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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 25/02/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova repasse de verbas para associações de escolas municipais 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 23/02/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/23/apms-de-escolas-municipais-vao-receber-
repasse-de-ate-r-25-mil-neste-ano/ 
 

APMs de escolas municipais vão receber repasse de até 
R$ 25 mil neste ano 
 
 

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Paulínia; no total, será destinado R$ 1,4 
milhão para melhoria física e pedagógica das unidades 

23 fev 2022 – 12h30 
 

 
A 4ª Sessão Ordinária iniciou as comemorações de 58 anos do aniversário de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (22) proposta que autoriza a Prefeitura a 

repassar até R$ 25 mil, durante o ano, para cada Associação de Pais e Mestres (APMs) das escolas 

municipais. Segundo o Poder Executivo, autor do texto, será destinado no total R$ 1,4 milhão para 

melhoria física e pedagógica das unidades de ensino. 

O Projeto de Lei 12/2022 estabelece regras para o pagamento. As APMs devem enviar plano anual 

de trabalho, definindo o destino dos recursos, e a Secretaria Municipal de Educação fica responsável 

pela fiscalização. 

O vereador Cícero Brito (MDB) afirmou que a legislação obriga repasse do mesmo valor a todas 

as associações, independentemente do número de alunos. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/23/apms-de-escolas-municipais-vao-receber-repasse-de-ate-r-25-mil-neste-ano/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/23/apms-de-escolas-municipais-vao-receber-repasse-de-ate-r-25-mil-neste-ano/
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A 4ª Sessão Ordinária também iniciou as comemorações de 58 anos do aniversário de 

emancipação da cidade de Paulínia, com vídeo institucional da Câmara, que será publicado nas redes 

sociais. 

Os vereadores Grilo (MDB), Fábio da Van (Cidadania), Loira (DC) e Messias Brito (PL) 

apresentaram moções de congratulação. O presidente da Casa, Fábio Valadão (PL), declarou que é 

motivo de muito orgulho servir uma das cidades mais importantes do país e do mundo. 

Foram ainda apresentadas 53 Indicações (sugestões de melhorias) e votados 40 Requerimentos 

(cobranças de medidas ou informações) e sete Moções (aplausos, congratulações, apelos). 

A 5ª Sessão Ordinária será na próxima quarta-feira, dia 2 de março, devido ao ponto facultativo do 

Carnaval, decretado para a terça-feira, dia 1º que vem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

APMs de escolas municipais vão receber repasse de até R$ 25 mil  

neste ano 
VEÍCULO: O REGIONAL    |     DATA: 24/02/2022     |    PÁGINA:  

https://oregional.net/apms-de-escolas-municipais-vao-receber-repasse-de-ate-r-25-mil-neste-ano-129828 

 

https://oregional.net/apms-de-escolas-municipais-vao-receber-repasse-de-ate-r-25-mil-neste-ano-129828
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 18/02/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 5 

Vereadores homenageiam empresa e repudiam invasão a igreja no Paraná 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 24/02/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SAÚDE 
PÁGINA: 3 

Saúde realiza audiência pública na Câmara 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/02/2022 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Contas da Secretaria de Saúde são aprovadas 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 18/02/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 5 

Paulínia é o 2º município da RMC que mais vacina crianças contra a Covid-19 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 23/02/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/23/mulher-de-64-anos-morre-em-
decorrencia-da-covid-19-em-paulinia/ 
 

Mulher de 64 anos morre em decorrência da Covid-19 
em Paulínia 
 

Óbitos pela doença caem pela primeira vez no estado de São Paulo após pico de 
casos da Ômicron; queda foi de 11% na última semana epidemiológica 

23 fev 2022 – 21h45 

 
Até segunda-feira, 25 pacientes estavam internados no hospital municipal de Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia informou nesta quarta-feira (23) mais uma morte de morador da cidade 

em decorrência da Covid-19. Trata-se do 328º óbito desde o início da pandemia. 

Segundo a Prefeitura, a  mulher de 64 anos não tinha comorbidades. Morreu no último dia 18. O 

governo municipal não fornece mais inform ações das mortes por Covid-19, como se ocorreu no 

Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” nem se a vítima tomou vacina. 

Até a última segunda-feira (21), 25 pacientes estavam internados no hospital municipal de Paulínia 

em decorrência da Covid-19 – oito em vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 em leitos 

clínicos. 

A Prefeitura tem vacinas de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses contra a Covid-19 disponível para a população. O 

agendamento deve ser feito no site http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda/ e do telefone 156, ambos 

da Prefeitura. 

Nesta quarta-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou que as mortes por Covid-19 em São 

Paulo caíram pela primeira semana em 2022 após o pico de casos ocasionado pela variante Ômicron. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/23/mulher-de-64-anos-morre-em-decorrencia-da-covid-19-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/23/mulher-de-64-anos-morre-em-decorrencia-da-covid-19-em-paulinia/
http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda/
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A última semana epidemiológica fechou com uma redução de 11%, indicando uma tendência de 

queda já comprovada pela redução das internações na última semana. 

 

A média móvel de 7 dias de óbitos registrada nesta quarta-feira (23) foi a menor deste mês de 

fevereiro, com 212 novas mortes. O pico de óbitos neste ano foi no dia 8 de fevereiro, quando o 

estado registrou uma média móvel de 288 mortes. 

As novas internações em leitos de enfermaria e UTI em São Paulo registram queda nas últimas três 

semanas epidemiológicas. O estado tinha nesta quinta 6.220 pessoas internadas, sendo 2.540 em 

unidades de terapia intensiva e 3.680 em enfermarias. A redução das novas internações na última 

semana foi de 27,9%. 

Em comparação com o pico causado pela variante Ômicron, SP apresenta uma redução de 46% no 

total de internados. No dia 28 de janeiro, o estado tinha 11.541 pessoas em leitos de enfermaria e 

UTI. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 23/02/2022 
ASSUNTO: CULTURA  
PÁGINA: A14 

Concurso fotográfico e exibições de cinema marcam aniversário de Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Prefeitura comemora aniversário de Paulínia com programação especial 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA    |     DATA: 17/02/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-comemora-aniversario-de-paulinia-com-programacao-especial/ 

 

Prefeitura divulga programação inédita de aniversário da cidade 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE    |     DATA: 20/02/2022     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2716 

 

Projeto Cine Cultura e Museu Itinerante nos bairros leva filmes a comunidades 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA    |     DATA: 21/02/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-cine-cultura-e-museu-itinerante-nos-bairros-leva-filmes-a-comunidades-sessoes-comecam-dia-25-no-bairro-serra-azul/ 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-comemora-aniversario-de-paulinia-com-programacao-especial/
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2716
http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-cine-cultura-e-museu-itinerante-nos-bairros-leva-filmes-a-comunidades-sessoes-comecam-dia-25-no-bairro-serra-azul/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 18/02/2022 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 13 

Paulínia vai investir R$ 12 milhões em câmeras de monitoramento
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 24/02/2022 
ASSUNTO: INAUGURAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/associacao-casa-do-artesao-de-paulinia-toma-posse-de-
nova-sede/ 
 

Associação Casa do Artesão de Paulínia toma posse de 
nova sede 
 

Por Redação 

 

Será inaugurado nesta sexta-feira (25/2), às 9h, a nova sede da Casa do Artesão de 

Paulínia. O objetivo é que o local sirva para gerar trabalho e renda para centenas de 

pessoas, que representam a diversidade cultural e econômica para o município. 

Referência por apresentar os diferentes estilos de trabalho dos produtos de arte 

paulinense, o espaço serve para exposição e comercialização de artesanato. 

Além de expor e comercializar os trabalhos que reúnem os mais diversificados materiais, a 

Casa do Artesão representa uma fonte de renda para 30 artesãos. A entidade completa no 

dia 7 de julho, 22 anos. 

Serviços 

A Casa do Artesão fica localizada na Avenida José Paulino, s/n – centro, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h30, e aos sábados das 9h às 13h. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/associacao-casa-do-artesao-de-paulinia-toma-posse-de-nova-sede/
http://noticiasdepaulinia.com.br/associacao-casa-do-artesao-de-paulinia-toma-posse-de-nova-sede/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Casa-do-Artes%C3%A3o-de-Paul%C3%ADnia3.jpg
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 15/02/2022 
ASSUNTO: RODOVIA 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/02/15/concessionaria-inaugura-
duas-novas-passarelas-e-campanha-conscientiza-pedestres-sobre-uso-da-travessia.ghtml 
 

Rodovia Zeferino Vaz recebe duas novas passarelas de 
pedestres em Paulínia; veja trechos 
 

Segundo a concessionária, ferramenta é responsável pela diminuição de 68% no 
número de atropelamentos nas vias do corredor Dom Pedro. 

Por Bom Dia Cidade 

15/02/2022 10h55  
 

 

 

A Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia (SP), recebeu duas novas travessias de pedestres, na 

manhã desta quinta-feira (15). As duas passarelas foram instaladas no Trevo do Laranjão, no km 

122+250, e a segunda no Jardim Boa Esperança, na altura do km 126 + 700, com a intenção de 

conscientizar as pessoas a não atravessar fora dos locais autorizados. 

 

Com a inauguração das novas passagens, Paulínia é a cidade com mais passarelas ao 
longo das rodovias administradas pela Rota das Bandeiras, concessionária responsável 
pelo corredor Dom Pedro e pela Zeferino Vaz. 
Os pontos onde as travessias foram instalados foram escolhidos por conta do grande fluxo 
de pessoas em empresas e bairros às margens da Zeferino Vaz. Segundo a Rota, a 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/02/15/concessionaria-inaugura-duas-novas-passarelas-e-campanha-conscientiza-pedestres-sobre-uso-da-travessia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/02/15/concessionaria-inaugura-duas-novas-passarelas-e-campanha-conscientiza-pedestres-sobre-uso-da-travessia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
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implantação de passarelas é responsável pela redução de 68% no número de 
atropelamentos no corredor Dom Pedro. 
 
Um comparativo da empresa mostra que, em 2010, foram 87 ocorrências, com 36 mortes. 
Em 2021, o índice chegou a 28 casos e 14 mortes por atropelamento. 
 

 
Pedestres atravessam por nova passarela inaugurada em Paulínia (SP), na Rodovia 
Zeferino Vaz (SP-332). — Foto: Reprodução/EPTV 

Conscientização de pedestres 
Para conscientizar os pedestres sobre o uso das passarelas, a ação “Por Cima do Risco” 
foi realizada na manhã desta terça (15) na nova travessia do Trevo do Laranjão, 
em Paulínia (SP). 
 
Das 6h às 10h, os usuários receberam dicas sobre a utilização correta de pontos de 
embarque e desembarque de ônibus e a necessidade de ciclistas empurrarem as bicicletas 
ao atravessarem pela ponte. Panfletos informativos e kit lanche também foram entregues. 
 
A passarela conta com acessibilidade para pessoas com deficiência, alambrado no 
canteiro central para evitar a travessia irregular e pontos de ônibus com passeio e 
defensas metálicas para proteger os usuários. 
 
De acordo com a Rota, uma nova ação, desta vez na passarela do Jardim Boa Esperança, 
está prevista para acontecer em março. 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

Campanha vai incentivar uso de passarelas na rodovia Zeferino Vaz 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS    |     DATA: 14/02/2022     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/14/campanha-vai-incentivar-uso-de-passarelas-na-rodovia-zeferino-vaz/ 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/02/14/campanha-vai-incentivar-uso-de-passarelas-na-rodovia-zeferino-vaz/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 25/02/2022 
ASSUNTO: RODOVIA 
PÁGINA: 13 

Sumaré recebe estrada vicinal recuperada 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 15/02/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ POLÍCIA 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/02/15/concessionaria-inaugura-
duas-novas-passarelas-e-campanha-conscientiza-pedestres-sobre-uso-da-travessia.ghtml 

 

Carro de médica é depredado em unidade de saúde de 
Paulínia; paciente é suspeita de praticar ato 
 

Segundo Secretaria de Segurança Pública, doméstica de 31 anos usou uma pedra para 
danificar o veículo após não ser encaminhada para atendimento com a profissional. 

Por g1 Campinas e região 

22/02/2022 18h46  Atualizado há um dia 
 

--:--/--:-- 

Carro de médica é depredado em unidade de saúde de Paulínia 

O carro de uma médica, de 35 anos, foi depredado na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim Amélia, em Paulínia (SP), durante a tarde desta terça-feira (22). 
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a suspeita 
de cometer o crime é uma doméstica de 31 anos que teria ficado insatisfeita com 
o atendimento recebido na UBS. 
 
Segundo a SSP, a paciente teria se exaltado após ser atendida pela equipe de 
enfermagem e não ter sido encaminhada para o atendimento com a médica, 
como era desejado por ela. O carro teve vidros quebrados e teve a lataria 
riscada com a frase "omissão de socorro". 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/02/15/concessionaria-inaugura-duas-novas-passarelas-e-campanha-conscientiza-pedestres-sobre-uso-da-travessia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/02/15/concessionaria-inaugura-duas-novas-passarelas-e-campanha-conscientiza-pedestres-sobre-uso-da-travessia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
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Vidro dianteiro do carro da profissional de saúde ficou destruído — Foto: Toni 
Mendes/ EPTV 

A paciente fugiu do local e não foi localizada depois do delito. Em nota, a 
Prefeitura de Paulínia informou que um boletim de ocorrência foi registrado para 
relato do caso. 
 
Foram solicitados exames periciais e o caso foi registrado como dano pela 
Delegacia de Paulínia. 
 

 
Lataria do veículo também foi riscada durante a ação criminosa — Foto: Toni 
Mendes/ EPTV 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Mulher depreda carro de médica de unidade de saúde em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON    |     DATA: 22/02/2022     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1728708,Mulher-depreda-carro-de-medica-de-

unidade-de-saude-em-Paulinia.aspx 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1728708,Mulher-depreda-carro-de-medica-de-unidade-de-saude-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1728708,Mulher-depreda-carro-de-medica-de-unidade-de-saude-em-Paulinia.aspx
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 24/02/2022      
ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO  
PÁGINA: 8 

Exportação da RMC foi 20% maior em janeiro 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 19/02/2022      
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO  
PÁGINA: 8 

Paulínia prepara plano de capacitação para empreendedores 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 19/02/2022 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-civil-lanca-editais-para-contratacao-de-25-mil-
escrivaes-e-investigadores/ 
 

Polícia Civil lança editais para contratação de 2,5 mil 
escrivães e investigadores 
 

Por Redação 

19 de fevereiro de 2022 

 
As inscrições se iniciam às 10h do próximo dia 3 e a 

remuneração inicial é de R$ 3.931,18 

A Polícia Civil lançou, neste sábado (19), dois editais para a contratação 2,5 mil 

policiais que irão atuar em todas as regiões do Estado. Serão ofertados 1,6 mil 

vagas para a carreira de escrivão de polícia e 900 para investigadores. As 

inscrições estarão abertas a partir das 10h do próximo dia 3 até às 23h59 de 1 

de abril e terão que ser realizadas, exclusivamente, pelo site da Fundação 

Vunesp. O valor da taxa é de R$ 105,50. 

Os novos certames foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) deste 

sábado. As vagas tinham sido autorizadas conforme despachados do 

governador em 2019 e 2021.  As vagas em ambos os certames foram 

http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-civil-lanca-editais-para-contratacao-de-25-mil-escrivaes-e-investigadores/
http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-civil-lanca-editais-para-contratacao-de-25-mil-escrivaes-e-investigadores/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://www.vunesp.com.br/busca/concurso/proximo
https://www.vunesp.com.br/busca/concurso/proximo
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Delegacia-Pol%C3%ADcia-Civil-de-Paul%C3%ADnia-8A_Fev-2020.jpg
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regionalizadas o que facilita para os candidatos ficarem nas regiões que 

preferirem e 5% delas são destinadas, conforme a lei, as pessoas com 

deficiência.  

Pré-requisitos 

Entre os pré-requisitos para participar da seleção estão: ter no mínimo 18 anos 

completos. 

Ser  brasileiro  nato,  naturalizado  ou,  em  caso  de  nacionalidade  portuguesa

,  estar  amparado  pelo  estatuto  da  igualdade entre brasileiros e 

portugueses; não ter antecedentes criminais; estar em dia com serviço militar e 

com os direitos civis e políticos, ter habilitação, no mínimo, na categoria “B” 

para condução de veículos automotores e possuir diploma de graduação, 

expedido por entidade de ensino oficial ou reconhecida, devidamente registrado 

ou, na falta deste, certificado de colação de grau. 

Das etapas do concurso a formação 

Os concursos serão realizados em cinco fases que incluem: prova preambular, 

prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta (mediante investigação 

social), prova oral e prova de títulos. 

As etapas seguintes incluem as nomeações e posse e, posterior, início do curso 

na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), com duração 

média de seis meses. 

Policiais em formação 

Atualmente, já estão em formação mais de 250 policiais civis de diversas 

carreiras, com formaturas previstas para o 1º e 2º semestre já deste ano. 

Além disto, já estão autorizadas a contratação de 250 novos delegados e 189 

médicos legistas, com editais também previstos para serem lançados até o final 

deste primeiro semestre. 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 14/02/2022      
ASSUNTO: TRIBUTOS  
PÁGINA: 18 

PEC isenta de IPTU imóvel alugado a templo religioso 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 25/02/2022 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 16 

Artista paulinenses vai expor no Louvre, em Paris 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 25/02/2022 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: C10 
 

Câmara dos Deputados aprova Lei Paulo Gustavo, com R$ 3,8 bi para a 
cultura 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 14/02/2022     |     ASSUNTO: ELEITORAL  
PÁGINA: A7 

Código eleitoral faz 90 anos com legado de inovações e uso político 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

Voto secreto surgia há 90 anos com série de entraves e controle de 

grupos políticos 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS    |     DATA: 24/02/2022     |    PÁGINA: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/voto-secreto-surgia-ha-90-anos-com-serie-de-entraves-e-controle-de-

grupos-politicos.shtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/voto-secreto-surgia-ha-90-anos-com-serie-de-entraves-e-controle-de-grupos-politicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/voto-secreto-surgia-ha-90-anos-com-serie-de-entraves-e-controle-de-grupos-politicos.shtml
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 23/02/2022     |     ASSUNTO: ELEITORAL  
PÁGINA: A22 

Voto feminino faz 90 anos e mulher ainda busca espaço 
 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2022 |  31 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Elas festejam 90 anos do voto feminino, mas mantêm a luta 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR    |     DATA: 24/02/2022     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2022/02/1167615-elas-festejam-90-anos-do-voto-feminino-mas-mantem-

a-luta.html 

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2022/02/1167615-elas-festejam-90-anos-do-voto-feminino-mas-mantem-a-luta.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2022/02/1167615-elas-festejam-90-anos-do-voto-feminino-mas-mantem-a-luta.html
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 09 a 23/02/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova repasse de verbas para associações de escolas municipais 
23 de fevereiro de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (22/2) proposta que autoriza a Prefeitura a 

repassar até R$ 25 mil, durante o ano, para cada associação de pais e mestres (APMs) das escolas 

municipais. Segundo a Prefeitura, autora do texto, será destinado no total R$ 1,4 milhão para 

melhoria física e pedagógica das unidades de ensino. […] 

 

 

Aplicativo da Defesa Civil e painel de senhas nas UBSs são ideias de Cícero 
22 de fevereiro de 2022  

O vereador Cícero Brito (MDB) solicita aplicativo da Defesa Civil do município, com alertas para 

chuvas fortes, ventos, alagamentos e possíveis riscos de desabamento. Para ele, esse seria um canal 

de comunicação completo, fazendo a população adotar as consultas como rotina e facilitando contato 

com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. […] 

 
 
 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-4-repasse-apms-escolas-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-defesa-civil-aplicativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-4-repasse-apms-escolas-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-defesa-civil-aplicativo/
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Disque Tapa-Buracos e Motolância para o Samu são propostas de Pedro 

Bernarde        22 de fevereiro de 2022  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) propõe um ‘Disque Tapa-Buracos’. A ideia é fazer nos 

moldes do Disque Luz, já implantado no município. O objetivo agora é garantir uma maior 

comunicação entre a população e os responsáveis por repaginar o asfalto do município […] 

 

Academia e bancos da praça do São José precisam de manutenção, afirma 

Alex Eduardo       21 de fevereiro de 2022  

A praça localizada no bairro São José é muito utilizada pelos moradores para prática de esportes, 

recreação e lazer. Devido ao desgaste do tempo, os brinquedos do playground, equipamentos da 

academia ao ar livre e bancos não se encontram em condições adequadas de uso […] 

 

Valadão quer posto de serviço da Prefeitura na região do João Aranha 
21 de fevereiro de 2022  

O vereador Fabio Valadão (PL) solicita posto avançado da prefeitura na região do bairro João 

Aranha. Segundo o vereador, é preciso melhorar o acesso da população aos serviços prestados pelas 

secretarias existentes. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/disque-tapa-buracos-e-motolancia-para-o-samu-sao-propostas-de-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/disque-tapa-buracos-e-motolancia-para-o-samu-sao-propostas-de-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/academia-e-bancos-da-praca-do-sao-jose-precisam-de-manutencao-afirma-alex-eduardo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/academia-e-bancos-da-praca-do-sao-jose-precisam-de-manutencao-afirma-alex-eduardo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-quer-posto-de-servico-da-prefeitura-na-regiao-do-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/disque-tapa-buracos-e-motolancia-para-o-samu-sao-propostas-de-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/academia-e-bancos-da-praca-do-sao-jose-precisam-de-manutencao-afirma-alex-eduardo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-quer-posto-de-servico-da-prefeitura-na-regiao-do-joao-aranha/
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Estacionamento do Hospital precisa de melhorias e mais vagas, diz Zé 

Coco         18 de fevereiro de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) cobra melhorias no estacionamento do Hospital Municipal de Paulínia. 

Segundo o Requerimento 90/2022, muitos pacientes e familiares reclamam da falta de vagas em 

determinados horários (precisando estacionar em locais distantes) […] 

 

Gibi pede suporte e acolhimento aos familiares de pessoas com 

deficiência        17 de fevereiro de 2022  

O vereador Gibi Professor (PTB) idealizador da Frente Parlamentar da pessoa com deficiência e 

doenças raras, destaca mais uma vez em suas propostas demandas que envolvem acessibilidade e 

benefícios aos deficientes. Dessa vez o vereador indica“ Programa de acolhimento […] 

 

Torneio para idosos e ampliação de Centro de Convivência são proposta 

de Odair        16 de fevereiro de 2022  

O vereador Odair Bordignon (Cidadania) propõe que o município de Paulínia seja sede das etapas do 

JOMI (Jogos Municipais dos Idosos). O torneio voltado para pessoas acima de 60 anos, propõe 

várias práticas esportivas entre elas dama e dominó. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-estacionamento-hospital-hmp/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-estacionamento-hospital-hmp/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-suporte-e-acolhimento-aos-familiares-de-pessoas-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-suporte-e-acolhimento-aos-familiares-de-pessoas-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/torneio-para-idosos-e-ampliacao-de-centro-de-convivencia-sao-proposta-de-odair/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/torneio-para-idosos-e-ampliacao-de-centro-de-convivencia-sao-proposta-de-odair/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-estacionamento-hospital-hmp/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-suporte-e-acolhimento-aos-familiares-de-pessoas-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/torneio-para-idosos-e-ampliacao-de-centro-de-convivencia-sao-proposta-de-odair/
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Vereadores homenageiam empresa e repudiam invasão a igreja no 

Paraná        16 de fevereiro de 2022  

A Câmara de Paulínia decidiu nesta terça-feira (15/2), na 3ª Sessão Ordinária de 2022, conceder a 

medalha “Empresa Cidadã” à Levefort, que desde 1969 fabrica lanchas em alumínio em Paulínia. O 

presidente da Casa e autor da iniciativa, Fábio Valadão (PL), destacou a história da empresa […] 

 

Ruas perto de escolas precisam melhorar sinalização de trânsito, diz 

Edilsinho        15 de fevereiro de 2022  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) sugere melhorias na sinalização de trânsito no 

entorno das creches e escolas municipais e estaduais. Segundo ele, muitas vias apresentam pintura de 

solo apagada e problemas em placas: enferrujadas, sem identificação ou mesmo inexistentes […] 

 

Loira sugere semáforos sonoros nas principais avenidas da cidade 
14 de fevereiro de 2022  

Para garantir direitos de pessoas com deficiência visual, o vereador Loira (DC) propõe semáforos 

sonoros nas principais avenidas de Paulínia. Ele afirma que a iniciativa já existe em cidades 

paulistas, como Franca e Jundiaí, e pode ser ampliado em conjunto com entidades […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-homenagem-repudio-invasao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-homenagem-repudio-invasao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-sinalizacao-transito-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-sinalizacao-transito-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-semaforos-sonoros/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-3-homenagem-repudio-invasao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-sinalizacao-transito-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-semaforos-sonoros/
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Câmara de Paulínia facilita acesso à internet wi-fi para visitantes 
11 de fevereiro de 2022  

A população que visita a Câmara de Paulínia terá acesso simplificado à rede de internet sem fio (wi-

fi). Os visitantes, que antes precisavam solicitar uma chave na recepção, agora podem usar a rede 

informando usuário e senha (informações divulgadas na entrada e nos corredores […] 

 

Espaço de coworking e fim das filas para cirurgia são propostas de Helder 
11 de fevereiro de 2022  

O vereador Helder Pereira (PL) sugere construção de coworking público, escritório compartilhado 

onde profissionais dividem o mesmo ambiente. Ele afirma que a iniciativa já foi implantada com 

sucesso na cidade de São Paulo […] 

 

Dr. Grilo propõe diversas melhorias para o bairro Parque da Represa 
10 de fevereiro de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) desde o início do mandato retrata em suas proposituras a atual situação 

dos moradores da região do Parque da Represa. Entre as indicações realizadas nas duas últimas 

sessões, ele pede informações sobre a manutenção, nivelamento, compactação do solo e colocação de 

cascalho na rua Nestor Donizete Fiorin […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-facilita-acesso-a-internet-wi-fi-para-visitantes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-coworking-fim-filas-cirurgia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-diversas-melhorias-para-o-bairro-parque-da-represa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-facilita-acesso-a-internet-wi-fi-para-visitantes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-coworking-fim-filas-cirurgia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-diversas-melhorias-para-o-bairro-parque-da-represa/
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Centro industrial no bairro Cascata precisa de melhorias urgentes, afirma 

Flávio 
10 de fevereiro de 2022  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) volta a cobrar melhorias e obras de infraestrutura do Centro 

Industrial de Paulínia (CIP), no bairro Cascata. Ele diz que, apesar de a localidade ser um importante 

polo de emprego e receita, as empresas ali instaladas ainda encontram muitas dificuldades com falta 

de asfalto, saneamento, iluminação e linhas de ônibus. […] 

 

Messias Brito propõe Programa “Vou de Bike” e Projeto “Adote uma rua” 
9 de fevereiro de 2022  

O vereador Messias Brito (PL) sugere o Programa “Vou de Bike”, com ciclovias adequadas e 

bicicletários em Paulínia. De acordo com o vereador, a proposta tem a finalidade de incentivar 

mudança de hábito, bem como o uso diário de bicicleta, criando uma cultura favorável aos 

deslocamentos cicloviáríos de forma eficiente e saudável. […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-centro-industrial-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-centro-industrial-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-programa-vou-de-bike-e-projeto-adote-uma-rua/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-centro-industrial-cascata/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-programa-vou-de-bike-e-projeto-adote-uma-rua/

