerimento no Diário Oficial
Município para necessária publicidade.

O Zoológico municipal de Paulínia “Armando Muller” já foi um zoológico bem conservado, com uma área arborizada e presevada, abrigando grande variedade de
animais. Infelizmente está fechado para reforma há mais de sete anos, o que muito entristece a população paulinense, que um dia usufruiu desta importante área
de lazer do município.
Em resposta ao Requerimento 303/2021 de minha autoria, fui informado de que o
parque será transformado em Parque Natural, visando “promover a conservação
da diversidade biológica do Município e Região através de programas de Pesquisa Científica, Educação Ambiental, Cultura, Arte e Lazer Interativo, visando a
sensibilização dos visitantes para a importância das plantase dos animais para a
sustentabilidade ambiental.” Sic.
Informa, ainda, que não dispõe de estimativa de data para reabertura do Parque,
motivo pelo qual reitero a importância de se viabilizar o término das obras e a
entrega à população.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando informações quanto à restauração do Parque Ecológico Municipal e sua
transformação em Parque Natural.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.

Paulínia, 12 de agosto de 2021

Paulínia, 12 de agosto de 2021

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

Exmo. Sr. Presidente:

REQUERIMENTO Nº 731/2021

REQUERIMENTO Nº 733/2021

“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES REFERENTES À REFORMA E RE-

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CAPACITAÇÃO DOS
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MOTORISTAS DA VIAÇÃO TERRA, TRANSPORTE PÚBLICO DA CIDADE.”

VEREADOR FABIO DA VAN

Exmo. Sr. Presidente:

REQUERIMENTO Nº 736/2021

Considerando as reclamações de vários municipes devido vários acidentes, alta
velocidade e manobras indesejáveis por parte dos motoristas da frota de ônibus
do transporte público.
Ressaltamos a importância de uma gestão comprometida com a Vida. Não é possível pensar somente nos serviços prestados, mas na Qualidade de Vida como
um todo. Portanto, o comprometimento com toda a estrutura de um processo para
sua capacitação, exige a fiscalização, pois este motorista deverá estar capacitado
e treinado para os desafios do dia a dia.
Sendo assim, preocupados com toda a população no geral. Solicitamos algumas
informações:
Quem é o responsável no setor público pela fiscalização dos documentos desta
empresa contratada?
Quais os cursos exigidos pela empresa?
Qual a períodicidade de reciclagem dos Cursos?
A empresa oferece profissional para atendimento psicologico?
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, informações sobre a capacitação dos Motoristas da Viação Terra, Transporte Público da Cidade.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº
105/2021, DE INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS EM ESPAÇOS
PÚBLICOS DE LAZER NO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando que nosso município tem uma quantidade de pessoas portadoras
de deficiência; adaptar os epaços públicos de lazer para atender esse público “É
MAIS QUE UMA SIMPLES INCLUSÃO SOCIAL, É, DAR A ELES O DIREITO DE
UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR”.
Considerando a Indicação deste Edil, de nº 105/2021 em 11/02/2021, solicito informações.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, informações sobre a Indicação nº 105/2021 em 11/02/2021.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 737/2021

VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 734/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O CONTRATO DA EMPRESA R&K CONSTRUÇÕES EM SEU INTEIRO TEOR.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando o contrato firmado com a empresa de prestações de serviços R&K
CONSTRUÇÕES Reformas e Arquitetura Ltda.
Venho por meio deste solicitar as informações abaixo:
Quais os serviços foram realizados na EMEF Profa. Maria Aparecida Caputti Beraldo, no Jardim Planaldo e EMEI Leonor Jacinto de Campos Pietrobom, no Alto
dos Pinheiros?
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, informações sobre serviços
Prestados da Empresa R&K Construções.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021

“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A FALTA DE MEDICAMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando as reclamações que chegaram até este Edil, venho solicitar as informações abaixo, referente a falta dos medicamentos; Amitriptilina comprimidos,
Seretide Spray e Montelair 100mg.
Quais as razões desses medicamentos estarem em falta?
Qual a previsão de entrega?
Quais medidas a administração pública está tomando para solucionar essa falta?
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, informações sobre a falta
de medicamentos.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 738/2021

VEREADOR FABIO DA VAN
REQUERIMENTO Nº 735/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A SINALIZAÇÃO E LOMBOFAIXA PRÓXIMO AO COLÉGIO COC.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando as reivindicações, embora já realizado algumas alterações no local,
venho reforçar a necessidade da sinalização e lombofaixa no local;
Considerando a Indicação nº 569 de maio/2021 deste vereador, solicitando uma
atenção referente a sinalização para segurança em frente ao colégio COC, na Av.
José Paulino no Bairro Santa Terezinha,
São intervenções imprescindiveis em prol da segurança de todos que trafegam por
ali. Por se tratar da principal Avenida o fluxo de veículos é intenso e ainda seguem
em alta velocidade, por não ter nenhum controle de velocidade no local.
Face ao exposto, R E Q U E I R O junto ao Executivo, informações sobra a sinalização e lombofaixa próximo ao colégio COC.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021

“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO DE CABEAMENTOS DE TELEFONIA, TV A CABO E INTERNET.”
Exmo. Sr. Presidente:
Inúmeras são as reclamações de munícipes quanto ao descaso de empresas que
se utilizam de cabeamento em nossa cidade. Fios soltos e mal colocados estão
por toda a cidade causando um aspecto de desleixo.
Os riscos de acidentes no trânsito, com pedestres e animais precisam ser levados
em consideração e para isso é necessário uma ação de fiscalização e até de responsabilização de empresas que não obedecem a legislação pertinente.
Há que se considerar, ainda, a poluição visual do espaço público.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre as medidas de fiscalização de cabeamentos de telefonia, TV a cabo
e internet.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
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REQUERIMENTO Nº 739/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE DE
RECEBIMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS POR
MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO.”

no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
REQUERIMENTO Nº 742/2021

Exmo. Sr. Presidente:
No intuito de melhorar a arrecadação, facilitar a vida do cidadão e ainda dar efetividade a prestação de serviços públicos com segurança, sugeri ao Executivo o
recebimento de débitos tributários e não tributários por meio de cartão de débito
e crédito.
No ofício 1310/2020 da Secretaria Municipal de Governo, fui informado que a Secretaria Municipal de Negócios da Receita estava providenciando estudos técnicos para atender a sugestão e os anseios da população.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre as providências tomadas.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
REQUERIMENTO Nº 740/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A PERIODICIDADE DA
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO DO CENTRO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando as inúmeras reclamações recebidas de munícipes, venho requerer
informações sobre a periodicidade da limpeza e manutenção das dependencias
do cemitério central,
O local encontra-se com aspecto desagradável e necessitando ser revitalizado. As
calçadas e guias precisam de melhorias urgentes.
O paisagismo, se recomposto, poderá contribuir para que o espaço seja harmonioso.
R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre a periodicidade da limpeza e manutençãos das dependencias do cemitério.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
REQUERIMENTO Nº 741/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 53/2021,
QUE PROPÔS AO EXECUTIVO A IMPLANTAÇÃO DE QR CODE NOS PONTOS
DE ÔNIBUS COM INFORMAÇÕES SOBRE HORÁRIOS E TRAJETOS ONDE
A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE APLICATIVO DE CELULAR POSSA OBTER INFORMAÇÕES.”
Exmo. Sr. Presidente:
Na 1ª Sessão ordinária deste ano, realizada em 02 de fevereiro, sugeri ao Executivo a implantação Executivo estudos para implantação da tecnologia QR Code
em todos os pontos de ônibus com as informações sobre os horários e trajetos de
cada linha.
O QR code é uma tecnologia semelhante a utilizada nos códigos de barras, mas
com potencial de armazenamento maior. Ao ser decodificado por um leitor disponível nas câmeras de smartphones e tablets, o usuário é direcionado para um
conteúdo online, onde o cidadão poderá verificar, quais linhas atendem o ponto
específico e os horários dos próximos veículos, em tempo real.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre a possibilidade de atendimento a Indicação nº 53/2021.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral

“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA ALTURA DO NÚMERO 767
DA RUA FERRAZ RIBEIRO, NO BAIRRO PARQUE DOS SERVIDORES.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando o elevado número de acidentes ocorridos na altura do nº 767 da
Rua Ferraz Ribeiro, no bairro Parque dos Servidores;
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 767 da Rua
Ferraz Ribeiro, no bairro Parque dos Servidores.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
REQUERIMENTO Nº 743/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CRIAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE DISPONHA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES
APRENDIZES, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIOS
PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre a criação de um projeto de lei que disponha sobre a contratação de adolescentes aprendizes, bem como a disponibilização de vagas de estágios pelas empresas vencedoras das licitações pública no município.
Conseguir uma colocação no mercado de trabalho é um desafio para a maioria
das pessoas, e este desafio é ainda maior para os jovens que procuram o primeiro
emprego. Esta dura realidade apresenta um cenário no qual jovens recém-formados, seja na universidade ou no ensino e nível médio, não encontram colocação
profissional.
Atualmente, o Brasil vive um momento muito sério de crise econômica e instabilidade. As empresas estão demitindo o quadro de funcionários em massa e reduzindo as contratações de estagiários, pois não é mais viável investir na capacitação
de um jovem que está começando no mercado de trabalho.
Diante disso, propomos a criação de um projeto de lei estabelecendo a contratação dos jovens Paulinenses pelas empresas vencedoras das licitações pública,
disponiblizando o equivalente no mínimo de 5% (cinco por cento) do pessoal alocado para o cumprimento de cada contrato.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine
junto ao setor competente informações sobre a criação de um projeto de lei que
disponha sobre a contratação de adolescentes aprendizes, bem como a disponibilização de vagas de estágios pelas empresas vencedoras das licitações pública
no município.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 744/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DE ÔNIBUS NA LINHA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.”
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Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre a possibilidade de alteração do intinerário de ônibus na linha
do Bairro Santa Terezinha.
Utilizar o transporte coletivo diariamente para se deslocar entre os bairros e regiões da nossa cidade é uma realidade para milhares, senão milhões de pessoas. Entre os diversos meios de transporte disponíveis nos centros urbanos, os
meios de transporte coletivos são os mais recomendados por terem um custo
menor, diminuem assim o número de veículos nas vias.
Os ônibus, por exemplo, circulam por toda a cidade e para muitos são a principal
forma de deslocamento. Para facilitar a vida dos passageiros, nesses veículos são
exibidos os itinerários, isto é, o trajeto do ônibus, para que ninguém embarque em
um ônibus que vai para outro destino.
Com isso, temos uma área que identifica o número da linha. Esse espaço é mostrado tanto na dianteira, quanto na traseira dos veículos. Esse número é muito
importante, pois em cidades maiores existem linhas de ônibus que atendem a vários bairros, neste caso como não é possível destacar todos os bairros na vista, as
pessoas identificam ônibus que passa pela sua rua ou no seu bairro pelo número
da linha.
Diante disso, hoje temos um intinerário de ônibus que entra no bairo Recanto do
lago, sobe a rua José Ferraz e seguindo pela rua Eugênio Siampi, desce a rua
João Ferraz seguindo pela rua dos imigrantes até seu destino final.
Mediante a alguns questionamentos de munícipes, gostariamos de saber se há a
possibilidades de voltar ao intinerário que era anteriormente, sendo que o ônibus
subia a rua José Ferraz, seguia a rua Eugênio Siampi, descia a rua Joana Antônio
Scarassafi, seguindo pela rua dos Imigrantes até o ponto final de seu destino. Tal
medida atenderá as necessidades da comunidade local.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine
junto ao setor competente informações sobre a possibilidade de alteração do intinerário de ônibus na linha do bairro Santa Terezinha.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 745/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A DISPONIBILIDADE DE
CONSULTAS COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre a disponibilidade de médico pneumologista na rede pública de
saúde.
A Pneumologia é a especialidade médica responsável pelo tratamento de todas
as doenças que envolvem o sistema respiratório, desde as vias aéreas (traquéia
e brônquios) até os pulmões e a pleura (tecido que recobre os pulmões). É papel
desse especialista identificar, realizar o tratamento corretamente e orientar o paciente sobre cuidados preventivos das principais doenças respiratórias.
Segundo a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), as doenças pulmonares matam milhões de pessoas por ano. Entre as doenças mais mortais relacionadas à pneumologia, as infecções de vias aéreas inferiores, como a pneumonia e a
bronquite, causaram cerca de 3 milhões de óbitos em 2016, e a tuberculose, que
matou 1,3 milhão de pessoas no mesmo ano.
Anualmente, segundo a entidade médica, ocorrem cerca de 350 mil internações
por asma, figurando como a quarta causa de hospitalização pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Quando diagnosticada por pneumologistas, essas doenças podem
ter diversos tratamentos que retardam sua progressão, controlando sintomas e
reduzindo suas complicações.
Atualmente, estamos enfrentando uma pandemia mundial, onde a pneumonia
ocasionada pela Covid-19 causa mais danos ao organismo do que a pneumonia
comum, pois o vírus instala-se em várias pequenas áreas do órgão, porém em
maior número, e então sequestra as próprias células imunológicas dos pulmões
e as usa para se espalhar por todo o orgão durante um período de vários dias ou
mesmo semanas.
Sendo assim, esse vereador requer saber as seguintes informações:

1ª) A administração municipal possui em seu quadro de servidores o cargo de
médico pneumologista? Se sim, quantos?
2ª) A administração municipal pretende contratar mais médicos especialistas em
pneumologia para atendimento à população na rede municipal de saúde?
3ª) Se sim anteriormente, existe uma previsão para que esse profissional esteja à
disposição da população?
4ª) Outras informações que acharem relevantes sobre o assunto.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine
junto ao setor competente informações sobre a disponibilidade de consultas com
médico pneumologista na rede pública de saúde.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 746/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE AUDIOMETRIA NO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro
informações sobre a realização do exame de audiometria no município.
O exame de audição (audiometria), embora muito negligenciado pela maioria das
pessoas, é muito importante para garantir o seu bem-estar e a qualidade de vida.
Isso porque a perda da audição acontece gradativamente e, por isso, nem sempre
o indivíduo se dá conta de que está com dificuldades para ouvir, pois determinadas
situações de sua rotina se tornam normais, como pedir para as pessoas repetirem
o que falaram, assistir à TV com o volume alto e outras circunstâncias que poderiam, eventualmente, apontar uma deficiência auditiva.
Em alguns casos, a dificuldade de ouvir não está diretamente ligada à perda de
audição obviamente. Mesmo assim, é preciso estar atento e realizar um check-up
para se certificar de que a sua audição está saudável.
Além disso, o exame de audiometria deve ser um procedimento periódico para
aqueles indivíduos que são mais propensos a desenvolverem dificuldade na escuta, devido às atividades profissionais, que fazem uso excessivo de alguns medicamentos que causam lesões auriculares, que exibem comportamentos nocivos
para a saúde auditiva ou que já têm predisposição genética.
Diante disso, o exame de audiometria tem como objetivo analisar e avaliar a capacidade que o paciente tem de ouvir e interpretar os sons. Por meio dele, o fonoaudiólogo consegue identificar possíveis alterações no sistema auditivo e orienta o
paciente quanto às medidas que precisarão ser tomadas, incluindo tratamentos
mais adequados para cada caso.
Portanto, temos recebido algumas reclamações sobre a dificuldade que pacientes
estão enfrentando para realização do exame de audiometria pela rede municipal
de saúde.
O direito à saúde é constitucional e fundamental para a comunidade.
Sendo assim, esse vereador requer saber as seguintes informações:
1) Quais unidades da Rede Pública de Saúde do município estão realizando o
exame de audiometria?
2) Quantos exames de audiometria foram realizados em 2020 e primeiro semestre
de 2021 pela rede pública de saúde?
3) Existe alguma parceria com a rede particular de saúde para realização do exame de audiometria? Quais Clínicas? E, qual o procedimento para encaminhamento do paciente?
4) Caso exista uma parceria, quantos exames foram realizados, em 2020, pela
rede particular, em pacientes encaminhados pela rede pública?
5) Caso exista uma parceria, qual é o custo para o ente público por exame realizado?
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine
junto ao setor competente informações sobre a realização do exame de audiometria no município
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
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REQUERIMENTO Nº 747/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS PELA EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Consta do edital de licitação, Pregão Eletrônico 05/2021, protocolo 684/2021, que
contratou empresa para prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar,
que a contratada é responsável por fornecer os produtos para limpeza de acordo
com as especificações anexas ao edital.
O documento de especificação estabelece que para a execução do serviço deverá
ser fornecido todo o material, utensílios e equipamentos de quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas à boa execução dos serviços, incluindo sacos plásticos
para acondicionamento de resíduos (item 3.2.2).
Desta forma, no auxílio à fiscalização do contrato, os munícipes trouxeram os justos questionamentos a seguir:
● Quais produtos são fornecidos pela empresa contratada às escolas?
● Todos os produtos utilizados são fornecidos pela empresa contratada ou a prefeitura está dispondo de algum?
● No caso de fornecimento de produto pela prefeitura, é constante esta prática?
De qual produto? Qual é a razão?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao setor competente, solicitando
informações sobre a disponibilização de produtos de limpeza para as escolas pela
empresa terceirizada contratada.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
REQUERIMENTO Nº 748/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS NA CIDADE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Observa-se na cidade a carência de atualização das placas com a denominação
das Ruas e Avenidas. Em alguns trechos a via não possui essa identificação, em
outras vias a denominação ainda é genérica embora já tenha lei aprovada que a
nomeie.
Quando solicitada a instalação de placas, é informado que deve ser aberta licitação para tanto. Dessa maneira, justo e necessário o questionamento:
● Há previsão para abertura da licitação para contratação de empresa de instalação de placas informativas?
● Qual foi o último contrato do município para instalação das placas informativas?
● Há uma relação das vias que precisam de atualização das placas?
● Uma vez contratada a empresa, quanto tempo em média para efetivar a instalação?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao setor competente, solicitando
informações sobre a contratação de empresa para instalação de placas informativas na cidade.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
REQUERIMENTO Nº 749/2021
“REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 641/2021
QUE PROPÔS AO EXECUTIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA
LUIZ GONZAGA RAMALHO, RUA JOSÉ VIRGÍLIO PRUDENTE CARRER, RUA
2 E ADJACÊNCIAS, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”
Exmo. Sr. Presidente:

Em maio de 2021 fui informado pelos munícipes da ausência de pavimentação
asfáltica na Avenida Luiz Gonzaga Ramalho, Rua José Virgílio Prudente Carrer,
Rua 2 e adjacências, no bairro João Aranha, assim, in loco, verifiquei a veracidade
da denúncia.
A qualidade do asfalto é necessária para o bom trânsito dos veículos e pedestres,
de forma que a pavimentação é indispensável no trecho urbano.
Dessa forma, indiquei na sessão de 08 de junho referido pedido, entretanto, até o
momento não obtive resposta. Observando a extrema necessidade desta demanda, é imprescindível reforçá-la.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao setor competente, solicitando
informações sobre a indicação 641/2021 que propõe ao executivo a pavimentação
asfáltica na Avenida Luiz Gonzaga Ramalho, Rua José Virgílio Prudente Carrer,
Rua 2 e adjacências, no bairro João Aranha.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR HELDER PEREIRA
REQUERIMENTO Nº 754/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A INTERRUPÇÃO DO
PAGAMENTO DO PRÊMIO ASSIDUIDADE E POR DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando a Lei nº 3362/2014, que criou o Prêmio Assiduidade e por desempenho da atividade de patrulhamento aos servidores lotados na Secretaria Municipal
de Segurança Pública, que estiverem no efetivo exercício da atividade de patrulhamento ostensivo;
Considerando que, o objetivo da presente Lei foi valorizar os servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública, e proporcionalmente, através de uma maior
dedicação, oferecer maior segurança às famílias paulinenses;
Considerando que, o pagamento foi interrompido causando insastifação aos servidores que contavam com o prêmio desde o ano de 2014,
Dessa forma, requeiro informações, por meio do setor competente, sobre a interrupção do pagamento do prêmio assiduidade aos servidores da GCM.
1. Existe estudos para minimizar essa situação, considerando a importância do
prêmio assiduidade aos servidores da GCM ?
2. Qualquer informação que julgar relevante.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações quanto a interrupção do pagamento do prêmio assiduidade e por desempenho da atividade de patrulhamento ostensivo aos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto e 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
REQUERIMENTO Nº 755/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
A administração Municipal efetuou uma alteração prejudicial no valor do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) dos servidores públicos municipais.
Em síntese, a partir do mês de julho deste ano, a Prefeitura passou a fazer o
cálculo para pagamento do ATS, considerando apenas o valor do salário base e
excluindo assim os demais valores.
Dessa forma, requeiro informações, por meio do setor competente, sobre o porque
dessa alteração no pagamento do Adicional De Tempo De Serviço (ATS) dos servidores públicos do município.
1. Qual o motivo da alteração no pagamento do ATS? Qual o embasamento legal
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utilizado?
2. Porque houve a correção somente agora? Que providencias serão tomadas
para que os funcionários não sejam prejudicados?
3. Porque os funcionários não foram avisados previamente sobre a mudança?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações a Secretaria de Segurança Pública, sobre a alteração do pagamento do
Adicional de Tempo de Serviço (ATS) dos servidores públicos do município de
Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
REQUERIMENTO Nº 756/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PORTE DE ARMAS
DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Considerando a grande importância do patrulhamento ostensivo e preventivo que
é realizado em nosso município pela GCM (guarda Civil Municipal), onde o uso do
armamento é um hábito na atividade policial visando a segurança do GCM, bem
como o interesse da sociedade, visto que, colocará o agente em uma situação de
vulnerabilidade e grande risco de perseguição, devido aos confrontos que ocorrem
em seu cotidiano com infratores de diversos graus de periculosidade,
A notícia de que 57 GCM’s estariam desarmados veio à tona através de uma matéria do Jornal Tribuna Liberal que posteriormente se espalhou em diversos meios
de comunicação, gerando de forma inesperada, muito medo e insegurança para a
população paulinense.
Dessa forma, requeiro informações, por meio do setor competente, sobre as medidas que estão sendo tomadas quanto a regularização do porte de armas dos
GCM’s do município.
1. Quantos GCM’s de fato estão com o porte de arma vencido e desarmados?
2. Porque não foi realizado a regularização do porte de arma no prazo determinado, conforme convênio com a Polícia Federal?
3. Como está o processo para regularização do porte de armas e qual o prazo
mínimo?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações a Secretaria de Segurança Pública, sobre a regularização do porte de armas
dos Guardas Civis Municipais de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 12 de agosto de 2021
VEREADOR CÍCERO BRITO
REQUERIMENTO Nº 759/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE
VESTIÁRIOS, BANCOS E ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO
CONJUNTO POLIESPORTIVO DO MONTE ALEGRE, ETTORE DI BLÁSIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ednilson Cazellato, ao qual requeiro informações sobre a construção de vestiários, bancos e arquibancadas no
campo de futebol do conjunto poliesportivo do bairro Monte Alegre, Ettore Di

Blásio.
O lazer é uma área que vem crescendo em estudos e em investimentos também,
sendo esta uma idéia advinda dos fins do século XIX e início do XX, quando momentos de trabalho e de lazer puderam ser aliados. Uma grade indústria em torno
das atividades de lazer é construída a cada dia que passa, mas o fato é que ter
momentos de lazer contribuem para a qualidade de vida e, principalmente, pra
saúde.
Com isso, além de fazer a mente relaxar, praticar esportes é uma boa solução para
quem busca lazer e necessita fazer uma atividade física. Muitos deles são feitos
em equipe, o que ajuda a fazer novos amigos além de poder incentivar amigos e
familiares a participarem também.
Dessa forma, podemos optar por esportes que podem ser praticados individualmente ou em grupos, mas que também servem como válvula de escape para o
cotidiano, como a natação, corrida, musculação, vôlei, futebol entre outros.
Por esse motivo a cidade deve oferecer aos seus habitantes espaços como parques, centros comunitários, praças e centros de esportes.
Com isso, o campo de futebol do Poliesportivo Ettore Di Blásio localizado no bairro
Monte Alegre, é um dos mais tradicionais na prática da modalidade Futebol em
nossa cidade e palco de muitos campeonatos,sendo que o mesmo não apresenta
uma estrutura adequada (vestiários, bancos e arquibancadas) para que os admiradores da modalidade possam assistir os jogos com comodidade.
Mediante ao exposto, seria de grande relevância a construção de um vestiários,
bancos e arquibancas para o local, afim de incentivar a prática de esportes e de
revitalizar o espaço.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine
junto ao setor competente informações sobre a construção de vestiários, bancos
e arquibancadas no campo de futebol do conjunto poliesportivo do bairro Monte
Alegre, Ettore Di Blásio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
no Diário Oficial do Município para necessária publicidade.
Paulínia, 13 de agosto de 2021
VEREADOR ALEX EDUARDO
REQUERIMENTO Nº 765/2021
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTE A INDICAÇÃO Nº
815/2020, QUE TRATOU SOBRE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VENTILADORES NAS UBS MUNICIPAIS.”
Exmo. Sr. Presidente:
De acordo com a Indicação nº 815/2020, foi solicitado ao Executivo a manutenção
e instalação de ventiladores com objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários das UBS.
Em resposta à Indicação, na data de 18 de novembro de 2020, foi encaminhado
ofício nº1531/2020 que dissertou sobre levantamento referente às necessidades
de ventiladores junto às unidades componentes do SUS de Paulínia. Em tal ofício
também foi informada a existencia de uma requisição de compras, de número
1072/202, que estava em trâmite.
Considerando isso, requeiro informações sobre o trâmite da requisição de compras e se finalizada a instalação dos novos ventiladores adquiridos, e sobre a
realização das manutenções dos ventiladores já existentes,
Face ao exposto, R E Q U E I R O informações ao Executivo referente a Indicação
nº815/2020 que tratou sobre a manutenção e reposição dos ventiladores nas UBS
municipais. Por fim, requeiro a publicação do presente requerimento de forma integral no Diário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 13 de agosto de 2021
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
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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.
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.

6/12/2021

Publicação da classificação Geral dos Candidatos
após os candidatos indeferidos.

7/12
a 9/12/2021

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.

15/12/2021

Publicação da classificação Geral Final após Recursos.

15/12/2021

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)

25 e 26/01/2022

Efetivação de matrícula dos Classificados na 1ª
Chamada.

27/01/2022

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)

28 a 31/01/2022

Efetivação de matrícula dos Classificados na 2ª
Chamada.

01/02/2022

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)

2 e 3/02/2022

Efetivação de matrícula dos Classificados na 3ª
Chamada

O PROCESSO SELETIVO 2022, será organizado da seguinte forma:
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 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;

1. DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em Informática concomitante com o Ensino Médio - Período Integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos

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

2. DAS VAGAS OFERECIDAS
2.1 São 83 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência

Anexo IV) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1 O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2021

c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II, III e IV) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

29/07/2021

Publicação do Edital nº 001/2021 – Processo Seletivo 2022

15/09 a 15/10/2021

Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura:
www.paulinia.sp.gov.br

16/10 a 31/10/2021

Análise dos históricos ou boletins escolares pela
Comissão do Processo Seletivo 2022

08/11/2021

Publicação das inscrições indeferidas

09/11 a 12/11/2021

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.

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.
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damental)
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 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 pos-

sível 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.
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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 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;
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cialmente 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
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;
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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; 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;
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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.etep.com.br;
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.
12.3 É 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.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 13h30
às 19h30;
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
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1 Técnico em química subsequente ao ensino médio - Período noturno
1.2. Tempo de duração: 2 anos
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 50 vagas disponibilizadas
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.
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;
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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;
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 priva-

da 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;
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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 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 subdividi-

do 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
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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 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
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TABELA 1
- DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
PARTE 1
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

A
Excelente
Plenamente satisfatório (PS)
Satisfatório pleno
Aprovado superior
Satisfatório com aprofundamento
Satisfatório avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado bom (RB)
Desenvolvimento progressivo real (DPR)

Aprovado com dependência
Aprendizagem não satisfatória
Razoavelmente satisfatório

PARTE 7
CONCEITO
10,00

NOTA NUMÉRICA

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

PARTE 8
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

A- / B+
Ótimo
Muito bom
Aprovado médio superior

9,00

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

NOTA NUMÉRICA

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

NOTA NUMÉRICA
0,00

8,00

PARTE 4
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
7,00

C+ / BRegular para bom
Aprovado médio inferior

CONCEITO
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)

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

PARTE 5
NOTA NUMÉRICA
6,00

PARTE 6
C- / D+
Promovido parcialmente

PARTE 9
CONCEITO

PARTE 3

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
1,00

D- / E+

PARTE 2
CONCEITO

3,00

NOTA NUMÉRICA
5,00

EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
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FORMULÁRIO DE RECURSO
REFERENTE: ( ) INSCRIÇÃO
( ) CLASSIFICAÇÃO FINAL
PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO:
Nome do candidato:__________________________________________________
RG:_____________________________CPF:____________________________
Número da inscrição:__________ Curso:_________________________________
Motivo do recurso: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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____________________________
Assinatura do candidato
PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO:
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:
( ) 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
ANEXO VII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA OU QUÍMICA - PERÍODO INTEGRAL
(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 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 nesta instituição, tendo obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
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

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

Matemática

Biologia

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

Observe essas situações e analise!
Elas podem lhe ajudar a identiicar se você está em um
relacionamento agressivo.
Seu parceiro (a) tenta afastar você de seus parentes,
amigos, vizinhos?
Seu parceiro (a) tenta controlar o tipo de roupa que
você usa?
Vocês brigam com frequência e ele (a) tenta sempre
dizer que a culpa é sua?

Nunca vibra com suas conquistas ou alegrias?

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):
Língua Portuguesa

PAULÍNIA

por elas

MUITAS MULHERES
SOFREM VIOLÊNCIA E
NÃO TÊM CONSCIÊNCIA!

Ele (a) sempre diz que você não precisa estudar ou
trabalhar?

DECLARAÇÃO ESCOLAR

séries/anos
1ª Série - Ensino
Médio

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

DECLARAÇÃO ESCOLAR

séries/anos
6º ano
7º ano
8º ano

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

Matemática

Química

Você sofre ameaças quando não faz o que ele (a) pede?
Ele (a) faz você se sentir diminuída, incapaz?
DISQUE DENÚNCIA

180

POLÍCIA MILITAR

190

GUARDA MUNICIPAL

3874-3646 / 153
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