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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 10ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ACESSIBILIDADE  
PÁGINA: 6 

Vereadores aprovam proposta para obrigar áreas acessíveis em camarotes 
de eventos 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 02/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 

Câmara aprova projeto para escolas comunicarem gravidez de alunas 
menores de 14 anos 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 09/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 3 

Orçamento da Prefeitura para 2023 é tema de audiência pública 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Audiência Pública do Orçamento 2023 acontece nesta segunda (11), na 

Câmara de Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA      |     DATA: 10/04/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-do-orcamento-de-2023-acontece-nesta-segunda-11-na-camara-de-

paulinia/ 

 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-do-orcamento-de-2023-acontece-nesta-segunda-11-na-camara-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-do-orcamento-de-2023-acontece-nesta-segunda-11-na-camara-de-paulinia/
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 07/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRIBUNAL DE CONTAS 
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-gastos-camaras-municipais-paulistas-caem-r-60-milhoes-
2021 
 

Gastos das Câmaras Municipais paulistas caem R$ 60 milhões 
em 2021 
 

 

 

07/04/2022 – SÃO PAULO – As Casas Legislativas, que abrigam 6.908 Vereadores nos 644 

municípios do Estado de São Paulo (exceto a Capital), consumiram um montante de R$ 

2.854.098.693,62 no exercício de 2021. Mesmo sem considerar a inflação do período, os 

gastos representam uma queda nominal de R$ 60.470.169 em relação ao ano anterior, 

quando os investimentos foram da ordem de R$ 2.914.568.862,40. 

  

O custo para a manutenção dos legisladores, em plenários que vão de nove a 34 

cadeiras, considerando a população estimada em 34.252.760 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021, alcançou uma 

média per capita de R$ 83,32, enquanto em 2020 foi de R$ 85,81. 

Os dados integram levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP) com base em gastos empregados no custeio e no pagamento de pessoal 

efetuados pelas Câmaras Legislativas dos municípios fiscalizados pela Corte.  

 

Os números compõem a atualização do painel ‘Mapa das Câmaras’. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-gastos-camaras-municipais-paulistas-caem-r-60-milhoes-2021
https://www.tce.sp.gov.br/6524-gastos-camaras-municipais-paulistas-caem-r-60-milhoes-2021
https://bit.ly/35VILs4
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. Arrecadação  

 

Segundo os dados, 18 Câmaras Municipais têm despesas que excedem o montante de 

recursos próprios arrecadados pelos municípios que, basicamente, são oriundos do 

recolhimento de impostos (IPTU, IRRF, ISSQN e ITBI) e da cobrança de taxas, 

Contribuição de Melhoria e Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP).  

 

Aspásia, localizada na região noroeste do Estado, é a que tem o maior déficit de 

arrecadação municipal quando comparado com as despesas da Câmara. O gasto 

legislativo – que totaliza R$ 739.621,89 – é 215,17% maior que a arrecadação do 

município, gerando uma diferença entre custo e receita no valor de R$ 395.881,58. 

 

. Maiores custos 

 

Com 839 moradores, o município de Borá contabiliza o maior valor despendido por 

número de habitantes, com um custo de R$ 925,53 para cada cidadão.  

 

Composta por 33 parlamentares, a Câmara de Campinas foi a que apresentou maior 

custo, ultrapassando a marca de R$ 102 milhões. Já o Legislativo de Guarulhos, o maior 

plenário dentre os municípios paulistas, com 34 Vereadores, consumiu mais de R$ 93 

milhões. 

 

Todos os dados estão disponíveis para acesso e download na forma de planilhas 

no 'Mapa das Câmaras'. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara campineira é a mais dispendiosa do Estado de SP 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR      |     DATA: 08/04/2022     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinasermc/camara-campineira-e-a-mais-dispendiosa-do-estado-de-s-o-paulo-1.672407 

 

https://bit.ly/35VILs4
https://correio.rac.com.br/campinasermc/camara-campineira-e-a-mais-dispendiosa-do-estado-de-s-o-paulo-1.672407
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/servidores-elegem-novos-conselheiros-do-instituto-
pauliprev-diretor-presidente-da-autarquia-e-reeleito/ 
 

Servidores elegem novos conselheiros do Instituto 
Pauliprev; diretor-presidente da autarquia é reeleito 
 

Por Redação 

8 de abril de 2022 

 

Quinta-feira (7/4), os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Paulínia escolheram os 

novos membros do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de 

Paulínia – Pauliprev para mandato de 3 anos. A votação foi realizada no Paço Municipal e 

contou com a participação de 1.174 eleitores. 

Para o Conselho de Administração (ativos) o resultado foi Erick Santos Paiva, 258 votos; 

Vaniza Ghidotti, 251 votos e Idu Albino Ribeiro, 239 votos. Como suplentes ficaram 

Ademilson Peres Gonçalves, 139 votos; Rosineide Silva Souza, 129 votos; Fábio 

Cecconelo, 75 votos e Francisco Magno Resende Miranda, 47 votos. 

Já para o Conselho Fiscal (ativos) Adelson Chaves dos Santos teve 261 votos e Valéria 

Serra de Freitas Guimarães, 241 votos. Enquanto que para suplentes ficaram Janaína 

http://noticiasdepaulinia.com.br/servidores-elegem-novos-conselheiros-do-instituto-pauliprev-diretor-presidente-da-autarquia-e-reeleito/
http://noticiasdepaulinia.com.br/servidores-elegem-novos-conselheiros-do-instituto-pauliprev-diretor-presidente-da-autarquia-e-reeleito/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Conselheiros-eleitos-Pauliprev.jpg


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2022 |  10 
 

  

Magalhães Ferreira, 209 votos; Ademir Pereira, 198 votos; Fabiano Domingos Drudi, 178 

votos e Fabiano Luiz Avamileno, 44 votos (suplente). 

Para o Conselho de administração (aposentados/inativos), Silvio Aparecido da Silva 

Carlos, 365 votos e Solange de Fátima Ramos Meschiati, 269 votos. Enquanto que para o 

Conselho Fiscal (inativo) foi eleita Mônica Cirelli de Cellio, com 584 votos. 

O escolhido para diretor-Presidente foi Marcos André Breda, com 568 votos, nome a ser 

ratificado pelo Chefe do Poder Executivo municipal de acordo com Estatuto da autarquia. 

Conheça os Eleitos 

Diretor-Presidente 

1º Marcos André Breda, 568 votos (nome a ser ratificado pelo Chefe do Poder Executivo 

municipal de acordo com Estatuto da autarquia) 

Conselheiro Administrativo Ativo 

1º Erick Santos Paiva, 258 votos (eleito) 

2º Vaniza Ghidottti, 251 votos (eleita) 

3º Idu Albino Ribeiro, 239 votos (eleito) 

4ºAdemilson Peres Gonçalves, 139 votos (suplente) 

5º Rosineide Silva Souza, 129 votos (suplente) 

6º Fábio Cecconelo, 75 votos (suplente) 

7º Francisco Magno Resende Miranda, 47 votos (suplente) 

Conselheiro Administrativo Inativo 

1º Silvio Aparecido da Silva Carlos, 365 votos (eleito) 

2º Solange de Fátima Ramos Meschiati, 269 votos (eleita) 

Conselheiro Fiscal Ativo 

1º Adelson Chaves dos Santos, 261 votos (eleito) 

2º Valéria Serra de Freitas Guimarães, 241 votos (eleita) 

3º Janaína Magalhães Ferreira, 209 votos (suplente) 

4º Ademir Pereira, 198 votos (suplente) 

5º Fabiano Domingos Drudi, 178 votos (suplente) 

6º Fabiano Luiz Avamileno, 44 votos (suplente) 

Conselheiro Fiscal Inativo 

1º Mônica Cirelli de Cellio, 584 votos (eleita) 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: MANUTENÇÃO/ TRANSPORTE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Terminal rodoviário recebe melhorias 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: SERVIÇOS PÚBLICOS  
PÁGINA: 3 

Pesquisa aponta que iluminação de Paulínia é avaliada acima da média 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 12/04/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2719 
 

Sete creches já funcionam sem revezamento de alunos, 
diz Prefeitura 
 

Da Redação 

12/04/2022 14:04:30 

 

Creche Aquilina Granchi Piva, no João Aranha 

No cargo há menos de um mês, a secretária de Educação, Angela Duarte, 

informou que quando assumiu a pasta o problema afetava oito unidades  
 

No dia 14 do mês passado, creches de Paulínia passaram a fazer revezamento entre turmas de 

berçário, segundo informações, por insuficiência de professores. Na ocasião, por meio de nota à 

imprensa, a Prefeitura de Paulínia (PMP) informou que estava tomando todas as medidas cabíveis 

para solucionar o problema o mais breve possível.  

 

Nesta terça-feira (12), a nova secretária de Educação, Angela Duarte, nomeada em 16 de março, ou 

seja, há 26 dias, informou que, exceto a “Francisca R. Lozano de Araújo”, no Jardim Flamboyant 

(Nosso Teto), todas as creches da cidade estão funcionando sem revezamento de alunos. “Assim 

que assumi, mobilizei a equipe da secretaria e os profissionais das unidades afetadas, e graças ao 

empenho de todos conseguimos resolver o problema”, disse ela.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2719
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Ainda de acordo com a secretária, as creches que estavam em sistema de revezamento de turmas 

(e não estão mais) eram: Aquilina Granchi Piva, Benedito Dias de Carvalho Jr, Carolina Rother 

Ferraz, Felipe Macedo de Barros, Jandyra Oraggio Salvador, Júlio Perini I e Padre Anchieta.  “Já 

convocamos duas professoras aprovadas no concurso público, e em breve a Creche Francisca 

também estará funcionando normalmente”, concluiu ela.  

 

Déficit de professores 

De acordo com a Prefeitura de Paulínia (PMP), até o dia 15 do mês passado, o município contratou 

mais de 120 professores aprovados no concurso público de 2021. Além disso, a Câmara Municipal 

(CMP) aprovou, na sessão de 15 de março, a contratação temporária de professores para substituir, 

eventualmente, titulares faltantes, afastados ou licenciados. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Correio Imagem 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 09/04/2022 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO/ EDUCAÇÃO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/04/09/prefeitura-abre-80-vagas-para-concurso-
publico-de-agente-de-educacao-infantil/ 
 

[Campinas] 

Prefeitura abre 80 vagas para concurso público de agente 
de educação infantil 
 

Edital foi publicado sexta-feira e as inscrições começam no dia 18 de abril, pela 
internet; salário passa de R$ 2,3 mil 

9 abr 2022 – 1h 

 
Prefeitura de Campinas irá contratar 80 agentes de educação infantil por meio de concurso público (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, 

publicou, nesta sexta-feira (8) o edital de abertura do concurso público que vai oferecer 80 vagas 

para o cargo de agente de educação infantil. 

Além do Diário Oficial (www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/), o edital pode ser consultado no 

portal da Prefeitura, no link “Concursos e Empregos” e no site da Vunesp, que foi a instituição 

contratada para a realização do concurso. 

Os candidatos deverão fazer a inscrição exclusivamente pela internet, no site da Vunesp 

(www.vunesp.com.br), de 18 de abril e 16 de maio, e pagar a taxa de inscrição de R$ 57,00 dentro do 

prazo estipulado no edital. Nesse período, os candidatos que quiserem também podem enviar seus 

títulos de experiência, de acordo com as regras do edital. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/04/09/prefeitura-abre-80-vagas-para-concurso-publico-de-agente-de-educacao-infantil/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/04/09/prefeitura-abre-80-vagas-para-concurso-publico-de-agente-de-educacao-infantil/
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/
http://www.vunesp.com.br/
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Para este cargo, o salário é R$ 2.391,81 para uma jornada de 32 horas semanais. Os profissionais 

também terão direito ao auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.249,81, além do vale-transporte, que é 

opcional e válido para Campinas. 

“Este será o primeiro concurso público da Prefeitura com cotas para negros, o que é um grande 

avanço para Campinas. Os candidatos que se declararem pretos ou pardos devem ficar atentos às 

regras do edital, que prevê o procedimento de heteroidentificação, que é eliminatório”, disse a 

secretária da pasta, Eliane Jocelaine Pereira. 

Das 80 vagas oferecidas, 60 serão para a lista de ampla concorrência; 16 para a lista de pessoas 

pretas e pardas e quatro para pessoas com deficiência. 

Edital 

Juliana Miorin, coordenadora de Concursos, Recrutamento e Seleção, explica que, além de um 

documento, o edital é um roteiro que deve ser seguido pelo candidato. “O edital traz todas as 

informações necessárias, como datas, vagas, exigências, documentações que o candidato precisará 

apresentar, forma de recursos, requisitos do cargo, inscrições para cotas entre outras. É importante ler 

atentamente as orientações, até para não correr risco de perder nenhuma etapa e ser desclassificado”, 

explicou. 

No edital, o candidato também encontra o conteúdo programático, que pode ajudá-lo na hora de 

estudar. 

Provas 

O concurso para agente de educação infantil terá duas provas: de conhecimentos e de títulos. 

A de conhecimentos será composta por 50 questões objetivas e duas questões dissertativas. Em 

relação às questões objetivas, 10 serão de língua portuguesa, 10 de matemática e raciocínio lógico e 

30 de conhecimentos específicos. As duas questões dissertativas serão sobre conhecimentos 

específicos do cargo. 

Os candidatos também poderão apresentar títulos que comprovem experiência, exercida nos 

últimos 10 anos, em funções correlatas às de agente de educação infantil. O envio dos títulos, de 

caráter facultativo, ocorrerá somente durante o período de inscrições de forma on-line e quem não 

enviar esses documentos não será excluído do concurso. “A vantagem de quem apresentar os títulos 

é que o candidato pode somar até 10 pontos, além dos obtidos na prova de conhecimentos”, explicou 

Juliana. 
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VEÍCULO: EPTV 
DATA: 09/04/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ ESPORTE 
PÁGINA: https://globoplay.globo.com/v/10448406/ 

Projeto de mountain bike em Paulínia propõe consciência 
ambiental para adolescentes 
 
 

 
 

https://globoplay.globo.com/v/10448406/
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 10/04/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO           |         PÁGINA: 6 

Violência e ameaças crescem 48% em escolas do Estado 
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VEÍCULO: ZATUM 
DATA: 12/04/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ SEGURANÇA 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/9065/escola-municipal-de-paulinia-e-furtada-pela-
segunda-vez 
 

Escola municipal de Paulínia é furtada pela segunda vez 
Prefeitura ainda não informou o que fará em relação à segurança da escola 
 

12/04/2022 às 10h54 

Atualizada em 12/04/2022 às 14h11 

Por: Zatum Notícias Fonte: Da redação 

 
Porta foi arrombada em escola de Paulínia (Crédito: Zatum) 

A EMEFM (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio) Maestro Marcelino 

Pietrobom, localizada no Jardim Planalto, em Paulínia, vem sendo alvo com a ação 

de ladrões. Em um primeiro caso, foi furtado um notebook e uma pequena quantia 

em dinheiro. Neste último final de semana, os criminosos levaram um televisor e 

uma cafeteira. Profissionais temem que mais equipamentos sejam levados nos 

próximos feriados. 

 

No ano passado, houve um acidente que deixou a escola mais vulnerável. Um carro 

colidiu com a grade da unidade, que desde então está apenas com um tapume, o 

que facilita a entrada dos criminosos. A preocupação dos profissionais é que vai 

haver dois feriados prolongados e a escola acabou de receber 40 computadores 

para montar uma sala de informática. 

https://www.zatum.com.br/noticia/9065/escola-municipal-de-paulinia-e-furtada-pela-segunda-vez
https://www.zatum.com.br/noticia/9065/escola-municipal-de-paulinia-e-furtada-pela-segunda-vez
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No Facebook, a escola se pronunciou informando os casos. "A escola foi invadida 

por três elementos que furtaram alguns objetos e valores da escola. Fizemos 

boletim de ocorrência. Infelizmente estas ações prejudicam demais os alunos e a 

própria comunidade. A polícia tem as imagens da câmera de segurança", disse. 

 

A Prefeitura de Paulínia foi procurada para informar sobre o que pretende fazer em 

relação à segurança da escola, mas até a publicação desta reportagem não houve 

retorno.  
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: SEGURANÇA/ REGIÃO  
PÁGINA: 7 

Mais antiga da RMC, Guarda Municipal de Cosmópolis completa 53 anos 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO  
PÁGINA: 10 

Bolsa Empreendedor está com mais de 15 mil vagas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 08/04/2022 
ASSUNTO: CAPACITAÇÃO  
PÁGINA: 13 

Curso de técnico em Segurança tem vagas em Paulínia 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 13/04/2022 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO            
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Exportações da RMC têm aumento de 26,1% em março e atingem US$ 463,9 mi 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 13/04/2022 
ASSUNTO: REGIÃO            
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitos da RMC cobram agilidade para licitação do Trem Intercidades 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 03/04/2022       |      ASSUNTO: REGIÃO              |      PÁGINA: A5 

Câmara de Campinas muda regras de transmissão nas redes sociais 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 04/04/2022 
ASSUNTO: ELEITORAL  
PÁGINA: A26 

A cada 7 dias, um deputado federal muda de partido no Brasil 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/04/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-249-mil-doses-aplicadas-contra-a-
covid-19/ 

 

Paulínia ultrapassa 249 mil doses aplicadas contra a Covid-19 
 

Por Redação 

12 de abril de 2022 

 

Mais de 82% do público elegível acima de 18 anos já recebeu 

a primeira dose adicional 

A cidade de Paulínia ultrapassou, nesta terça-feira (12), a marca de 249 mil de 

doses contra a Covid-19 aplicadas. Até o momento, foram realizadas 249.670 

aplicações. Estão contabilizadas 95.019 primeiras doses, 88.989 segundas 

doses, 3.234 doses únicas, 57.643 terceiras doses e 3.785 quartas doses. A 

cobertura vacinal da população com mais de 18 anos de idade está em 82,98% 

para primeira dose, em 77,71% para segunda dose e 50,55% para a terceira 

dose. 

Paulínia segue com a aplicação de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose contra a Covid-19 nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h30 às 17h, para os públicos infantil, 

adolescente e adulto. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-249-mil-doses-aplicadas-contra-a-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ultrapassa-249-mil-doses-aplicadas-contra-a-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-11.27.06.jpeg
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A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 calculada com base em 

informações dos boletins epidemiológicos caiu de 61%, março, para 71%, em 

abril, segundo boletim divulgado nesta terça (12/4), pela a Secretaria Municipal 

de Saúde. Os dados incluem leitos comuns e UTI (Unidades de Terapia 

Intensiva). 

No dia 3 de março eram 14 pessoas internadas no Hospital Municipal de 

Paulínia (HMP), sendo 6 em leito intensivo e 8 em leito clínico. Já em 11 de 

abril, eram 5 pacientes internados no HMP, sendo todos em leito clínico. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 31/03 a 13/04/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Vereadores aprovam regra de corredor ecológico para obras e estradas 
13 de abril de 2022  

A Câmara de Paulínia aprovou, nesta terça-feira (12/4), proposta que busca obrigar estudos sobre 

corredores ecológicos em novos loteamentos, construções e rodovias na cidade. O objetivo é dar 

atenção aos impactos ambientais e implantar caminhos aéreos ou subterrâneos para animais 

transitarem com segurança. […] 

 

 

Centro educativo do trânsito é ideia de Edilsinho para ensinar futuros 

motoristas 
12 de abril de 2022  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) sugere centro para a educação do trânsito, voltado 

às crianças da cidade, um espaço interativo que ensine desde cedo como motoristas e pedestres 

devem agir de forma segura. A proposta é que o local tenha um circuito simulando vias urbanas e 

ofereça atividades lúdicas, onde os participantes vão vivenciar regras […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-11-corredor-ecologico-obras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-educativo-transito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-educativo-transito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-11-corredor-ecologico-obras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-educativo-transito/
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Aplicativo municipal de transporte é proposta de Alex Eduardo para 

Paulínia         12 de abril de 2022  

Solicitar transporte por meio de aplicativos é cada vez mais comum pela praticidade de quem precisa 

se locomover, mas a taxa cobrada pelas plataformas, somada ao aumento dos combustíveis, tem 

gerado dificuldades para os motoristas que atuam nesse meio. Por isso, o vereador Alex Eduardo […] 

 

Valadão propõe câmeras em coletes da Guarda Municipal 
11 de abril de 2022  

O vereador Fabio Valadão (PL) solicita aquisição de câmeras “gopro” para todos os Guardas 

Municipais de Paulínia. A indicação 548/2022 defende que são câmeras semelhantes às utilizadas 

pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. As câmeras são acopladas na parte frontal […] 

 

Messias sugere Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente 
11 de abril de 2022  

Com o objetivo de estimular empresas privadas e comércios de Paulínia a adotarem ações integradas 

de preservação ambiental, o vereador Messias Brito (PL) sugere o Projeto de Lei ‘Selo Empresa 

Amiga do Meio Ambiente’. Após o cumprimento de determinadas regras e etapas, a certificação terá 

validade por dois anos, podendo ser renovada […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-aplicativo-municipal-transporte/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-aplicativo-municipal-transporte/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-cameras-em-coletes-da-guarda-municipal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-sugere-selo-empresa-amiga-do-meio-ambiente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-aplicativo-municipal-transporte/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-cameras-em-coletes-da-guarda-municipal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-sugere-selo-empresa-amiga-do-meio-ambiente/
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Escola profissionalizante no Bom Retiro e entrega de medicamentos em 

casa são propostas de Dr. Grilo 
8 de abril de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) sugere construção de uma escola de ensino técnico profissionalizante, 

no bairro Parque dos Servidores/Bom Retiro. A Indicação 466/2022 sugere que a escola seja 

construída entre as Avenidas Padre Josimo Moraes Tavares […] 

 

Para Loira, escolas precisam de videomonitoramento 24 horas na entrada 
8 de abril de 2022  

O vereador Loira (DC) solicita totens de segurança e videomonitoramento 24 horas por dia nas 

escolas do município, como forma de combater a violência e gerar mais segurança aos alunos, 

professores, funcionários e aos pais. “Os totens instalados contariam com botões do pânico […] 

 
Gibi propõe museu infantil e prevenção contra acidentes domésticos com 

crianças         7 de abril de 2022  

O vereador Gibi Professor (PTB) sugere museu infantil em Paulínia. Segundo o vereador, a ideia é 

que o espaço seja de aprendizagem, onde variadas formas de expressão e informação estejam à 

disposição dos visitantes. O museu contemplaria a interação, o contato e a experiência com a arte e a 

ciência, além do resgate do livre […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/escola-profissionalizante-no-bom-retiro-e-entrega-de-medicamentos-em-casa-sao-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/escola-profissionalizante-no-bom-retiro-e-entrega-de-medicamentos-em-casa-sao-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-escolas-videomonitoramento/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-propoe-museu-infantil-e-prevencao-contra-acidentes-domesticos-com-criancas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-propoe-museu-infantil-e-prevencao-contra-acidentes-domesticos-com-criancas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-propoe-museu-infantil-e-prevencao-contra-acidentes-domesticos-com-criancas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/escola-profissionalizante-no-bom-retiro-e-entrega-de-medicamentos-em-casa-sao-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-escolas-videomonitoramento/
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Câmara aprova proposta para obrigar áreas acessíveis em camarotes de 

eventos         6 de abril de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (5/4) proposta que busca facilitar a presença 

de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em eventos abertos com montagem temporária. 

Arquibancadas e camarotes deverão contar com rampas ou plataformas elevatórias, conforme 

iniciativa do vereador Gibi Professor (PTB). […] 

 

Câmara sedia audiência pública sobre diretrizes da Prefeitura para 

Orçamento de 2023      5 de abril de 2022  

A Câmara de Paulínia vai sediar e transmitir audiência pública na próxima segunda-feira (11/4), às 

14h: a Secretaria Municipal de Finanças apresentará projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2023. O objetivo da LDO é estabelecer as metas e prioridades da administração […] 

 

Helder sugere assistência gratuita para pessoas de baixa renda 

regularizarem imóveis     5 de abril de 2022  

O vereador Helder Pereira (PL) propõe assistência técnica gratuita, nas áreas de arquitetura, 

urbanismo e engenharia, para a população de baixa renda interessada em fazer obras, reformas ou 

regularização fundiária. “Para a construção estar dentro dos limites legais […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-10-areas-acessiveis-camarotes-eventos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-10-areas-acessiveis-camarotes-eventos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sedia-audiencia-publica-diretrizes-orcamento-2023/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sedia-audiencia-publica-diretrizes-orcamento-2023/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-assistencia-gratuita-regularizar-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-assistencia-gratuita-regularizar-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-10-areas-acessiveis-camarotes-eventos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-assistencia-gratuita-regularizar-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sedia-audiencia-publica-diretrizes-orcamento-2023/
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Flávio Xavier cobra rede de água e esgoto nos bairros Cascata e Bela Vista 
4 de abril de 2022  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) cobra da Prefeitura a contratação de empresa para obras de rede 

de água e esgoto no bairro Bela Vista I, na região do Marieta Dian, e no Centro Industrial de Paulínia 

(CIP), no bairro Cascata. As duas localidades enfrentam problemas antigos de saneamento […] 

 

Fábio da van questiona limpeza da cidade e parabeniza miss teen 2022 
4 de abril de 2022  

O vereador Fábio da van (Cidadania) solicita detalhes sobre a situação de lixos e entulhos de 

Paulínia. Segundo o requerimento 329/2022 são muitas as reclamações sobre acumulo de lixo em 

vários pontos da cidade. Considerando que o município possui um contrato vigente […] 

 

STF mantém decisão que reconheceu a migração de servidores municipais 

de Paulínia        1 de abril de 2022  

O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a migração de funcionários públicos municipais 

que eram celetistas e se tornaram estatutários. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, negou recurso 

apresentado pelo Ministério Público de São Paulo, em decisão publicada nesta quinta-feira (31/3). A 

partir de 2001, a previdência da maioria dos servidores deixou de ser ligada […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-rede-agua-esgoto-bairros-cascata-bela-vista/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-limpeza-da-cidade-e-parabeniza-miss-teen-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/stf-migracao-de-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/stf-migracao-de-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-rede-agua-esgoto-bairros-cascata-bela-vista/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-limpeza-da-cidade-e-parabeniza-miss-teen-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/stf-migracao-de-servidores/
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Deputado será reconhecido como Cidadão Paulinense em sessão solene 

na próxima quinta-feira      1 de abril de 2022  

A Câmara de Paulínia promove sessão solene na próxima quinta-feira (7/4), às 19h, para entregar o 

título de Cidadão Paulinense ao deputado estadual Dr. Jorge do Carmo. Segundo o vereador Fábio da 

Van (Cidadania), autor da proposta, Carmo destinou verbas importantes a Paulínia […] 

 

Dengue e animais de rua preocupam Pedro Bernarde 
1 de abril de 2022  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) sugere adesão ao Projeto ‘Aedes do bem’, objetivando a 

diminuição populacional do mosquito transmissor da dengue. Segundo a propositura 360/2022 a 

ideia é combater o vetor com a soltura de mosquitos Aedes Aegypti […] 

 

Paulínia precisa de Programa Municipal sobre Pessoas com Deficiência, diz 

José Soares       31 de março de 2022  

O vereador José Soares (Republicanos) solicita a criação de um programa municipal para 

conscientizar e orientar a população sobre direitos das pessoas com deficiência, discutindo melhorias 

de acessibilidade e orientando necessidades específicas de cada deficiência. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-jorge-carmo-cidadao-paulinense/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-jorge-carmo-cidadao-paulinense/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dengue-e-animais-de-rua-preocupam-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-programa-pessoas-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-programa-pessoas-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-jorge-carmo-cidadao-paulinense/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dengue-e-animais-de-rua-preocupam-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-programa-pessoas-deficiencia/

