
   RESUMO DA  SEMANA | Junho 2022 |  1 
 

  

Sumário 
 

 

   CÂMARA MUNICIPAL 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 2 

Câmara aprova urgência para projeto que 

aumenta vagas em creches particulares 2 

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 3 

Câmara aprova urgência para projeto que 

aumenta vagas em creches particulares 3 

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 4 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da 

Câmara para alunos do 5º ano 4 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 5 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas 

para crianças na Câmara Municipal 5 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 6 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da 

Câmara para alunos do 5º ano 6 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 7 

Projeto “De Frente com Vereadores”  

realiza reunião com a CPFL sobre as 

demandas da cidade 7 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 8 

Projeto recebe órgãos públicos e entidades 

privadas para debater demandas dos 

paulinenses 8 

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 9 

Reforma da Câmara inclui paredes com 

isolamento térmico e acústico 9 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 11 

Ex-vereador Mário “Maroca” Furlan morre 

aos 64 anos 11 

 

+ NOTÍCIAS DO SITE  

INSTITUCIONAL    26 

 

GERAL 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 13 

TCE emite alerta a 7 cidades da RMC sobre 

contas públicas 13 

VEÍCULO: TCE-SP 14 

Tribunal de Contas edita livro sobre aspectos 

da Nova Lei de Licitações 14 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 15 

Região libera vacina contra a influenza 15 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 16 

PUC expõe a prefeitos da região estudo sobre 

envelhecimento da população 16 

VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 17 

Número de jovens que vai votar pela 1ª vez 

aumenta 157% na região 17 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 18 

Prefeitura conclui reengenharia de trânsito  

na região da igreja Matriz 18 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 20 

Triciclo e pedalinho têm horário ampliado 20 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 21 

Projeto abre inscrições para bicicross/BMX 21 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 22 

Pauliprev recupera R$ 1,8 milhão de fundo  22 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 23 

Ypê abre programa de estágio com vagas para 

diversas áreas do conhecimento 23 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 24 

Empresas da região buscam energia solar para 

diminuir despesas 24 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 25 

Taxa de ocupação na rede hoteleira da RMC é 

a melhor desde janeiro de 2019 25 

JUNHO 2022   Ed. 3 



   RESUMO DA  SEMANA | Junho 2022 |  2 
 

  

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova urgência para projeto que aumenta vagas em creches 
particulares 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 18/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 20ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 4 

Câmara aprova urgência para projeto que aumenta vagas em creches 
particulares 
 

 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Junho 2022 |  4 
 

  

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 18/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO PEQUENO CIDADÃO  
PÁGINA: 4 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da Câmara para alunos do 5º 
ano 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO PEQUENO CIDADÃO 
PÁGINA: 3 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas para crianças na Câmara 
Municipal 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO PEQUENO CIDADÃO 
PÁGINA: 10 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da Câmara para alunos do 5º ano 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Junho 2022 |  7 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ FISCALIZAÇÃO 
PÁGINA: 6 

Projeto “De Frente com Vereadores” realiza reunião com a CPFL sobre as demandas da cidade 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ FISCALIZAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Projeto recebe órgãos públicos e entidades privadas para debater 
demandas dos paulinenses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Reunião com a CPFL marca início do projeto “De frente com Vereadores” 
VEÍCULO: JORNAL O CROMO    |     DATA: 18/06/2022     |    PÁGINA:  

https://jornalocromo.com.br/2022/06/16/reuniao-com-a-cpfl-marca-inicio-do-projeto-de-frente-com-vereadores/ 

https://jornalocromo.com.br/2022/06/16/reuniao-com-a-cpfl-marca-inicio-do-projeto-de-frente-com-vereadores/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 21/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ REFORMA 
PÁGINA: http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2728&fbclid=IwAR11M4PAPuH-
NcElGEK3HeOncsQ-d2gpKxKj8FW28F5_PEuFDQlxnrovLZw 
 

Reforma da Câmara inclui paredes com isolamento 
térmico e acústico 
 

Da Redação 

21/06/2022 18:06:56 

 

Trabalhos devem ser concluídos em até 6 meses 

Licitação para contratação dos serviços foi concluída nesta segunda-feira (20), e serão 

investidos quase R$ 1,9 milhão 
 

Gabinetes parlamentares, refeitório, sala de imprensa e banheiros da Câmara Municipal de 

Paulínia (CMP) passarão por uma ampla reforma. Realizada nesta segunda-feira (20), a licitação para 

contratação dos serviços foi vencida pela Engedrart Projetos e Obras EIRELI, que ofereceu o menor 

preço global: R$ 1.840.107,70 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, cento e sete reais e setenta 

centavos) – cerca de R$ 50 mil abaixo do valor máximo fixado para a despesa – LEIA EDITAL e ATA DA 

LICITAÇÃO. 

 

De acordo com o projeto, a maior parte dos serviços será executada nos gabinetes dos vereadores. 

Entre outras melhorias, os espaços ganharão pintura, iluminação, portas e janelas novas, forro de 

gesso tabicado e paredes de drywall preenchidas com lã de rocha, que garante o isolamento térmico 

e acústico de ambientes.  Além desses itens, o gabinete da Presidência do Legislativo ganhará divisória 

de vidro duplo com persiana automatizada. 

http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2728&fbclid=IwAR11M4PAPuH-NcElGEK3HeOncsQ-d2gpKxKj8FW28F5_PEuFDQlxnrovLZw
http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2728&fbclid=IwAR11M4PAPuH-NcElGEK3HeOncsQ-d2gpKxKj8FW28F5_PEuFDQlxnrovLZw
file:///C:/Users/tiguila/Downloads/01%20-%20Edital%20-%20Reforma%20CÃ¢mara%20Municipal.pdf
file:///C:/Users/tiguila/Downloads/11%20-%20Ata%20de%20SessÃ£o%20de%20Abertura.pdf
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A principal melhoria no refeitório da Casa será um novo piso de porcelanato acetinado, e na sala de 

imprensa um novo forro de gesso tabicado. Conforme o edital da tomada de preço, a Engedrart deverá 

concluir os trabalhos em até seis meses, a contar da data de emissão da ordem de serviço (OS) pelo 

Poder Legislativo.  

 

Mizael Marcelly 

Foto: Divulgação 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LUTO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/ex-vereador-mario-maroca-furlan-morre-aos-64-anos/ 
 

Ex-vereador Mário “Maroca” Furlan morre aos 64 anos 
 

Por Redação 

17 de junho de 2022 

 

Mário Antônio Furlan nasceu no dia 23 de junho de 1957 e faleceu no dia 17 de 

junho de 2022 

Faleceu aos 64 anos na madrugada desta sexta-feira (17/6) o ex-vereador 

Mário Antônio Furlan, conhecido como Maroca.  A causa ainda não foi 

confirmada. O ex-parlamentar estava internado há quase dois meses no 

Hospital das Clínicas da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. 

Nascido em Paulínia no dia 23 de junho de 1957, Mario Antônio Furlan era 

professor. Foi vereador por 2 mandatos (1989 a 92 e 1993 a 96), secretário e 

supervisor municipal de Esportes e Indústria e Comércio da cidade de 

Paulínia, além de Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa de São 

Paulo. Atualmente ocupava o cargo de Assessor Especial no governo Du 

Cazellato (PL). 

Maroca é professor de Educação pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (PUCCampinas), pós-graduado em marketing pela ESPM – Escola 

Superior de Propaganda e Marketing e foi aluno do Colégio Estadual de 

Paulínia. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/ex-vereador-mario-maroca-furlan-morre-aos-64-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Maroca-Furlan1.jpeg
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Nas horas vagas era cantor. Durante anos foi um dos puxadores da Escola de 

Samba Havaí 71, atualmente cantava no bloco carnavalesco Dinossauros. 

Sempre esteve no meio carnavalesco desde os 14 anos de idade. 

Maroca era filho da dona Maria Favaro Furlan e seu Mário Furlan. Ele deixa a 

esposa Marta e a filha Luiza. O vereador será velado na Câmara Municipal de 

Paulínia (rua Carlos Pazetti, 190 – Jardim Vista Alegre), a partir das 13h, e o 

sepultamento acontecerá às 16h30 desta sexta, no Cemitério Municipal 

Central João Rodrigues – João Coveiro (rua Santa Cruz, 420 – bairro Nova 

Paulínia). 

Em respeito à sua memória, a Câmara Municipal de Paulínia decretou luto 

oficial de três dias. Bandeiras na sede do Legislativo estão a meio mastro. Em 

nome do NOTÍCIAS DE PAULÍNIA, nossos profundos sentimentos à família, 

parentes e amigos. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 19/06/2022     |     ASSUNTO: CONTAS PÚBLICAS/ REGIÃO         |   PÁGINA: A5 

TCE emite alerta a 7 cidades da RMC sobre contas públicas 
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: LICITAÇÃO 
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-edita-livro-sobre-aspectos-nova-lei-
licitacoes 
 

Tribunal de Contas edita livro sobre aspectos da Nova Lei 
de Licitações 
 

 

 

10/06/2022 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
disponibilizou para acesso público o livro ‘Reflexões sobre a Nova Lei de Licitações’. A 
publicação reúne artigos elaborados por servidores da área da fiscalização que buscaram 
comentar as alterações promovidas pela Lei nº 14.133/21. 
 
O lançamento da obra, feito na sexta-feira (10/6), às 9h30, pelo Secretário-Diretor Geral, 
Sérgio Ciquera Rossi, durante a programação do 5º Conexidades, encontro com gestores e 
lideranças políticas paulistas, que acontece no Guarujá. O material também está disponível 
para leitura e download gratuito no portal do TCESP pelo link https://bit.ly/3xblLTa. 
 
A edição, dividida em 23 capítulos e 408 páginas, apresenta textos de autoria dos técnicos 
da Corte de Contas paulista que têm o intuito de levar aos jurisdicionados um entendimento 
dos inúmeros questionamentos em decorrência da nova legislação licitatória.  
 
O objetivo é, em uma missão pedagógica, oferecer segurança aos ordenadores de despesas 
e suas equipes na prática dos atos que são de sua competência. 
 
A publicação é um trabalho inédito sobre o assunto no âmbito dos Tribunais de Contas do 
Brasil. O conteúdo, entretanto, não vincula as decisões que serão proferidas pela Corte em 
suas deliberações dos casos concretos. 

Clique aqui para fazer o download o livro 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-edita-livro-sobre-aspectos-nova-lei-licitacoes
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-edita-livro-sobre-aspectos-nova-lei-licitacoes
https://bit.ly/3xblLTa
https://bit.ly/3xblLTa
https://bit.ly/3xblLTa
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 23/06/2022     |     ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO/ REGIÃO          
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA 

Cidades da região liberam vacina contra a influenza 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 22/06/2022     |     ASSUNTO: REGIÃO         |   PÁGINA: A6 

PUC expõe a prefeitos da região estudo sobre envelhecimento da população 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/06/2022 
ASSUNTO: ELEITORAL 
PÁGINAS: 6 E 7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Número de jovens que vai votar pela 1ª vez aumenta 157% na região 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 29/06/2022 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-conclui-reengenharia-de-transito-na-regiao-
da-igreja-matriz/ 
 

Prefeitura conclui reengenharia de trânsito na região da 
igreja Matriz 
 

Por Redação 

23 de junho de 2022 

 

A partir de sexta-feira, 24, as ruas Divino Salvador e Presidente Costa e Silva, 

localizadas no entorno da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, no bairro 

Nova Paulínia terão novos sentidos e receberão novas sinalizações, de acordo 

com a Prefeitura de Paulínia. 

A rua do Divino Salvador, em toda sua extensão, passará a ter sentido único, 

enquanto a rua Presidente Costa e Silva, a partir da esquina com a Rua Santa 

Cruz, terá mão única sentido a via Nossa Senhora de Fátima. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-conclui-reengenharia-de-transito-na-regiao-da-igreja-matriz/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-conclui-reengenharia-de-transito-na-regiao-da-igreja-matriz/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Tr%C3%A2nsito-em-Paul%C3%ADnia1.jpg
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Durante o processo de adaptação às alterações efetuadas na região, a 

Secretaria de Mobilidade e Transporte intensificará as atividades de 

monitoramento do trânsito local, orientando motoristas e usuários sobre as 

novas alternativas de circulação do tráfego. 

Para informações de trânsito, ligue 156 – fale com a Secretaria de Mobilidade e 

Transporte. Atende das 8h às 17h para informações sobre trânsito, ocorrências, 

remoções, reclamações e sugestões. 



   RESUMO DA  SEMANA | Junho 2022 |  20 
 

  

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: LAZER  
PÁGINA: 6 

Passeios de triciclo e pedalinho têm horário ampliado 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: ESPORTE  
PÁGINA: 11 

Projeto abre inscrições para jovens aprenderem bicicross/BMX 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 3 

Pauliprev recupera R$ 1,8 milhão do Fundo Piatã 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: ESTÁGIO  
PÁGINA: 10 

Ypê abre programa de estágio com vagas para diversas áreas do 
conhecimento 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 22/06/2022 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO  
PÁGINA: A5 

Empresas da região buscam energia solar para diminuir despesas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/06/2022 
ASSUNTO: NEGÓCIOS/ REGIÃO 
PÁGINA: 18 

Taxa de ocupação e tarifa média na rede hoteleira da RMC são as melhores desde janeiro de 2019 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 15 a 22/06/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Vereadores aprovam prioridade para pessoas com câncer em consultas 
22 de junho de 2022  

A Câmara de Paulínia discutiu nesta terça-feira (21/6), na 21ª Sessão Ordinária, atendimento 

prioritário às pessoas com câncer em consultas e exames médicos em Paulínia, tanto na rede 

municipal como nos estabelecimentos privados. O texto foi aprovado e, para virar lei, aguarda sanção 

do prefeito. […] 

 

 

 

José Soares pede projeto para GM visitar vítimas de violência doméstica 
22 de junho de 2022  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere implantação do projeto “GM Amigo da Mulher”, para 

a Guarda Municipal fazer rondas preventivas e visitas às mulheres sob medidas protetivas ordenadas 

pelo Poder Judiciário. A ideia tem como base iniciativa desenvolvida em Campinas, onde a 

corporação passou por treinamento específico e já deteve oito agressores. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-21-prioridade-pessoas-com-cancer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-gm-visitar-vitimas-violencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-21-prioridade-pessoas-com-cancer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-gm-visitar-vitimas-violencia/
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Câmara define regras e tempo adequado para arquivar documentos 
21 de junho de 2022  

A Câmara de Paulínia definiu uma política para organizar todos os documentos físicos arquivados 

desde a criação da Casa, em 1965. O material ultrapassa 1 milhão de páginas, gravações e 

fotografias, hoje colocadas em mais de 800 caixas. […] 

 
Bolsas de estudos e refeição liberada para educadores são proposta de 
Tiguila         21 de junho de 2022  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita informações sobre a concessão de bolsas de estudos na 

cidade. Segundo o vereador, os estudantes cadastrados podem ser contemplados com até 100% em 

cursos de nível superior e técnico. […] 

 

Flávio sugere “Nota Fiscal Legal” e incentivo a empresas que doam a 
entidades         20 de junho de 2022  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere programa municipal com sorteios de prêmios em 

dinheiro aos cidadãos que solicitarem notas fiscais. A exemplo da “Nota Fiscal Paulista”, os usuários 

de vários serviços poderiam trocá-las por cupons. A iniciativa, segundo ele, “beneficiará os 

consumidores com a possibilidade de participar de sorteios  […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-regras-arquivar-documentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bolsas-de-estudos-e-refeicao-liberada-para-educadores-sao-proposta-de-tiguila/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bolsas-de-estudos-e-refeicao-liberada-para-educadores-sao-proposta-de-tiguila/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-nota-fiscal-incentivo-empresas-que-doam/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-nota-fiscal-incentivo-empresas-que-doam/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-regras-arquivar-documentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-nota-fiscal-incentivo-empresas-que-doam/
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Nota de pesar – Orlando Trevenzolli (1925 – 2022) 
18 de junho de 2022  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta a perda do ex-vereador Orlando Trevenzolli, aos 97 anos, 

que atuou na primeira legislatura de Paulínia, entre os anos de 1965 a 1969. O ex-vereador foi um 

dos grandes responsáveis, juntamente com o ex-Prefeito José Lozano Araújo, pela emancipação […] 

 

Nota de pesar – Mario Maroca Furlan (1957-2022) 
17 de junho de 2022  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta a perda do ex-vereador Mario Antonio Furlan, o Maroca, 

que atuou no Legislativo paulinense por dois mandatos, entre 1989 e 1996. O velório será na Câmara 

Municipal a partir das 12h, aberto ao público. […] 

 

Cícero pede delegacia da criança e plano para órfãos de crimes de 
violência doméstica       15 de junho de 2022  

O vereador Cícero Brito (MDB) sugere que a Prefeitura discuta com o governo estadual a 

implantação da Delegacia da Criança e do Adolescente no município. Ele aponta que só existem 

atualmente oito unidades do tipo no Estado. “Este número modesto nos revela a necessidade de 

priorização de medidas na área de segurança pública específicas para […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-orlando-trevenzolli-1925-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-pesar-mario-maroca-furlan/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-delegacia-crianca-orfaos-violencia-domestica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-delegacia-crianca-orfaos-violencia-domestica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-orlando-trevenzolli-1925-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-pesar-mario-maroca-furlan/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-delegacia-crianca-orfaos-violencia-domestica/
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Reunião com a CPFL marca início do projeto “De frente com 
Vereadores”       15 de junho de 2022  

A Câmara de Paulínia deu início nesta terça-feira (14/6) ao projeto “De frente com vereadores”, que 

receberá representantes de órgãos públicos e entidades privadas para debater demandas dos 

paulinenses. O primeiro encontro reuniu vereadores, assessores parlamentares e três representantes 

da concessionária de energia CPFL, discutindo as constantes reclamações registradas por moradores. 

[…] 
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