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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova normas para Paulínia ser reconhecida como “cidade inteligente” 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 18/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 19/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 18/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova mudança em lei para liberar contratação de professor temporário 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 18/03/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 

vereadores aprovam Dia Municipal em Homenagem às Vítimas da Covid-19 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 21/03/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-segue-estado-e-uso-de-mascaras-em-locais-
fechados-deixa-de-ser-obrigatorio/ 
 

Paulínia segue Estado e uso de máscaras em locais 
fechados deixa de ser obrigatório 
 

Por Redação 

21 de março de 2022 

 

Máscaras seguem obrigatórias em unidades de saúde e nos transportes de uso público 

A partir de hoje (21/3), após publicação do decreto 8.181, a Prefeitura de Paulínia 

estabeleceu que o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em ambientes fechados 

no município, como interior de prédios públicos municipais, escritórios, shopping center, 

academias de ginástica, estabelecimentos comerciais e de serviços, dentre outros. 

Contudo, há exceções: as máscaras continuam obrigatórias em unidades de saúde, 

hospitais, consultórios médicos e nos meios de transporte público e privado, transporte 

escolar e fretado, além de seus respectivos locais de acesso. 

Também continua obrigatório o uso em unidades de educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio da rede municipal, além da rede particular de ensino, 

localizada no município. 

Pessoas com sintomas gripais característicos da Covid-19 e pessoas pertencentes aos 

grupos de risco também deverão manter o uso da máscara facial. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-segue-estado-e-uso-de-mascaras-em-locais-fechados-deixa-de-ser-obrigatorio/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-segue-estado-e-uso-de-mascaras-em-locais-fechados-deixa-de-ser-obrigatorio/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1798.pdf
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/m%C3%A1scara4-scaled.jpeg
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Números 

De acordo com a administração municipal, a medida foi possível graças à ampla 

vacinação contra a Covid-19 na cidade. Assim como vem ocorrendo na maioria das 

cidades da região, o número de internações no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) por 

pacientes com Covid-19 está em declínio no município. 

Além disso, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os índices de internação 

apresentam redução significativa e o cenário epidemiológico contribui para esse avanço 

em Paulínia. 

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado no dia 17 de março, o HMP 

está com 10 pacientes internados, sendo seis positivos e quatro suspeitos para Covid-

19. Até essa data, Paulínia tinha registrado 335 óbitos e 22.543 casos confirmados da 

doença.
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 24/03/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-mutirao-de-vacinacao-contra-a-covid-19-
sem-agendamento-nesta-sexta-25/ 
 

Paulínia realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 
sem agendamento nesta sexta, 25 
 

Por Redação 

24 de março de 2022 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia vai realizar nesta sexta-feira, 25, 

um mutirão de vacinação contra a Covid-19. A ação vai acontecer das 9h às 

15h, nas unidades do Supermercado Pague Menos (José Paulino e João 

Aranha), sem a necessidade de agendamento. 

A vacinação estará disponível para os grupos: 

3ª dose: 

– maiores de 18 anos, que receberam a 2ª dose até 30/11/2021; e 

– maiores de 18 anos, com alto grau de imunossupressão, que receberam a 

2ª dose até 24/02/2022. 

4ª dose: 

– maiores de 18 anos, com alto grau de imunossupressão, que receberam a 

3ª dose até 30/11/2021; e 

– maiores de 78 anos, que receberam a 3ª dose até 30/11/2021. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-mutirao-de-vacinacao-contra-a-covid-19-sem-agendamento-nesta-sexta-25/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-mutirao-de-vacinacao-contra-a-covid-19-sem-agendamento-nesta-sexta-25/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Supermercados-Pague-Menos-2.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 18/03/2022 
ASSUNTO: POUPATEMPO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Poupatempo de Paulínia inicia atendimentos em fase de testes 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/03/2022      |     ASSUNTO: EMPREENDIMENTOS/ REGIÃO 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia supera Campinas e lidera ranking de aprovação de novos lotes 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 25/03/2022 
ASSUNTO: EMPREENDIMENTOS/ PLANO DIRETOR 
PÁGINA: A8, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
DATA: 16/03/2022 
ASSUNTO: EMPREENDIMENTOS/ PLANO DIRETOR 
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/mp-de-paulinia-vai-a-justica-para-impedir-novos-

condominios-e-industria-na-cidade/ 

 

MP de Paulínia vai à Justiça para impedir novos 
condomínios e indústria na cidade 
 

16 de março de 2022 

2 minutos de leitura 

 

O MP (Ministério Público) foi à Justiça para suspender a aprovação de indústrias e 

empreendimentos imobiliários na cidade até que a Prefeitura de Paulínia aprove um 

novo Plano Diretor – o último é de 2006. 

De acordo com a promotora Fernanda Elias de Carvalho Lucci, a revisão do Plano 

Diretor está atrasada há cinco anos e não há um planejamento urbano na cidade que 

possa prever os impactos que novos empreendimentos possam trazer para o 

município. Hoje há 33 empreedimentos imobiliários na fila de aprovação para uma 

cidade de cerca de 100 mil habitantes. 

A promotora também recomendou que não haja liberação de habite-se de 

empreendimentos que já foram aprovados. 

A promotora escreveu que a prefeitura informou à Promotoria que não fez a revisão 

devido à pandemia. Porém, Fernanda escreve que o governo de Du Cazellato, em 2020, 

trabalhou para uma aprovação recorde na Câmara de Vereadores do projeto que 

permite ao Executivo municipal conceder licenciamento ambiental para 

https://blogdarose.band.uol.com.br/mp-de-paulinia-vai-a-justica-para-impedir-novos-condominios-e-industria-na-cidade/
https://blogdarose.band.uol.com.br/mp-de-paulinia-vai-a-justica-para-impedir-novos-condominios-e-industria-na-cidade/
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empreendimentos de baixo e médio impactos. “(…) em claro interesse de acelerar a 

implantação de novos empreendimentos, ciente de o Plano Diretor, está obsoleto”, 

escreveu ela. 

Na Ação Civil Pública, a promotora quer que a Prefeitura inicie a revisão do Plano 

Diretor. Recomenda ainda que, estando na Câmara, o projeto seja votado e aprovado 

em seis meses. 

Outro lado 

Em nota, a Prefeitura de Paulínia negou que haja crescimento da cidade de forma 

desordenada, com prejuízos ao meio ambiente, saúde e urbanismo. ” Embora 

pendente de revisão, há Plano Diretor e uma gama de legislação vigente que 

disciplinam a matéria, com atuações, inclusive, de entes Estaduais“, informa a 

prefeitura. 

Informou ainda que em 2020 instituiu um grupo de trabalho para revisão do Plano 

Diretor e também a contratação de uma consultoria técnica especializada. De acordo 

com a gestão, a licitação foi anulada. Uma nova foi iniciada e a previsão é a de que até 

a segunda quinzena de abril a revisão do Plano Diretor seja iniciada. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 18/03/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 8 

Ex-vereadora Angela Duarte assume Secr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

Angela Duarte vai comandar a pasta de Educação  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE         |     DATA: 16/03/2022     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5832255083468138&set=a.456671664359867 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5832255083468138&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 14/03/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/03/14/deficit-de-pessoal-provoca-
revezamento-entre-turmas-de-bercario-em-6-creches-de-paulinia.ghtml 
 

Déficit de pessoal provoca revezamento entre turmas de 
berçário em 6 creches de Paulínia 
 

Prefeitura não explica motivou da falta de profissionais, mas alegou medidas para 
contratações. Pais e responsáveis foram comunicados por bilhete e alegam falta de 
tempo para adaptações. 

Por EPTV 2 

14/03/2022 20h50  Atualizado há uma semana 

 

-:--/--:-- 
Pais reclamam de revezamento por falta de professores em creches municipais de Paulínia 

 

Seis creches em Paulínia (SP) com déficit de pessoal iniciaram nesta segunda-feira (14) um sistema 

de revezamento entre as turmas do berçário. A medida foi comunicada aos pais e responsáveis por 

meio de um bilhete na quinta e reunião no dia posterior, mas parte deles não teve tempo de conseguir 

alternativa para cuidado das crianças no período sem atividades enquanto permanece no trabalho. 

 

As creches onde há revezamento de crianças, segundo a prefeitura, são as unidades: Benedito Dias de 

Carvalho Júnior, Francisca Araújo, Jandira Salvador, José Paulino, Aquilina Piva e Carolina Ferraz. 

"A gente não consegue manter uma rotina porque um dia não tem aula à tarde, e no outro dia não tem 

no período da manhã. A gente sente a perda deles, deste social, a parte de aprendizado, é muito 

frustrante", falou Felisa Baez, mãe de uma aluna afetada pela ação da administração. 

 

O tom é reforçado por João de Oliveira, pai de outro aluno. "Não dá para ficar assim, atrapalha as 

vidas de muitos pai", criticou. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/03/14/deficit-de-pessoal-provoca-revezamento-entre-turmas-de-bercario-em-6-creches-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/03/14/deficit-de-pessoal-provoca-revezamento-entre-turmas-de-bercario-em-6-creches-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
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Creches em Paulínia aplicam revezamento de turmas — Foto: Reprodução/EPTV 

O advogado Gustavo Bovi Gonçalves, especialista em direito constitucional, avaliou que há omissão 

do município em garantir acesso à educação. "Todo e qualquer serviço público não pode ser 

interrompido na prestação, principalmente os mais sensíveis à sociedade como saúde, educação e 

segurança. Falta de funcionário não é motivo, teria que antever o problema", falou. 

 
O que diz a prefeitura? 
Procurada pela EPTV, afiliada da TV Globo, a prefeitura não informou o motivo da falta de 

profissionais nas creches, mas destacou que fez um concurso público para contratações no ano 

passado e, desde então, 122 profissionais foram contratados para ocupar as vagas disponíveis nas 

unidades. 

 

Além disso, a assessoria explicou que está em tramitação na Câmara um projeto que autoriza um 

processo seletivo que permite contratações temporárias de mais profissionais para a Educação. 

"A administração municipal reitera que está ciente da situação pontual de revezamento de alunos e 

que tem tomado as providências cabíveis para solucionar a questão o mais breve possível", diz a 

nota. 
 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

Paulínia: creches fazem revezamento por falta de profissionais 
VEÍCULO: A CIDADE ON    |     DATA: 14/03/2022     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1738764,Paulinia-creches-fazem-revezamento-por-

falta-de-profissionais.aspx 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1738764,Paulinia-creches-fazem-revezamento-por-falta-de-profissionais.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1738764,Paulinia-creches-fazem-revezamento-por-falta-de-profissionais.aspx
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 19/03/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 3 

Primeira escola de Paulínia, Mascarenhas completa 90 anos 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 23/03/2022     |     ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO            |      PÁGINA: 4 

Indústrias da RMC sofrem impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 16/03/2022 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: 4 

Região de Campinas fará estudo inédito de moradores de rua 

etaria de Educação 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/03/2022 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: 5 

 

Paulínia Racing abre 100 vagas para Escola de Mountain Bike 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/03/2022 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: 5 

Team Mercival Paulínia conquista 25ª medalha na Copa São Paulo de Judô 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/03/2022 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: 5 

Piloto paulinenses, João Alécio conquista pódio na estreia da Copa Itu de 
Kart 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/03/2022 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 6 

Prefeitura promove batalha de Hip Hop neste domingo 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 23/03/2022 
ASSUNTO: HISTÓRIA/ REPLAN 
PÁGINA: A2 

História: Replan recebe viaturas para combater fogo 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 11 a 23/03/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova normas para Paulínia ser reconhecida como “cidade 

inteligente”        23 de março de 2022  

Os vereadores aprovaram regras para Paulínia ser reconhecida como “cidade inteligente”. Se o 

Projeto de Lei 26/2022 for sancionado pelo prefeito, o município deverá adotar tecnologias e 

medidas para tornar o planejamento urbano mais eficiente, integrar dados entre órgãos públicos e 

privados, incentivar o empreendedorismo e medir os serviços oferecidos. […] 

 

 

Loira pede escola de música municipal e nova agência dos Correios 
22 de março de 2022  

O vereador Loira (DC) sugere a criação de uma escola de música municipal para jovens e adultos 

moradores de Paulínia, com aulas de instrumentos e prática orquestral. A proposta é dar prioridade 

para pessoas sem condições financeiras, estimulando a formação de músicos. Ele também cobra 

informações da Prefeitura sobre o fechamento da agência dos Correios […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-8-cidade-inteligente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-8-cidade-inteligente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-escola-musica-nova-agencia-correios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-8-cidade-inteligente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-escola-musica-nova-agencia-correios/


   RESUMO DA  SEMANA | Março 2022 |  28 
 

  

 

Pedro Bernarde propõe Centro Esportivo no Bom Retiro 
22 de março de 2022  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita mais áreas de esportes no bairro Bom Retiro. Por 

meio da Indicação 309/2022 o vereador sugere a construção de um Centro Esportivo, contendo 

campo de futebol, quadras poliesportivas e quadras de skate […] 

 

População precisa saber quando e onde os médicos atendem, afirma 

Fabio da Van        21 de março de 2022  

O vereador Fabio da Van (Cidadania) apresenta Projeto de Lei 21/2022, que trata da obrigatoriedade 

da publicação das escalas de atendimento dos médicos pertencentes ao quadro de servidores públicos 

da municipalidade. Segundo o vereador, o objetivo é deixar a população bem informada […] 

 

Indicação do vereador Gibi, pista de atletismo do Centro ganha nome de 

Ricardo Alves        18 de março de 2022  

A pista de atletismo do Estádio Municipal Luiz Perissinotto recebeu o nome de Ricardo Alves, 

grande incentivador do atletismo em Paulínia. A homenagem foi uma indicação do vereador Gibi 

Professor, que foi aluno de atletismo do professor. Participaram da homenagem professores e alunos 

da Escolinha de Atletismo da Secretaria Municipal de Esportes […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-propoe-centro-esportivo-no-bom-retiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/populacao-precisa-saber-quando-e-onde-os-medicos-atendem-afirma-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/populacao-precisa-saber-quando-e-onde-os-medicos-atendem-afirma-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/indicacao-do-vereador-gibi-pista-de-atletismo-do-centro-ganha-nome-de-professor-ricardo-alves/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/indicacao-do-vereador-gibi-pista-de-atletismo-do-centro-ganha-nome-de-professor-ricardo-alves/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-propoe-centro-esportivo-no-bom-retiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/populacao-precisa-saber-quando-e-onde-os-medicos-atendem-afirma-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/indicacao-do-vereador-gibi-pista-de-atletismo-do-centro-ganha-nome-de-professor-ricardo-alves/


   RESUMO DA  SEMANA | Março 2022 |  29 
 

  

 

Valadão defende melhorias no Bom Retiro e regularização do AVCB dos 

prédios públicos       17 de março de 2022  

O vereador Fabio Valadão (PL) questiona a regularização dos prédios públicos do município, 

referente ao  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O documento emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, de extrema importância […] 

 

Bueiro inteligente e melhorias no Portal da Transparência são ideias de 

Helder         17 de março de 2022  

O vereador Helder Pereira (PL) sugere bueiros inteligentes no município, caixas coletoras que 

funcionam como peneira, retendo o material sólido. Ele diz que a iniciativa vem se popularizando e 

pode evitar enchentes, contribuindo com o meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos […] 

 

Servidores da Educação cedidos e déficit habitacional preocupam Odair 

Bordignon         16 de março de 2022  

O vereador Odair Bordignon (Cidadania) pede detalhes referente a quantidade de servidores da 

educação cedidos para outros setores públicos. Diante da falta de profissionais na rede de ensino, ele 

busca entender quais os reais motivos do desvio de função. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-defende-melhorias-no-bom-retiro-e-regularizacao-do-avcb-nos-predios-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-defende-melhorias-no-bom-retiro-e-regularizacao-do-avcb-nos-predios-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-bueiro-inteligente-portal-transparencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-bueiro-inteligente-portal-transparencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/servidores-da-educacao-cedidos-e-deficit-habitacional-sao-preocupacoes-de-odair-bordignon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/servidores-da-educacao-cedidos-e-deficit-habitacional-sao-preocupacoes-de-odair-bordignon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-defende-melhorias-no-bom-retiro-e-regularizacao-do-avcb-nos-predios-publicos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-bueiro-inteligente-portal-transparencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/servidores-da-educacao-cedidos-e-deficit-habitacional-sao-preocupacoes-de-odair-bordignon/
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Câmara aprova mudança em lei para liberar contratação de professor 

temporário        16 de março de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (15/3) proposta que permite a contratação 

temporária de professores substitutos (eventuais) para cobrir faltas, afastamentos ou licenças dos 

titulares. Até hoje, a legislação municipal proíbe que isso ocorra quando há concurso […] 

 

Cinturão Verde e programa de menor aprendiz são propostas de Flávio 
15 de março de 2022  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere criação de um programa para recuperar e reflorestar 

matas, mananciais, rios e córregos que cortam Paulínia. Além de preservar o meio ambiente, o 

chamado Cinturão Verde poderia sediar parques educacionais e produção de hortaliças […] 

 

Dr. Grilo defende inclusão digital e novo Centro de referência para idosos 

de Paulínia        15 de março de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) sugere curso de capacitação e inclusão digital para idosos. Segundo ele, 

os cursos podem ser realizados em parcerias público-privadas entre o poder público e o famoso 

sistema “s” (Senac) […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-7-contratar-professor-temporario/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-7-contratar-professor-temporario/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-cinturao-verde-menor-aprendiz/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-defende-inclusao-digital-e-novo-centro-de-referencia-para-idosos-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-defende-inclusao-digital-e-novo-centro-de-referencia-para-idosos-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-7-contratar-professor-temporario/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-cinturao-verde-menor-aprendiz/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-defende-inclusao-digital-e-novo-centro-de-referencia-para-idosos-de-paulinia/
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Comerciantes locais merecem mais oportunidades nos eventos da cidade, 

afirma Messias        14 de março de 2022  

O vereador Messias Brito – Boi (PL) sugere que seja reservado 30% das vagas aos comerciantes 

locais, durante eventos organizados pela municipalidade ou terceiros. “Temos percebido nos últimos 

eventos realizados a falta de oportunidade para nossos comerciantes locais. […] 

 

José Soares sugere aplicativo para divulgar vagas do “Emprega Paulínia” 
14 de março de 2022  

O vereador José Soares (Republicanos) propõe aplicativo para celulares informando a população 

quais as vagas abertas pelo programa “Emprega Paulínia”. A ideia é criar uma ferramenta que 

permita aos interessados saber detalhes de cada cargo, agendar entrevistas […] 

 

Cícero pede mutirão para glaucoma e uso de prédios públicos 

abandonados        11 de março de 2022  

O vereador Cícero Brito (MDB) sugere mutirão anual para tratar glaucoma de adultos e crianças. O 

objetivo é acabar com filas de espera, atendendo a população inclusive aos sábados, domingos e 

feriados. A doença atinge o nervo óptico, principalmente por pressão dentro dos olhos […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/comerciantes-locais-merecem-mais-oportunidades-nos-eventos-da-cidade-destaca-messias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/comerciantes-locais-merecem-mais-oportunidades-nos-eventos-da-cidade-destaca-messias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-aplicativo-emprega-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-mutirao-glaucoma/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-mutirao-glaucoma/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/comerciantes-locais-merecem-mais-oportunidades-nos-eventos-da-cidade-destaca-messias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-aplicativo-emprega-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-mutirao-glaucoma/
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Fábio da Van pede Agências Bancárias e dos Correios na região do São 

José   
11 de março de 2022  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe que a Prefeitura de Paulínia ajude a viabilizar a 

abertura de agências bancárias e dos correios no bairro São José. Segundo o vereador, a região se 

tornou um novo centro comercial e existe a necessidade de Agências Bancárias e dos Correios 

justamente para facilitar o deslocamento da população […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-pede-agencias-bancarias-e-dos-correios-na-regiao-do-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-pede-agencias-bancarias-e-dos-correios-na-regiao-do-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-pede-agencias-bancarias-e-dos-correios-na-regiao-do-sao-jose/

