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Câmara terá sessão toda semana a partir de 2022 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/12/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/12/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: 6 
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DATA: 20/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ FRENTE PARLAMENTAR 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Frente Parlamentar para fomentar comércio realiza primeira reunião 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 20/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/  
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PÁGINA: 3 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/12/2021  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CARNAVAL/ REGIÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-mais-19-prefeituras-da-rmc-cancelam-
carnaval-de-rua-de-2022/ 
 

 

Paulínia e mais 19 Prefeituras da RMC cancelam carnaval 
de rua de 2022 
 

Por Redação 

1 de dezembro de 2021 

 

A cidade Paulínia e mais 19 Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de Campinas 

(RMC) decidiram cancelar o carnaval de rua em 2022. O anúncio foi feito, nesta terça-feira 

(30), durante encontro do Conselho de Desenvolvimento da RMC, em Cosmópolis. 

Para justificar o cancelamento da festa na RMC, o presidente do Conselho da RMC, prefeito 

de Jaguariúna, Gustavo Reis disse da impossibilidade de se manter um ambiente 

controlado em função da pandemia de Covid-19. 

Em suas redes sociais, a Prefeitura de Paulínia afirma que o Carnaval de Rua 2022 foi 

cancelado, como medida de precaução, devido à pandemia. A decisão também foi tomada 

segunda-feira, 29, pelos 20 prefeitos das cidades que compõem a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC). Em comunicado, esperamos que em 2023 tudo tenha voltado à 

normalidade, para podermos realizar uma linda festa de Carnaval em nossa cidade! 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-mais-19-prefeituras-da-rmc-cancelam-carnaval-de-rua-de-2022/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-mais-19-prefeituras-da-rmc-cancelam-carnaval-de-rua-de-2022/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Carnaval-2020-Centro_Fev-20-51.jpg
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Até esta segunda-feira (30), Paulínia tinha 16.639 casos confirmados e 307 mortes e duas 

pessoas internadas no Hospital Municipal de Paulínia (HMP), de acordo com boletim da 

Secretaria de Saúde. 

Vacinados em Paulínia 

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que o 

município atingiu nesta segunda-feira (29) a marca de 71,11% dos adultos vacinados com 

a segunda dose ou a dose única dos imunizantes antiCovid. Até o momento, foram 

aplicadas 79.640 segundas doses e 2.938 doses únicas. Com a primeira dose, foram 

86.450 aplicações (75,49%). 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Cidades da RMC decidem em conjunto cancelar Carnaval 2022 
VEÍCULO: TODO DIA   |     DATA: 29/11/2021     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/cidades/cidades-da-rmc-decidem-em-conjunto-cancelar-carnaval-2022 

 

Paulínia cancela o Carnaval de Rua 2022 por causa da pandemia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS          |     DATA: 1º/12/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/12/01/paulinia-cancela-o-carnaval-de-rua-2022-por-causa-da-pandemia/ 
 

Prefeituras de SP vetam Carnaval de rua, mas permitem em clubes e 

bares 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 1º/12/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/12/prefeituras-de-sp-vetam-carnaval-de-rua-mas-permitem-em-

clubes-e-bares.shtml 
 

https://tododia.com.br/cidades/cidades-da-rmc-decidem-em-conjunto-cancelar-carnaval-2022
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/12/01/paulinia-cancela-o-carnaval-de-rua-2022-por-causa-da-pandemia/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/12/prefeituras-de-sp-vetam-carnaval-de-rua-mas-permitem-em-clubes-e-bares.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/12/prefeituras-de-sp-vetam-carnaval-de-rua-mas-permitem-em-clubes-e-bares.shtml
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 03/12/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

SP recua e mantém uso obrigatório de máscaras ao ar livre 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 

369 famílias da região podem receber auxílio após morte de parentes por Covid 
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VEÍCULO: PREFEITURA DE PAULÍNIA 
DATA: 30/11/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: http://paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5460 

 

Prefeitura lança novo edital da Lei Aldir Blanc 
 

 

A Prefeitura de Paulínia publicou nesta segunda-feira, 29, o edital 6/2021 da Lei Aldir Blanc, 

referente à aquisição de bens artísticos e culturais. 

As inscrições estarão abertas de 2 e 6 de dezembro. 

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site: 

http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/leialdirblanc/, no campo “LEI ALDIR BLANC VIGENTE”. 

O interessado deve levar, pessoalmente, a ficha preenchida na Secretaria de Cultura, localizada 

no Paço Municipal. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Mais informações: cultura@paulinia.sp.gov.br ou (19) 3874 5700 

http://paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5460
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/leialdirblanc/
http://cultura@paulinia.sp.gov.br/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/11/2021 
ASSUNTO: ESTRADAS 
PÁGINA: 12 

Governo do Estado investe R$ 38 milhões em estradas de Paulínia 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 25/11/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTES/ REGIÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/25/treze-viagens-intermunicipais-sao-
acrescentadas-entre-paulinia-campinas-e-sumare/ 
 

Treze viagens intermunicipais são acrescentadas entre 
Paulínia, Campinas e Sumaré 
 

Linhas metropolitanas 638, 663 e 664 vão passar a operar com mais três veículos, 
beneficiando diariamente cerca de 5,5 mil passageiros, segundo a empresa 

23 nov 2021 – 15h 

 
A EMTU fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade (Foto: Divulgação) 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) acrescenta a partir desta 

quinta-feira (25) três novos ônibus em linhas metropolitanas que ligam Paulínia, Campinas e 

Sumaré. A EMTU destacou que o acréscimo desses veículos irá  representar um aumento de 13 

partidas nos dias úteis para as linhas, beneficiando cerca de 5,5 mil passageiros. 

O aumento do número de ônibus e de viagens intermunicipais irá impactar as linhas: 

• 664 Paulínia (Conjunto Habitacional Teresa Vedovelo) – Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães 
Teixeira); 

• 638 Sumaré (Jardim João Paulo II) – Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira); e 

• 663 Sumaré (Parque Residencial Salerno) – Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira). 

“As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários da Operação 

Monitorada, realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no 

Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais 

em tempo real”, informou a companhia. As três linhas são operadas pelo Consórcio Bus+. 

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no 

site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/25/treze-viagens-intermunicipais-sao-acrescentadas-entre-paulinia-campinas-e-sumare/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/25/treze-viagens-intermunicipais-sao-acrescentadas-entre-paulinia-campinas-e-sumare/
http://emtu.sp.gov.br/
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A EMTU é vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos e é controlada pelo governo de 

São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco 

regiões metropolitanas do estado: Campinas, São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do 

Paraíba/Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios. 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 23/11/2021       
ASSUNTO: ACIDENTE      
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/23/explosao-mata-trabalhador-e-fere-outro-
na-obra-da-nova-ponte-em-paulinia/ 
 

Explosão mata trabalhador e fere outro na obra da nova 
ponte em Paulínia 
 

Vítima machucada foi levada para o hospital municipal da cidade com 
queimaduras de segundo grau; as causas do acidente são investigadas 

23 nov 2021 – 14h13 

 
Imagem da construção da nova ponte sobre o Rio Atibaia em Paulínia (Foto: Divulgação/Consórcio Cidade Paulitec) 

Uma explosão no final da manhã desta terça-feira (23) matou um trabalhador e deixou outro ferido 

na obra da nova ponte sobre o Rio Atibaia, em Paulínia. A Prefeitura confirmou o acidente e o óbito. 

A explosão aconteceu em um compressor utilizado para romper rochas, segundo a Guarda 

Municipal de Paulínia. O trabalhador ferido foi levado ao Hospital Municipal de Paulínia “Vereador 

Antônio Orlando Navarro” com queimaduras de 2º grau. “Seu quadro é estável”, conforme 

Prefeitura. 

Por meio de nota, a Prefeitura de Paulínia lamentou a explosão e a morte do trabalhador. “Por ora, 

o Consórcio Paulitec, responsável pelas obras, está apurando as causas do acidente”, informou. 

O sistema viário da nova ponte sobre o Rio Atibaia em Paulínia vai interligar a região do João 

Aranha com a do Monte Alegre. Tem início na rotatória do Jardim Planalto, na Avenida Paulista, 

perto do Condomínio Residencial Raízes, e segue até a via que liga o Monte Alegre ao Parque da 

Represa, na altura da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Sabesp. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/23/explosao-mata-trabalhador-e-fere-outro-na-obra-da-nova-ponte-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/23/explosao-mata-trabalhador-e-fere-outro-na-obra-da-nova-ponte-em-paulinia/
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No total, a nova ponte sobre o Rio Atibaia terá 260 metros de extensão, sendo 120 metros 

estaiados e 140 convencionais. As obras começaram no dia 23 de outubro de 2020 e são feitas pelo 

Consócio Cidade Paulitec. O prazo de construção é de dois anos. 

 
Nova ponte sobre o Rio Atibaia terá 260 metros de extensão – 120 metros estaiados (Foto: Divulgação/Consórcio 

Cidade Paulitec) 

 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Trabalhador morre em explosão em obras do sistema viário sobre o Rio 

Atibaia, em Paulínia 
VEÍCULO: G1         |     DATA: 23/11/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/23/trabalhador-morre-em-explosao-em-obras-do-sistema-

viario-sobre-o-rio-atibaia-em-paulinia.ghtml 
 

Explosão em obras do sistema viário mata um trabalhador e deixa outro 

ferido em Paulínia 
VEÍCULO: EPTV         |     DATA: 23/11/2021     |    PÁGINA:  

https://globoplay.globo.com/v/10067171/ 

 

Estouro de compressor mata homem e deixa outro ferido em obra em 

Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 23/11/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/11/estouro-de-compressor-mata-homem-e-deixa-outro-ferido-em-obra-em-

paulinia/ 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/23/trabalhador-morre-em-explosao-em-obras-do-sistema-viario-sobre-o-rio-atibaia-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/23/trabalhador-morre-em-explosao-em-obras-do-sistema-viario-sobre-o-rio-atibaia-em-paulinia.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/10067171/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/11/estouro-de-compressor-mata-homem-e-deixa-outro-ferido-em-obra-em-paulinia/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/11/estouro-de-compressor-mata-homem-e-deixa-outro-ferido-em-obra-em-paulinia/
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Explosão em obra de ponte mata um e fere outro em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 23/11/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1693631,Explosao-em-obra-de-ponte-mata-um-e-

fere-outro-em-Paulinia.aspx 

 

Explosão em obra deixa um morto e outro ferido em Paulínia 
VEÍCULO: HORA CAMPINAS   |     DATA: 23/11/2021     |    PÁGINA:  

https://horacampinas.com.br/explosao-em-obra-deixa-um-morto-e-outro-ferido-em-paulinia/ 

 

Paulínia: explosão em obra mata homem de 30 anos 
VEÍCULO: BAND MAIS         |     DATA: 24/11/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/watch/?v=2952367945076144 

 

Trabalhador ferido em explosão que matou um nas obras sobre Rio 

Atibaia, em Paulínia, recebe alta 
VEÍCULO: G1         |     DATA: 24/11/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/24/trabalhador-ferido-em-explosao-que-matou-um-nas-

obras-sobre-rio-atibaia-em-paulinia-recebe-alta.ghtml 
 

Ministério Público do Trabalho abre inquérito para investigar morte de 

trabalhador em construção de ponte 
VEÍCULO: ZATUM       |     DATA: 25/11/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/6522/ministerio-publico-do-trabalho-abre-inquerito-para-investigar-morte-de-

trabalhador-em-construcao-de-ponte 

 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1693631,Explosao-em-obra-de-ponte-mata-um-e-fere-outro-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1693631,Explosao-em-obra-de-ponte-mata-um-e-fere-outro-em-Paulinia.aspx
https://horacampinas.com.br/explosao-em-obra-deixa-um-morto-e-outro-ferido-em-paulinia/
https://www.facebook.com/watch/?v=2952367945076144
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/24/trabalhador-ferido-em-explosao-que-matou-um-nas-obras-sobre-rio-atibaia-em-paulinia-recebe-alta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/24/trabalhador-ferido-em-explosao-que-matou-um-nas-obras-sobre-rio-atibaia-em-paulinia-recebe-alta.ghtml
https://www.zatum.com.br/noticia/6522/ministerio-publico-do-trabalho-abre-inquerito-para-investigar-morte-de-trabalhador-em-construcao-de-ponte
https://www.zatum.com.br/noticia/6522/ministerio-publico-do-trabalho-abre-inquerito-para-investigar-morte-de-trabalhador-em-construcao-de-ponte
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/11/2021 
ASSUNTO: REPLAN/ ECONOMIA 
PÁGINA: 5 

Replan sofre queda brusca na produção 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Petrobras anuncia investimentos em unidades 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO         |     DATA: 25/11/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/petrobras-decide-concluir-refinaria-de-pernambuco-apos-tentativa-

frustrada-de-venda.shtml 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/petrobras-decide-concluir-refinaria-de-pernambuco-apos-tentativa-frustrada-de-venda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/petrobras-decide-concluir-refinaria-de-pernambuco-apos-tentativa-frustrada-de-venda.shtml
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 1º/12/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/12/01/construcao-civil-vai-contratar-90-
trabalhadores-em-paulinia/ 
 

Construção civil vai contratar 90 trabalhadores em Paulínia 
 

Há vagas para armador, pedreiro e carpinteiro; a seleção será realizada por meio do 
Emprega Paulínia, que fica no Paço Municipal ‘Cidade Feliz’ 

1º dez 2021 – 14h 

 
Para todas as vagas é necessário ter experiência na função, segundo a Prefeitura (Foto: Agência Brasil) 

O setor da construção civil vai contratar 90 trabalhadores em Paulínia. As oportunidades de 

emprego na cidade são para: 

• armador – 30 vagas; 

• pedreiro – 30 vagas; e 

• carpinteiro – 30 vagas. 

Para todas as vagas é necessário ter experiência na função. As empresas que estão contratando 

nem salários e benefícios oferecidos foram divulgados. 

“Os interessados devem procurar o Emprega Paulínia, programa da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, localizada no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, informou a 

Prefeitura de Paulínia. 

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3874-5669. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/12/01/construcao-civil-vai-contratar-90-trabalhadores-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/12/01/construcao-civil-vai-contratar-90-trabalhadores-em-paulinia/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/11/2021 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
PÁGINA: 9 

Multinacional abre inscrições para programa de estágio em Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/12/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 5 

Prefeitura abre período de renovação da Bolsa Educação 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 24/11/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2703 
 

“De Boa na Lagoa” disputa prêmio internacional de 
educação sustentável 
 

Da Redação 

24/11/2021 14:11:41 

 

Crianças recebem noções de sustentabilidade 

Desenvolvido pela Creche “Antônia Joana Barsi Ferrari”, projeto concorre com 

outros 59 finalistas do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai  
 

Pelo quarto ano consecutivo, o prêmio “Meu Pátio é o Mundo”, promovido pela Organização 

Mundial para a Educação Pré-Escolar (OMEP), em parceria com o Grupo Arcor, reconhece os 

melhores projetos de educação sustentável realizados por instituições de ensino infantil do Brasil, 

Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Ao todo, são 60 finalistas - dez de cada país. 

 

Pela primeira vez, Paulínia tem um projeto entre os finalistas nacionais: o “De Boa na 

Lagoa”, desenvolvido pela Creche Municipal “Antônia Joana Barsi Ferrari”, mais conhecida como 

a Creche da Lagoa do João Aranha, em parceria com a comunidade do bairro e o “Movimento 

Revitalizar”, fundado pela ativista Viviane Ribeiro. No cenário perfeito da Lagoa do João Aranha, as 

crianças aprendem, através de várias atividades, o quanto é importante preservar e cuidar do 

ambiente onde elas passam a maior parte do dia, contribuindo assim com o desenvolvimento 

sustentável do município.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2703
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O Prêmio (texto OMEP) 

Os objetivos do Prêmio são: dar visibilidade a projetos criativos e inovadores cujas boas práticas 

contribuam para a implantação e/ou melhoria da educação para o desenvolvimento sustentável 

(EDS) na primeira infância; apoiar os esforços e realizações das equipes docentes que desenvolvem 

projetos de EDS com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e compartilhar as iniciativas e 

conhecimentos construídos entre professores, comunidades e sistemas educativos. 

 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) visa ajudar as pessoas a desenvolver 

atitudes e capacidades, bem como adquirir conhecimentos que as possibilitem tomar decisões 

fundamentais para seu próprio benefício e o de outros, agora e no futuro, e colocar em prática 

essas decisões. 

 

Na primeira fase, são pré-selecionados 10 projetos por país, apresentados na forma de artigos, que 

devem ser originais e descrever a produção de conhecimento sobre práticas exitosas que envolvam 

as crianças como protagonistas em processos educativos para o desenvolvimento sustentável 

(EDS). Seus autores participarão de processos virtuais de intercâmbio e orientação com tutores 

especializados da OMEP em cada país durante 40 dias. Assim que os ajustes forem concluídos, o júri 

selecionará um (1) vencedor e uma (1) menção honrosa por país entre todos os pré-selecionados. 

 

Cada Projeto vencedor receberá como prêmio um pedido de compra de material didático, 

relacionado ao projeto apresentado, no valor aproximado de US$ 1.500 – equivalente em cada 

moeda nacional. No caso do Brasil, o valor estabelecido é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: PMP/Divulgação 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 19 a 30/11/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Universidade municipal é proposta de José Soares para educação dos 

paulinenses      30 de novembro de 2021  

Com o objetivo de aumentar oportunidades aos moradores de Paulínia, o vereador José Soares 

(Republicanos) sugere a criação de universidade municipal, seguindo modelos já existentes em 

outras cidades do interior paulista e da região do ABC Paulista. “As instituições municipais de 

Ensino Superior são autarquias e fundações [...] 

 

 

Odair sugere manutenção e reflorestamento no percurso do Rio Atibaia 
30 de novembro de 2021  

O vereador Odair Bordignon (Cidadania) propõe que seja realizado uma campanha de 

conscientização e a implantação de projetos específicos para a manutenção e reflorestamento na mata 

ciliar envolta o percurso do Rio Atibaia. Segundo o vereador, a manutenção trará grandes melhorias 

ao meio ambiente. […] 

 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-universidade-municipal-educacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-universidade-municipal-educacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/odair-sugere-manutencao-e-reflorestamento-no-percurso-do-rio-atibaia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-universidade-municipal-educacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/odair-sugere-manutencao-e-reflorestamento-no-percurso-do-rio-atibaia/
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Presidente se reúne com promotores de Paulínia para prestação de 

contas       29 de novembro de 2021  

O presidente da Câmara de Paulínia Fabio Valadão, se reuniu na tarde da última sexta-feira (26/11) 

de forma on-line com dois dos três membros do Ministério Público em Paulínia: os promotores 

Fernanda Elias de Carvalho e André Perche Lucke. O objetivo foi apresentar um balanço das 

atividades desenvolvidas na Casa desde o início do mandato. […] 

 

Edilsinho pede luminária para pedestres atravessarem as principais ruas e 

avenidas       29 de novembro de 2021  

Depois de a Prefeitura instalar iluminação aérea em algumas faixas de pedestres de Paulínia, o 

vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita que a iniciativa seja expandida para todas as 

principais ruas e avenidas do município. […] 

 

Prédio da antiga Delegacia preocupa Messias Brito 
29 de novembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) busca informações junto à Prefeitura quanto as condições e projetos 

futuros para uso do antigo prédio da delegacia, localizado na rua São Bento no bairro Santa Cecília. 

Segundo o vereador, atualmente o prédio encontra-se desativado e as ações do […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/presidente-se-reune-com-promotores-de-paulinia-para-prestacao-de-contas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/presidente-se-reune-com-promotores-de-paulinia-para-prestacao-de-contas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-iluminacao-principais-ruas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-iluminacao-principais-ruas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/predio-da-antiga-delegacia-preocupa-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/presidente-se-reune-com-promotores-de-paulinia-para-prestacao-de-contas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-iluminacao-principais-ruas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/predio-da-antiga-delegacia-preocupa-messias-brito/
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Orçamento de Paulínia para os próximos anos é tema de audiência 

pública       26 de novembro de 2021  

Vereadores e representantes da população se reuniram nesta quinta-feira (25/11) em audiência 

pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 e o Plano Plurianual do próximo 

quadriênio (2022-2025). O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edilsinho 

Rodrigues (Solidariedade), explicou que essa foi uma oportunidade de ouvir sugestões […] 

 

Vereadores visitam empresa para discutir impactos ambientais e 

benefícios gerados na cidade    26 de novembro de 2021  

Vereadores de Paulínia se reuniram nesta quarta-feira (24/11) com representantes da Galvani 

Engenharia, que atua na área de construção, recapeamento e manutenção de vias urbanas e estradas. 

Eles foram convidados a fazer uma visita in loco, onde conheceram as instalações e puderam se 

inteirar sobre as operações e processos da empresa. […] 

 

Helder solicita novo prazo para interessados em regularizar imóveis 
26 de novembro de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) pede que a Prefeitura reabra o prazo para regularizar construções 

clandestinas em Paulínia. A medida foi aprovada pela Câmara em 2020 e transformou-se na Lei 

Complementar 72, com período inicial de seis meses aos interessados. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/orcamento-paulinia-audiencia-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/orcamento-paulinia-audiencia-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereadores-visitam-empresa-para-discutir-os-impactos-ambientais-e-beneficios-gerados-na-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereadores-visitam-empresa-para-discutir-os-impactos-ambientais-e-beneficios-gerados-na-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-prazo-regularizar-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/orcamento-paulinia-audiencia-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereadores-visitam-empresa-para-discutir-os-impactos-ambientais-e-beneficios-gerados-na-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-prazo-regularizar-imoveis/
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Sessões solenes homenageiam cidadãos que contribuem com o esporte e 

a saúde        25 de novembro de 2021  

A Câmara Municipal vai realizar mais três sessões solenes a partir desta sexta-feira (26/11), com 

homenagens a seis pessoas que têm em comum o amor pelo esporte e os cuidados com a saúde dos 

paulinenses. Cinco ganharão o título de Cidadão Paulinense e outro receberá a medalha [...]  

 

Dr. Grilo propõe reabertura de estacionamento desativado no centro de 

Paulínia        25 de novembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) solicita que o estacionamento localizado na Avenida José Paulino, seja 

liberado para que clientes possam estacionar e usufruir do comércio local neste fim de ano. De 

acordo com o vereador, o atual estacionamento, próximo a antiga rodoviária está sem uso […] 

 

No Novembro Azul, servidores da Câmara participam de palestra sobre 

saúde do homem 
24 de novembro de 2021  

Os cuidados com a próstata e a saúde do homem foram tema de palestra nesta quarta-feira (24/11), 

na Câmara de Paulínia, em evento que marca a campanha do Novembro Azul. O urologista João 

Alonso, do Ambulatório de Saúde do Homem de Paulínia, explicou os problemas […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessoes-solenes-esporte-e-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessoes-solenes-esporte-e-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-reabertura-de-estacionamento-desativado-no-centro-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-reabertura-de-estacionamento-desativado-no-centro-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/novembro-azul-servidores-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/novembro-azul-servidores-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessoes-solenes-esporte-e-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-reabertura-de-estacionamento-desativado-no-centro-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/novembro-azul-servidores-camara/
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Câmara aprova projeto para oferecer absorventes nas escolas municipais 
24 de novembro de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (23/11) o Programa de Cuidados com as Estudantes 

nas escolas da rede municipal. O objetivo é disponibilizar às estudantes, sempre que necessário, uma 

cesta com itens de higiene, que contenha absorvente descartável (externo e interno). […] 

 

Cícero solicita reabertura de acesso do terminal rodoviário ao shopping 
23 de novembro de 2021  

Com base em diversas reclamações de paulinenses, o vereador Cícero Brito (MDB) cobra 

informações da Prefeitura sobre a reabertura da porta que liga o terminal rodoviário ao shopping. 

Com o fechamento, o único trajeto exige que a população dê a volta […] 

 

Alex Eduardo solicita a implantação do Vizinhança Solidária Municipal 
22 de novembro de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) pede a criação do Vizinhança Solidária Municipal, nos 

moldes de iniciativa estadual. O programa prevê palestras periódicas em bairros, para interação entre 

vizinhos e esclarecimentos sobre ações comunitárias preventivas, envolvendo forças de segurança 

[…] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-21-absorventes-escolas-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-acesso-terminal-rodoshopping/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-vizinhanca-solidaria-municipal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-21-absorventes-escolas-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-acesso-terminal-rodoshopping/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-vizinhanca-solidaria-municipal/
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Audiência pública na Câmara debate Orçamento 2022 e plano plurianual 

até 2025 
22 de novembro de 2021  

A Câmara de Paulínia promove audiência pública na próxima quinta-feira (25/11), às 14h, com o 

objetivo de discutir os gastos municipais para o próximo ano. O debate acontece a pedido da 

Comissão de Finanças e Orçamento, uma oportunidade para os vereadores ouvirem a população […] 

 

A fim de diminuir riscos à saúde das crianças, Pedro solicita reposição de 

areia em parquinhos 
19 de novembro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) sugere reposição de areia nos playgrounds dos parquinhos 

das praças públicas do município. De acordo com o vereador a areia para parquinho deve ser 

diferenciada, ou seja, limpa, branca e de preferência higienizada, visando minimizar riscos à saúde 

[…] 

 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-orcamento-2022-plano-plurianual/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-orcamento-2022-plano-plurianual/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/a-fim-de-diminuir-riscos-a-saude-das-criancas-pedro-solicita-reposicao-de-areia-em-parquinhos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/a-fim-de-diminuir-riscos-a-saude-das-criancas-pedro-solicita-reposicao-de-areia-em-parquinhos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/a-fim-de-diminuir-riscos-a-saude-das-criancas-pedro-solicita-reposicao-de-areia-em-parquinhos/

