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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022       |      ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 

Projeto de lei obriga escolas a notificar gravidez de alunas menores de 14 
anos 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022        
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 

PL aprovado na Câmara exige que escolas notifiquem gravidez de menores de 14 anos 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 31/03/2022        
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=5873799739313672&set=a.456671664359867 

Legislativo aprova notificação obrigatória de gravidez entre alunas menores 
de 14 anos

https://www.facebook.com/photo?fbid=5873799739313672&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 12 

Vereadores aprovam projeto para Paulínia ser reconhecida como cidade 
inteligente 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 26/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 

Vereadores aprovam projeto para Paulínia ser reconhecida como “cidade 
inteligente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 
 

Livro traça metodologia para cidades se tornarem inteligentes 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR    |     DATA: 29/03/2022     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2022/03/1175984-cti-lanca-metodologia-para-cidades-se-tornarem-

inteligentes.html 

 

 

 

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2022/03/1175984-cti-lanca-metodologia-para-cidades-se-tornarem-inteligentes.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2022/03/1175984-cti-lanca-metodologia-para-cidades-se-tornarem-inteligentes.html
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ METAS E PRIORIDADES/ ENERGIA SOLAR  
PÁGINA: 11 

 
 
 
 

Câmara de Paulínia se prepara para produzir energia solar
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ EMPRESA CIDADÃ 
PÁGINA: 4 
 

Com 53 anos de atuação, Levefort é reconhecida como Empresa Cidadã 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 26/03/2022 
ASSUNTO: TRANSPORTE COLETIVO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

MoV investe R$ 33,6 milhões e inicia operação do transporte coletivo em Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Nova empresa de ônibus começa a rodar com passagem gratuita 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS    |     DATA: 26/03/2022     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/03/26/nova-empresa-de-onibus-comeca-a-rodar-neste-sabado-com-

passagem-gratuita/ 

 

MoV inicia operação no transporte de Paulínia (SP) neste sábado (26) 
VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE    |     DATA: 25/03/2022     |    PÁGINA:  

https://diariodotransporte.com.br/2022/03/25/mov-inicia-operacao-no-transporte-de-paulinia-sp-neste-sabado-26/ 

 

Nova empresa assume operação do transporte coletivo em Paulínia 
VEÍCULO: HORA CAMPINAS         |     DATA: 26/03/2022     |    PÁGINA:  

https://horacampinas.com.br/nova-empresa-assume-operacao-do-transporte-coletivo-em-paulinia/ 

 

MoV inicia operação do transporte coletivo em Paulínia 
VEÍCULO: TODO DIA     |     DATA: 25/03/2022     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/cidades/paulinia/mov-inicia-operacao-do-transporte-coletivo-em-paulinia 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/03/26/nova-empresa-de-onibus-comeca-a-rodar-neste-sabado-com-passagem-gratuita/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/03/26/nova-empresa-de-onibus-comeca-a-rodar-neste-sabado-com-passagem-gratuita/
https://diariodotransporte.com.br/2022/03/25/mov-inicia-operacao-no-transporte-de-paulinia-sp-neste-sabado-26/
https://horacampinas.com.br/nova-empresa-assume-operacao-do-transporte-coletivo-em-paulinia/
https://tododia.com.br/cidades/paulinia/mov-inicia-operacao-do-transporte-coletivo-em-paulinia
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 30/03/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-sanciona-reforma-administrativa-da-prefeitura-

de-paulinia/ 
 

Prefeito sanciona Reforma Administrativa da Prefeitura de 
Paulínia 
 

 

 

Por Redação 

30 de março de 2022 

 

Lei complementar nº 82 trata da organização administrativa e reorganização 

do quadro de pessoal 

o prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), sancionou nesta quarta-feira (30), a Lei 

Complementar nº 82, de iniciativa do Executivo e aprovada pela Câmara de Vereadores no 

dia 3 de março de 2022, que tem como objetivo: estruturar, aumentar a eficiência da máquina 

pública, gerar economia de recursos e valorização do servidor.  

Publicada no Diário Oficial de hoje (30), a nova lei permitirá uma reorganização no quadro 

de funcionários da prefeitura, assim como a criação da Controladoria Geral do Município e a 

junção das secretarias de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos. O projeto preconiza a 

criação de 128 cargos em comissão, sendo 89 cargos para pessoas internas e externas e 

38 cargos somente servidores de carreira. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-sanciona-reforma-administrativa-da-prefeitura-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-sanciona-reforma-administrativa-da-prefeitura-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/05/prefeitura.png
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Importante salientar que mais de 187 cargos são exclusivos para servidores de carreira, nas 

chamadas Funções de Confiança, além disso o Projeto de Lei Complementar estabelece 

cota de 30% (trinta por cento) dos cargos comissionados também funcionários de carreira. 

O prefeito criou a Procuradoria Geral do Município e atualizou as atribuições e competências 

de secretarias, inclusive suas nomenclaturas: Secretaria Municipal de Cidadania e Justiça, 

Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Proteção à Pessoa, e Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. 

O prefeito realizou a junção das secretarias de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, 

formada por apenas um secretário municipal, um chefe de Gabinete, 4 diretores de 

departamentos, 7 chefes de serviço, um Assessor de Políticas Públicas I e um Assessor de 

Políticas Públicas II, mantendo todas as atribuições anteriormente previstas para as três 

secretarias, o que continuará privilegiando os projetos e ações para os munícipes, mas com 

economia à estrutura da Prefeitura. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2203219-13.2017.8.26.0000 do Tribunal de 

Justiça, fez com que a Prefeitura exonerasse aproximadamente 400 (quatrocentos) cargos 

comissionados, tornando a Prefeitura Municipal praticamente acéfala no tocante a cargos de 

chefia e direção. 

Mesmo com a implantação da Lei Complementar nº 173/2020, a Administração Pública viu-

se obrigada a manter seu quadro administrativo inalterado até a presente data, gerando 

assim grande dificuldade na gestão pública, principalmente durante este período de 

turbulência pelo qual passamos. 

A lei complementar foi elaborada por uma equipe técnica de servidores da Prefeitura 

Municipal (integrantes de diversas Secretarias) atendendo uma série de antigas 

determinações oriundas tanto do Ministério Público local, quanto ao Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

O Projeto de Lei Complementar cria órgãos dos controles externos, como: a “Ouvidoria e 

Auditoria do SUS”, a “Coordenaria do CRAS e CREAS”, a “Ouvidoria Geral”, a “Controladoria 

Interna”, a “Superintendência do Hospital Municipal” e a Procuradoria Geral do Município. 

Assim, a Administração Municipal se reestrutura para privilegiar a eficiência dos serviços 

públicos em todas as Secretarias Municipais, em benefício da comunidade. 



   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2022 |  14 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/cargos-em-comiss%C3%A3o.jpg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 27/03/2022 
ASSUNTO: SERVIDORES 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-comeca-a-distribuir-cartao-

refeicao-para-servidores-municipais/ 
 

Prefeitura de Paulínia começa a distribuir cartão refeição 
para servidores municipais 
 

Por Redação 

28 de março de 2022 

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos informou 

que começa a distribuir na próxima segunda-feira (04/04), a partir das 8h, os cartões refeição 

para aproximadamente 4.600 servidores municipais. 

A entrega do Cartão Refeição será realizada no  (entrada do subsolo), conforme data, horário 

e mesa descritos no link www.paulínia.sp.gov.br. A lista foi publicada no Diário Oficial do 

Município, na edição 1.801, do dia 28 de março de 2022. 

O servidor deverá trazer documento original de identificação com foto (exemplo: RG, Carteira 

de Habilitação). Por questões de segurança não será permitido a entrega do cartão para 

terceiros, pessoas sem documento de identificação pessoal, bem como não será permitido 

a entrada de acompanhantes. 

O servidor que não puder comparecer no dia e horário agendado, poderá retirar o cartão 

refeição no período de 04 a 07/04/2022, das 8h às 16h, no Foyer do Theatro Municipal 

(Entrada Subsolo) e será atendido por ordem de chegada. 

A empresa vencedora da licitação por R$ 25.861.200,00 é a Sodexo Pass do Brasil Serviços 

e Comércio S.A, que possui ampla rede credenciada de supermercados, delivery, 

restaurantes e muito mais! 

O benefício do vale-refeição é regulamentado pela lei municipal nº 4.013, de 27/12/2021, e 

suas alterações estão no decreto 8.154, de 20/1°/2022. 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-comeca-a-distribuir-cartao-refeicao-para-servidores-municipais/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-comeca-a-distribuir-cartao-refeicao-para-servidores-municipais/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1801.pdf
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ SERVIDORES 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

STF decide que processo de migração dos servidores públicos de Paulínia é 
constitucional 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022 
ASSUNTO: NEGÓCIOS 
PÁGINA: 6 

Prefeitura, Ciesp, Senai e industriários de Paulínia se reúnem para roda de 
conversa 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 27/03/2022 
ASSUNTO: REPLAN/ SUSTENTABILIDADE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/replan-projeto-semeando-agua-vence-premio-de-

sustentabilidade-do-bndes/ 
 
 

Replan: Projeto Semeando Água vence prêmio de 
sustentabilidade do BNDES 
 

Por Redação 

27 de março de 2022 

 

Produtores rurais, técnicos e equipe do projeto Semeando Água durante 

capacitação em Bragança Paulista (SP). O reservatório ao fundo é o Jaguari, um 

dos cinco que compõem o Sistema Cantareira | Crédito: Tiago Baccarin / Estúdio 

Garagem 

O projeto Semeando Água, iniciativa do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), com patrocínio da 

Petrobras desde 2013, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, acaba de vencer na 

categoria Água, o prêmio Todos pela Sustentabilidade, do BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social. 

O prêmio BNDES é uma iniciativa que tem por objetivo reconhecer ações de empresas 

patrocinadoras de projetos socioambientais, em prol de um ambiente de filantropia, que contribuam 

para o desenvolvimento estruturado e perene de projetos, alavancando o poder de impacto e 

transformação na sociedade. Trata-se de um prêmio não monetário. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/replan-projeto-semeando-agua-vence-premio-de-sustentabilidade-do-bndes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/replan-projeto-semeando-agua-vence-premio-de-sustentabilidade-do-bndes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/projeto-semeando-%C3%A1gua0.jpg
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O projeto ingressou o terceiro ciclo de apoio no estado de São Paulo, em área de abrangência da 

Refinaria de Paulínia – Replan. O IPÊ, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha pela 

conservação da biodiversidade do país, por meio de ciência, educação e negócios sustentáveis. 

Gregório Maciel, gerente de reflorestamento e projetos ambientais da Petrobras, reafirmou o 

compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e parabenizou o Semeando: 

“Estamos muito orgulhosos com o Prêmio BNDES, pois ele retrata a robustez do nosso investimento 

socioambiental e sua efetividade em provocar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. O 

Semeando Água é um dos melhores exemplos de materialização deste propósito. De fato, um projeto 

que tem trazido resultados dignos de reconhecimento, fruto de muito trabalho de profissionais do IPÊ 

e da Petrobras, além das importantes parcerias com comunidades, universidades e poder público. 

Enfim, muita energia envolvida. Estamos muito felizes em fazer parte disso. Parabéns a todos!”, 

celebrou Maciel. 

 

A iniciativa teve o objetivo de reverter processos de degradação dos corpos hídricos na região 

do Sistema Cantareira por meio de mudanças no uso e ocupação do solo, obtendo ganho de escala 

nas atividades de recuperação de pastagens com alternativas de baixo custo, associando com a 

recomposição de áreas de preservação permanente. 

O Sistema Cantareira, considerado um dos maiores Sistemas de abastecimento de água do planeta, 

sendo extremamente relevante para a população que usufrui de seus serviços ecossistêmicos. 

Nessa região, originariamente coberta por Mata Atlântica, encontramos condições que tornam 

urgentes ações de conservação, sobretudo, focando na melhoria do manejo nos processos 

produtivos e na implementação de projetos de restauração florestal. O Sistema sofreu entre 2013 e 

2015 a maior crise hídrica desde sua criação há cerca de 40 anos. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/projeto-semeando-%C3%A1gua1.jpg
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Para o coordenador do projeto, Alexandre Uezu, o prêmio vem em um momento especial, o Dia 

Mundial da Água – comemorado em 22/03 – é uma data importante para a equipe do Semeando 

e nas redes sociais do Instituto IPÊ vídeos da equipe do projeto mostram como diversas ações 

podem ajudar a semear água. 

“Esse reconhecimento é muito importante para disseminar as ações de restauração e de implantação 

de sistemas produtivos sustentáveis que estamos realizando na região do Sistema Cantareira, 

visando a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, sobretudo a produção de 

água, pois além de indicar que estamos indo no caminho certo, pode servir de inspiração para outros 

projetos que visam o desenvolvimento sustentável em outras paisagens”, celebrou Uezu. 

Por meio do apoio ao projeto, no último ciclo do projeto foram restaurados 30 hectares e plantadas 

mais de 50 mil mudas nativas da Mata Atlântica, além de convertidos 70 hectares em pastagem 

convencional para manejo de pastagem Ecológica e outros sistemas produtivos sustentáveis como 

sistemas agroflorestais e silvicultura de espécies nativas. Mais de 200 produtores rurais e 

técnicos foram capacitados nos oito municípios de atuação do projeto e mais de 23 mil crianças das 

escolas da região foram envolvidas nas ações de educação ambiental. 

 

Equipe de Educação Ambiental do Projeto Semeando Água distribui mudas de 

árvores nativas para crianças do Ensino Fundamental em Piracaia (P) 

realizarem plantio em espaço público | Foto: Divulgação 

Ao final do projeto os produtores se tornaram aptos a trabalhar com sistemas sustentáveis de 

produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentam a produção, que 

ajudam a manter os ecossistemas, e que fortalecem a capacidade de adaptação às 

mudanças climáticas, que melhoram progressivamente a qualidade da terra e do solo. 

http://www.instagram.com/institutoipe
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/projeto-semeando-%C3%A1gua3.jpg
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 31/03/2022 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/03/31/prefeitura-abre-concurso-publico-com-

71-vagas-inclusive-para-guarda/ 
 

[Nova Odessa] 

Prefeitura abre concurso público com 71 vagas, inclusive 
para guarda 
 
 

Salário para alguns cargos pode chegar a quase R$ 10 mil; Município ainda paga 
benefícios como cartão alimentação (R$ 552,89) e vale transporte 

31 mar 2022 – 5h30 

 
Vista aérea da Prefeitura de Nova Odessa: editais foram publicados no Diário Oficial do Município (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Nova Odessa lançou concurso público para diversos cargos, incluindo Guarda 

Civil Municipal. Ao todo, são ofertadas 71 vagas em funções distintas, fora as de formação de 

cadastro reserva para a eventual contratação. Os dois editais de abertura de inscrições foram 

publicados terça-feira (29) no Diário Oficial do Município. 

As inscrições para o concurso – que prevê vagas de Ensino Fundamental completo, Ensino 

Médio/Técnico completo e Ensino Superior completo – podem ser feitas até o próximo dia 2 de maio 

no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br. Na página da organizadora do certame também é 

possível conferir todos os editais. 

Para candidatos com Ensino Fundamental completo (entre as exigências específicas, para carga 

horária de 40 horas semanais), o edital traz vagas para as funções de: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/03/31/prefeitura-abre-concurso-publico-com-71-vagas-inclusive-para-guarda/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/03/31/prefeitura-abre-concurso-publico-com-71-vagas-inclusive-para-guarda/
http://www.metrocapital.com.br/
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• Auxiliar de Serviços; 

• Carpinteiro/Marceneiro; 

• Coveiro; 

• Eletricista; 

• Encanador; 

• Encarregado de Serviço; 

• Encarregado do Controle de Patrimônio; 

• Motorista de Ambulância; 

• Motorista de Veículos Pesados; 

• Operador de Máquinas Pesadas; 

• Operador de Motosserra; 

• Operador de Roçadeira Costal e Lateral; 

• Pedreiro; 

• Pintor; e 

• Tratorista. 

Neste caso, o valor da inscrição é de R$ 43,62. 

O edital oferece vagas – também com carga horária de 40 horas semanais – para quem tem Ensino 

Médio e/ou Técnico completo, nas funções de: 

• Agente Comunitário de Saúde; 

• Agente de Controle de Endemias; 

• Agente Fiscal de Rendas Municipais; 

• Auxiliar de Dentista; 

• Auxiliar de Farmácia; 

• Recepcionista; 

• Técnico de Enfermagem; 

• Técnico em Imobilização Ortopédica; 

• Técnico de Informática; 

• Técnico de Segurança do Trabalho; e 

• Tratador de Animais. 

O valor da inscrição, neste caso, é de R$ 59,84. 

Já para profissionais de Nível Superior, o edital traz funções, incluindo: 

• Analista de Sistemas; 

• Arquiteto; 

• Assistente Social; 

• Bibliotecário; 

• Biólogo; 

• Cirurgião Dentista da Família; 

• Coordenador de CRAS; 

• Enfermeiro; 

• Enfermeiro da Saúde da Família; 

• Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

• Fonoaudiólogo; 

• Médico Cardiologista; 

• Médico Clínico Geral Plantonista; 

• Médico da Saúde da Família; 

• Médico do Trabalho; 

• Médico Endocrinologista; 

• Médico Ginecologista; 

• Médico Ginecologista Plantonista; 
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• Médico Neurologista; 

• Médico Ortopedista; 

• Médico Pediatra; 

• Médico Pediatra Plantonista; 

• Médico Psiquiatra; 

• Médico Psiquiatra Infantil; 

Neste caso, o valor da inscrição é de R$ 71,67. 

Cada emprego tem suas especificações de salário – alguns podem chegar R$ 9.980,65 – e carga 

horária disponíveis para consulta online no edital do concurso 

(https://www.metrocapital.com.br/informacoes/38/). Lembrando que, além do salário relacionado à 

cada função, a Prefeitura paga benefícios como cartão alimentação (R$ 552,89) e vale transporte. 

Os candidatos interessados devem ter no mínimo 18 anos, serem brasileiros natos, estarem de 

acordo com as obrigações eleitorais e, no caso do sexo masculino, também com as obrigações 

militares. O processo contará com fases de acordo com cada cargo, incluindo provas objetivas em 

datas e locais a serem informados pela empresa responsável. 

Em caso de dúvidas ou informações conflitantes publicadas em quaisquer outros canais, vale 

sempre o que está escrito no edital e em suas eventuais erratas ou adendos, também publicados no 

site da empresa. Para mais informações, basta acessar os links www.metrocapital.com.br, onde está 

publicado o edital completo. 

Guardas 

O segundo edital publicado pela Prefeitura de Nova Odessa 

(https://www.metrocapital.com.br/informacoes/39/) abre disputa para a Guarda Municipal. São duas 

vagas para o sexo masculino e cadastro reserva para profissionais do sexo feminino. O período de 

inscrição também se estende até o próximo dia 2 de maio deste ano no 

site www.metrocapital.com.br. 

Para este Concurso Público, é exigido o candidato ou candidata ter entre 18 e 40 anos na data da 

posse, além da estatura de 1,60m para mulher e 1,65m para homem, Ensino Médico completo e CNH 

Categoria AB. O valor da inscrição é de R$ 59,84. Além do salário compatível com a função (R$ 

2.389,72), há também os benefícios do cartão alimentação (R$ 502,63) e do vale transporte. 

 

https://www.metrocapital.com.br/informacoes/38/
http://www.metrocapital.com.br/
https://www.metrocapital.com.br/informacoes/39/
http://www.metrocapital.com.br/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 19 

Pessoas com mais de 60 anos podem se vacinar contra a gripe neste 
sábado 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 6 

Sté Peres é campeã da primeira batalha de Hip Hop de Paulínia 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 27/03/2022 
ASSUNTO: RMC 
PÁGINA: A7 

Evento celebra 20 anos de integração da RMC 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022 
ASSUNTO: RMC/ EMPREGO 
PÁGINA: 7 

Empregos formais crescem na RMC, mas seguem abaixo da geração 
verificada em 2021 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 1º/04/2022        
ASSUNTO: ECONOMIA/ RMC 
PÁGINA: 3 

Prejuízos com pirataria superam orçamentos das cidades da RMC 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 30/03/2022 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: 12 

Número de casamentos cresce na RMC 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 23 a 31/03/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Nota de pesar – Maridalva Santos Lima 
31 de março de 2022  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta a perda da ex-servidora Maridalva Santos Lima, vítima de 

infarto. Aposentada da Câmara desde 2002, Maridalva tinha 77 anos e morava com a filha em 

Paulínia. A Presidência da Câmara se solidariza aos familiares, amigos e colegas de trabalho […] 

 

 

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. […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-maridalva-santos-lima/
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/nota-de-pesar-maridalva-santos-lima/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-programa-pessoas-deficiencia/
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Câmara obriga escolas a notificar gravidez de alunas menores de 14 anos 
30 de março de 2022  

Uma proposta aprovada pelos vereadores de Paulínia, nesta terça-feira (29/3), determina que escolas 

públicas e privadas da cidade comuniquem a órgãos públicos casos de alunas grávidas menores de 14 

anos. O objetivo é acompanhar as jovens, evitar o abandono escolar e permitir a apuração de 

eventual crime de estupro de vulnerável. […] 

 

Cícero propõe check up anual de alunos e data para homenagear vítimas 

da Covid         29 de março de 2022  

Os alunos da rede municipal de ensino devem passar todo ano por exames de saúde, para prevenir 

doenças e analisar condições nutricionais de cada criança. É o que sugere o vereador Cícero Brito 

(MDB) ao apresentar o Plano Anual de Check Up do município. […] 

 

Valadão propõe motocicletas para agilizar atendimento de emergência na 

cidade         29 de março de 2022  

O vereador Fábio Valadão (PL) indica a implementação de motocicletas de emergências na A.P.H 

(Atendimento Pré Hospitalar). A Indicação 404/2022 visa dar mais agilidade no primeiro 

atendimento à vítima. Além da implementação das motocicletas, Valadão solicita ao Governo 

Estadual a implementação de motos no Corpo de Bombeiros da cidade […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-9-escolas-notificar-gravidez-14-anos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-check-up-anual-data-homenagem-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-check-up-anual-data-homenagem-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-motocicletas-para-agilizar-atendimento-de-emergencia-na-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-motocicletas-para-agilizar-atendimento-de-emergencia-na-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-9-escolas-notificar-gravidez-14-anos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-check-up-anual-data-homenagem-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-motocicletas-para-agilizar-atendimento-de-emergencia-na-cidade/
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Para Zé Coco, cidade precisa de medidas para prevenir suicídio e valorizar 

a vida         28 de março de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) sugere que a Prefeitura adote medidas para prevenção do suicídio, com 

políticas públicas e instalação de placas informativas sobre o tema em locais como pontes, viadutos, 

praças, áreas verdes, hospital e escolas. […] 

 

Messias apresenta Projeto de Lei para incentivar doações de órgãos 
28 de março de 2022  

O vereador Messias Brito (PL) propõe que seja instituído em Paulínia o mês de incentivo a doações 

de órgãos e tecidos, chamado de Setembro Verde. Segundo o vereador, o Projeto de Lei 24/2022 tem 

o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da doação […] 

 

Edilsinho solicita centro de saúde da mulher e fundo para combater 

violência         25 de março de 2022  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita um Centro da Saúde da Mulher no 

município, com o objetivo de reunir multiprofissionais de assistência em consultas ambulatoriais, 

cirurgias, internação ginecológica e obstétrica e exames especializados, por exemplo. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-prevenir-suicidio-valorizar-a-vida/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-prevenir-suicidio-valorizar-a-vida/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-apresenta-projeto-de-lei-para-incentivar-doacoes-de-orgaos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-fundo-centro-saude-da-mulher/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-fundo-centro-saude-da-mulher/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-prevenir-suicidio-valorizar-a-vida/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-apresenta-projeto-de-lei-para-incentivar-doacoes-de-orgaos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-fundo-centro-saude-da-mulher/
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Frente parlamentar promove palestra sobre desenvolvimento pessoal 
25 de março de 2022  

A convite do vereador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e Doenças Raras Gibi Professor, o jornalista Miguel Samuel de Araújo esteve na Câmara 

Municipal de Paulínia, para ministrar palestra sobre crenças no desenvolvimento pessoal de cada 

pessoa. […] 

 

Com 53 anos de atuação em Paulínia, Levefort é reconhecida como 

Empresa Cidadã      24 de março de 2022  

A Câmara de Paulínia concedeu nesta quarta-feira (23/3) a medalha Empresa Cidadã à Levefort, 

fabricante de barcos de alumínio fundada há 60 anos e localizada na cidade desde 1969. A honraria é 

concedida a empresas que se destacam na história do município. O presidente da Casa e autor da 

proposta, vereador Fábio Valadão (PL) […] 

 

Alex sugere Teleassistência do Idoso e desconto em consultas particulares 
24 de março de 2022  

O crescimento da população idosa motivou o vereador Alex Eduardo (Solidariedade) a solicitar um 

Programa de Teleassistência ao Idoso. De acordo com Indicação 273/2022, o objetivo é proteger 

aqueles que ficam sozinhos durante o dia, residindo ou não com seus familiares. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/frente-parlamentar-promove-palestra-sobre-desenvolvimento-pessoal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/medalha-empresa-cidada/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/medalha-empresa-cidada/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-teleassistencia-idoso-desconto-consulta-particular/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/frente-parlamentar-promove-palestra-sobre-desenvolvimento-pessoal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/medalha-empresa-cidada/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-teleassistencia-idoso-desconto-consulta-particular/
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Dr. Grilo sugere wi-fi nos prédios públicos e áreas de lazer de Paulínia 
23 de março de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) propõe que os munícipes/usuários, tenham acesso à internet por meio 

de rede wi-fi nas dependências dos prédios públicos e nas áreas de lazer do munícipio. Segundo ele, 

o objetivo da indicação é garantir conexão universal e permanente à população […] 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-sugere-wi-fi-nos-predios-publicos-e-areas-de-lazer-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-sugere-wi-fi-nos-predios-publicos-e-areas-de-lazer-de-paulinia/

