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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
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Câmara de Paulínia vai revogar leis e produzir energia solar em 2022 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/12/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 22ª SESSÃO ORDINÁRIA      
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 10/12/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 22ª SESSÃO ORDINÁRIA      
PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/12/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: 7 

Câmara homenageia mais 7 cidadãos paulinenses
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VEÍCULO: O CROMO 
DATA: 14/12/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: www.facebook.com/photo/?fbid=1292359291238500&set=pcb.1292362241238205 
 

Vereador Dr Grilo transforma a Câmara numa festa para 
seis homenageados 
 

Pessoas reconhecidas por seus préstimos á cidade receberam títulos de Cidadão Paulínense e 

Cidadão Eméritos. 

 

Representantes de famílias conhecidas de Paulínia , lotaram as dependências do plenário da 

Câmara, na noite do dia 14 de dezembro em um encontro memorável que foi a 10a sessão 

solene de 2021. Esse dia ficará para sempre registrado nas memórias das famílias, porque nessa 

noite, a Câmara concedeu títulos de Cidadania para seis pessoas , sendo três títulos de Cidadão 

Paulinense e três títulos de Cidadão Emérito.  

 

O autor da iniciativa que outorgou os títulos, o vereador Dr Grilo (MDB),presidiu a Sessão 

Solene. Ele se emocionou ao se referir e justificar a indicação dos homenageados, entre os quais 

está a sua mãe , dona Leonina Guimarães Coelho , mulher de garra, trabalhadora , mãe, esposa 

e avó. Muito emocionada ela agradeceu as homenagens e aos amigos e familiares presentes. 

 

 

http://www.facebook.com/photo/?fbid=1292359291238500&set=pcb.1292362241238205
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O título de Cidadão Paulinense, é uma honraria concedida para pessoas que embora nascidas 

em outra cidade , escolheram Paulínia para viver e na cidade prestaram serviços relevantes para 

a sociedade. O outro homenageado, foi o empresário e ex- secretário municipal, Antônio Carlos 

Lopes Pereira, o Toni, um paulistano que veio morar em Paulínia ainda na juventude onde se 

firmou profissionalmente como bancário e empresário . Toni foi criador e articulador de 

partidos políticos na cidade, coordenou campanhas e sempre esteve presentes em atividades 

sociais. 

 

O ex- vereador e ex- presidente da Câmara, Jaime Donizete Pereira, o Jaiminho- se emocionou 

na tribuna ao lembrar da sua história em Paulínia , onde chegou há mais de 40 anos, trabalhou 

na Petrobrás, na 2 M , conheceu a esposa Edna , se tornou pai da Rute e do Rafael . Entrou para 

a política e hoje toca sua vida como empresário. Jaiminho é autor de quatro livros. 

Ainda no mesmo clima, outras três pessoas receberam diplomas de Cidadão Emérito . Cidadão 

Emérito , é a pessoa que nasceu na cidade e se dedicou a serviços relevantes para a população .  

 

Os homenageados por iniciativa do vereador Dr Grilo , como Cidadãos Eméritos foram : Edson 

Miguel Meschiatti, Florisvaldo Secomandi ( Suingue) e Norival Antônio Vedovello ( Tite 

Vedovello).  

 

São pessoas que dedicaram suas vidas em atividades sociais e esportivas, cultivaram grandes 

amizades e são referências de cidadania em Paulínia . 

 

Em suas considerações finais no encerramento da sessão, Dr Grilo falou de sua alegria por 

reunir ali muitas famílias e muitas histórias bonitas que fazem parte da história da cidade e 

agradeceu aos presentes, entre eles os vereadores Zé Coco, José Soares, Pedro Bernardi, 

Messias Brito, Gibi Professor e Alex Eduardo. Eles também usaram a tribuna para saudar os 

homenageados.  
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/12/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEI/ TERCEIRA IDADE 
PÁGINA: 20 
Prefeito
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/12/2021       
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 5 

Paulínia terá Dia D de vacinação contra Covid neste sábado 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 10/12/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 
PÁGINA: 12 

TSE libera Pix para arrecadação de recursos nas eleições 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/12/2021       
ASSUNTO: ELEITORAL  
PÁGINA: 13 

TSE permite que candidato adote nome de coletivos na urna em 2022 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/12/2021       
ASSUNTO: EDUCAÇÃO      
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 14/12/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/12/14/defesa-civil-de-paulinia-
lacra-escola-apos-identificar-rachaduras-na-estrutura.ghtml 
 

Defesa Civil de Paulínia lacra escola após identificar 
rachaduras na estrutura 
 

Prefeitura aguarda laudo técnico para verificar as condições de segurança do local. 

Por g1 Campinas e Região 
14/12/2021 19h42  Atualizado há 14 horas 

 

--:--/--:-- 

A Defesa Civil de Paulínia (SP) lacrou a Escola Municipal de Educação Infantil 
José Pavan após constatar rachaduras na estrutura do local. A inspeção ocorreu 
nesta terça-feira (14). 
 
A prefeitura informou, em nota, que a escola deve ficar fechada até que a 
Secretaria de Obras e Serviços realize o laudo técnico para averiguar as 
condições de segurança do local. 
 
Até a reabertura, as crianças realizam atividades remotas que já estavam 
programadas e aguardam a reposição das aulas presenciais em momento 
oportuno após os reparos. 
 

 
Defesa Civil lacra escola com rachaduras em Paulínia — Foto: Reprodução/EPTV 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/12/14/defesa-civil-de-paulinia-lacra-escola-apos-identificar-rachaduras-na-estrutura.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/12/14/defesa-civil-de-paulinia-lacra-escola-apos-identificar-rachaduras-na-estrutura.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Rachaduras fazem Defesa Civil lacrar escola infantil em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON         |     DATA: 14/12/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1702741,escola-infantil-e-lacrada-pela-defesa-civil-

em-paulinia.aspx 

 

Com rachaduras, escola municipal é lacrada em Paulínia 
VEÍCULO: TODO DIA               |     DATA: 14/12/2021     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/cidades/paulinia/com-rachaduras-escola-municipal-e-lacrada-em-paulinia 

 

 

 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1702741,escola-infantil-e-lacrada-pela-defesa-civil-em-paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1702741,escola-infantil-e-lacrada-pela-defesa-civil-em-paulinia.aspx
https://tododia.com.br/cidades/paulinia/com-rachaduras-escola-municipal-e-lacrada-em-paulinia
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 06/12/2021 
ASSUNTO: SERVIÇOS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5472339636126353&set=a.456671664359867 

 
 

 

Coleta de lixo é o

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5472339636126353&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/12/2021       
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: 16 

Arrecadação de ISS de Paulínia cresce 23% 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/12/2021       
ASSUNTO: EMPREGO      
PÁGINA: 3 

Secretaria de Desenvolvimento Regional destina R$ 13,4 milhões à região neste ano 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 17/13/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS  
PÁGINA: 7 

Alesp aprova parcelamento do IPVA em até 5 vezes a partir de 2022 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/12/2021       
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: 5 

Pauliprev promove curso on line sobre finaças, para interessados em cargo 
de conselheiro 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 17/12/2021 
ASSUNTO: CONSELHO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3 

Comdema elege representantes para o biênio 2022-2023 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/12/2021       
ASSUNTO: CONCURSO/ REGIÃO      
PÁGINA: 12 

Censo 2022 vai gerar 691 vagas de emprego em 5 cidades 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 12/12/2021       
ASSUNTO: LIXO/ REGIÃO      
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Sete cidades da RMC se unem para promover a gestão do lixo 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 12/12/2021       
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE      
PÁGINA: 7, COM CHAMADA  
NA CAPA (MANCHETE) 

Jantar de Natal leva esperança a moradores de rua em Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 17/12/2021       
ASSUNTO: CULTURA      
PÁGINA: 3 

Circuito Cultural de Paulínia chega ao fim com premiação do Show de 
Talentos  
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 13/12/2021 
ASSUNTO: ESPORTES 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-conquista-o-15o-titulo-do-campeonato-paulista-
de-bicicross/ 
 

Paulínia conquista o 15º título do Campeonato Paulista de 
Bicicross 
 

Por Redação 

 

O Paulínia Racing Bicicross conquistou neste domingo (12/12) seu 15º título do 

Campeonato Paulista de Bicicross por Clube e fechou com o vice-campeonato por Equipes, 

além de 6 títulos individuais, 5 vices e 5 terceiros lugares. O evento teve o domínio dos 

atletas paulinenses, que fizeram 31 finais, conquistando 19 pódios, com 6 ouro, 8 pratas e 

5 bronzes. 

A 5ª e última etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, na pista do Poliesportivo Ettore 

Di Blásio, em Paulínia, contou com a participação de 345 atletas em 44 categorias. Ela foi 

realizada pela Associação Paulista de Bicicross (APBMX) e Federação Paulista de Ciclismo 

(FPC). 

Na somatória das 5 etapas os pilotos do Paulínia Racing Bicicross conquistaram 6 títulos de 

campeões paulistas, com Alexandre Calebe Carrea Oliveira (novatos 09/10 anos), Pedro 

Octavio Ianhez (Boys 11 anos), Miguel Marinho Albino (Boys 15 anos), Agatha Karollayne 

X. Brito (Girls 13/14 anos) e Carlos Rodrigues Felix (Especial/PCD). Além de mais 5 vices, 5 

terceiros, 4 quartos, 3 quintos, 5 sextos, 1 sétimo e 2 oitavos lugares, entre os melhores 

do estado. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-conquista-o-15o-titulo-do-campeonato-paulista-de-bicicross/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-conquista-o-15o-titulo-do-campeonato-paulista-de-bicicross/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Campeonato-Paulista-de-Bicicross-em-Paul%C3%ADnia-104.jpg
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“Estamos muito felizes em podermos desenvolver o esporte e ainda colocar Paulínia no 

topo como referência e como a capital do ciclismo. Isso só é possível diante de todo o 

trabalho de profissionais dos projetos, dos voluntários que nos ajudam a encarar os 

desafios diários e de nossos patrocinadores e apoiadores que financiam nossa equipe” 

agradece, Júlio Brustolin, presidente do Paulínia Racing Bicicross. 

Os atletas de Paulínia são alunos do Projeto Escola de Bicicross – Formando Cidadãos III, 

patrocinado via Lei de Incentivo pela Syngenta e Unimed Campinas, através da Secretaria 

Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, do Governo Federal. 

“Temos o trabalho de desenvolver a iniciação esportiva e, com isso, podemos desfrutar ao 

longo de anos um ciclo contínuo de novos talentos, o que faz de Paulínia um celeiro de 

campeões” explica Daniel Jorge, técnico da equipe de Paulínia. 

A etapa final do Campeonato Paulista de Bicicross 2021, contou com apoio das diversas 

secretarias da Prefeitura Municipal de Paulínia e patrocínio de S2 Bike Shop Paulínia, Ultra 

Sign, Meu Colégio Paulínia, João Barreto Gestão de Riscos, U2e Power Meter, Asus 

Propaganda. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Campeonato-Paulista-de-Bicicross-em-Paul%C3%ADnia-2.jpg
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 16/12/2021 
ASSUNTO: NEGÓCIOS 
PÁGINA: https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,rede-de-supermercados-faz-entregas-com-
carrinho-robo-no-interior-de-sp,70003927866 
 

 

Rede de supermercados faz entregas com 'carrinho-robô' 
no interior de SP 
Com capacidade para carregar até 35 quilos, o carrinho circula pelo condomínio 
de casas a uma velocidade de até 6km/h e é guiado por sensores que reconhecem 
o caminho 

16/12/2021 | 10h41 

 
 Por Talita Nascimento - O Estado de S. Paulo 
  

Desde o dia 10 deste mês, os moradores do condomínio Okinawa, em Paulínia, no interior 
de São Paulo, podem receber as compras que fazem pelo WhatsApp por meio de 
um carrinho-robô. A rede Enxuto já tem 20 lojas instaladas em condomínios de 
Campinas e região. Os estabelecimentos, chamados de Enxuto Aqui, representam 4% do 
faturamento da companhia, que tem seis supermercados espalhados por Campinas, 
Cosmópolis, Limeira, Piracicaba e Rio Claro e cerca de 1,5 mil funcionários. 

Escolhido para inaugurar o projeto, o Condomínio Okinawa possui 700 casas e é o maior 
atendido pelo Enxuto até então. De acordo com Letícia Guilhermino, diretora de marketing 
da empresa, a previsão é de que nos próximos meses, após finalizados os testes, os 
carrinhos-robôs sejam instalados em mais dez condomínios atendidos pelas lojas Enxuto 
Aqui. 

 

Os sensores do carrinho são programados para parar o veículo em caso de obstáculos, inclusive os com 

movimento, como animais, pessoas e carros 

https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,rede-de-supermercados-faz-entregas-com-carrinho-robo-no-interior-de-sp,70003927866
https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,rede-de-supermercados-faz-entregas-com-carrinho-robo-no-interior-de-sp,70003927866
https://link.estadao.com.br/inovacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/whatsapp
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Com capacidade para carregar até 35 quilos, o carrinho circula pelo condomínio de casas 
a uma velocidade de até 6km/h e é guiado por sensores que reconhecem o caminho e os 
endereços graças a um mapeamento prévio do condomínio. O carrinho é monitorado em 
tempo real pela empresa MyView e os sensores são programados para parar o veículo em 
caso de obstáculos, inclusive os com movimento, como animais, pessoas e carros, por 
exemplo. 

No lançamento, o Enxuto está estampado com a marca Hellmann’s, da Unilever, que é a 
primeira indústria a apoiar o projeto. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 17/12/2021       
ASSUNTO: REPLAN      
PÁGINA: A2 

História: Refinaria de Paulínia em fase de pré-operação 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 1º a 16/12/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara de Paulínia vai reformar leis e produzir energia solar em 2022 
16 de dezembro de 2021  

A Câmara de Paulínia deverá ser uma das pioneiras no país em duas ações planejadas para o próximo 

ano: “revogaço” de leis sem uso e produção de energia solar, incluindo um ponto de abastecimento 

para carro elétrico. As novidades foram anunciadas pelo presidente do Legislativo, Fábio Valadão 

(PL), em audiência pública promovida nesta quarta-feira (15/12). 

 

 

José Soares sugere manutenção itinerante para melhorias em escolas 
15 de dezembro de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) propõe serviço de manutenção itinerante para atender as 

escolas do município. A ideia é que uma equipe multifuncional consiga resolver questões de pequena 

e média complexidade, envolvendo profissionais de limpeza, eletricistas, encanadores e especialistas 

em determinados equipamentos, por exemplo. Assim, as escolas receberiam periodicamente pessoas 

para instalações, troca de lâmpadas […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reforma-leis-energia-solar/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-manutencao-itinerante-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reforma-leis-energia-solar/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-manutencao-itinerante-escolas/
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Programa de saúde e combate ao racismo nas escolas são propostas de 

Edilsinho        15 de dezembro de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita programa de prevenção de saúde na rede de 

ensino público, com ações aos alunos desde os primeiros anos até a adolescência. “Os hábitos de 

saúde são adquiridos ainda na infância e se não modificados, podem perdurar a vida inteira”, afirma 

a Indicação 1467/2021.[…] 

 

 

Câmara realiza Audiência Pública para apresentar relatório do Programa 

Metas e Prioridades      14 de dezembro de 2021  

A Câmara de Paulínia vai promover nesta próxima quarta-feira (15) a Audiência Pública para 

apresentar o novo relatório do Programa Metas e Prioridades no biênio 2021-2022, sob a Presidência 

do vereador Fábio Valadão (PL). A audiência acontece às 17h30, no Plenário da Casa de Leis […] 

 

Fábio da van questiona falta de determinados medicamentos nas UBS 
13 de dezembro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) cobra informações sobre falta de alguns medicamentos nas 

unidades básicas de saúde, assim como fralda tamanho EG na casa amarela. O vereador explica que 

recebe em seu gabinete constantes reclamações sobre a escassez de medicamentos […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-saude-combate-racismo-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-saude-combate-racismo-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-realiza-audiencia-publica-para-apresentar-relatorio-do-programa-de-metas-e-prioridades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-realiza-audiencia-publica-para-apresentar-relatorio-do-programa-de-metas-e-prioridades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-falta-de-medicamentos-nas-ubs/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-saude-combate-racismo-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-questiona-falta-de-medicamentos-nas-ubs/
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Câmara faz homenagem a 7 cidadãos paulinenses nos dias 13 e 14 
13 de dezembro de 2021  

A Câmara de Paulínia promoverá duas sessões solenes, na próxima segunda (13/12) e terça-feira 

(14/12), para entregar títulos de Cidadão Emérito e de Cidadão Paulinense. As homenagens foram 

propostas pelos vereadores Flávio Xavier (Podemos) e Dr. Grilo (MDB) […] 

 

Messias Brito propõe mais vagas de estacionamento no centro de Paulínia 
10 de dezembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL), sugere revitalização da região central de Paulínia, assim como a 

implantação de estacionamento 45 graus, na Avenida José Paulino. Segundo o vereador o formato 

atual já não comporta o trânsito, ficando cada dia mais difícil para estacionar. […] 

 

Plano de Desenvolvimento é proposta de Helder para recuperação 

econômica e social       10 de dezembro de 2021  

Com os impactos causados pela pandemia da Covid-19, o vereador Helder Pereira (PL) sugere plano 

para recuperação e desenvolvimento da cidade, na tentativa de retomar a atividade econômica, gerar 

empregos, qualificar pessoas e melhorar o ambiente de negócios. Ele relata que, na cidade vizinha de 

Campinas, foi lançado em julho o Programa de Ativação Econômica […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-cidadaos-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-mais-vagas-de-estacionamento-no-centro-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-plano-desenvolvimento-recuperacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-plano-desenvolvimento-recuperacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-cidadaos-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-mais-vagas-de-estacionamento-no-centro-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-plano-desenvolvimento-recuperacao/
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Dr. Grilo defende que painel eletrônico no HMP facilitaria atendimento 
9 de dezembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) propõe a instalação de painel eletrônico para atendimento através de 

senha no Hospital Municipal de Paulínia. Ele destaca que atualmente o atendimento é anunciado via 

microfone, o que dificulta o entendimento do paciente. Além disso, a senha pelo painel […] 

 

Cícero propõe anistia na taxa de Habite-se para quem tem só um imóvel 

residencial        9 de dezembro de 2021  

A situação econômica do país motivou o vereador Cícero Brito (MDB) a sugerir anistia das taxas 

cobradas para obter plantas e Habite-se em imóveis residenciais. Segundo o Requerimento 

1246/2021, o benefício poderia ser concedido a quem tem apenas um imóvel […] 

 

Câmara proíbe venda de cabos de cobre sem origem comprovada no 

município        8 de dezembro de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (7/12) proposta que impede a venda de cabos 

de cobre dentro da cidade sem origem comprovada. O texto é uma iniciativa conjunta com outros 

Legislativos da região metropolitana de Campinas. Se o Projeto de Lei 194/2021 for sancionado […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-defende-que-painel-eletronico-no-hmp-facilitaria-atendimento/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-anistia-taxa-habitese-imovel/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-anistia-taxa-habitese-imovel/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-22-venda-cobre-sem-origem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-22-venda-cobre-sem-origem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-defende-que-painel-eletronico-no-hmp-facilitaria-atendimento/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-anistia-taxa-habitese-imovel/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-22-venda-cobre-sem-origem/
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Zé Coco sugere prolongamento das avenidas Paulista e Atenas 
7 de dezembro de 2021  

Para melhorar a mobilidade urbana da cidade, o vereador Zé Coco (PSB) solicita que a Prefeitura 

estude viabilidade de prolongar a avenida Paulista, de forma que encontre a Estrada Municipal 313 

(PLN-313). Ele defende a medida para aliviar o trânsito […] 

 

Gibi sugere pista de caminhada entre Monte Alegre e Parque da Represa 
7 de dezembro de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) apresenta na 22ª Sessão Ordinária desta terça-feira (7/12), várias 

indicações para beneficiar a vida da população paulinense. Gibi sugere uma pista de caminhada entre 

o Monte Alegre e o Parque da Represa, revitalização e implantação de pontos de ônibus […] 

 

Alex propõe programa Remédio em Casa e Hospital da Mulher 
6 de dezembro de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) solicita que o município institua o programa Remédio em 

Casa: envio de medicamentos de uso contínuo diretamente à casa de idosos, pessoas com deficiência 

e com mobilidade reduzida, além de portadoras de doenças crônicas residentes em Paulínia. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-avenidas-paulista-e-atenas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-pista-de-caminhada-entre-monte-alegre-e-parque-da-represa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-remedio-em-casa-e-hospital-mulher/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-avenidas-paulista-e-atenas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-pista-de-caminhada-entre-monte-alegre-e-parque-da-represa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-remedio-em-casa-e-hospital-mulher/
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Pedro Bernarde propõe novos cães policiais para GM de Paulínia 
6 de dezembro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita a aquisição de novos cães de trabalho para uso 

policial destinado ao Canil da Guarda Municipal. Segundo o vereador, o trabalho desenvolvido pelo 

GOC – Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil tem conquistado a cada dia, excelentes 

resultados. Considerando que o GOC possui dentre as funções […] 

 

Câmara vota proposta para sessões semanais a partir de dezembro 
3 de dezembro de 2021  

As sessões ordinárias da Câmara de Paulínia, hoje realizadas quinzenalmente, devem começar a ser 

semanais a partir deste mês. A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora e vai para votação na 

próxima terça-feira (7/12). Se aprovada, os próximos encontros legislativos serão todas as terças […] 

 

Valadão sugere campanha para risco de afogamento nesta época do ano 
3 de dezembro de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) propõe campanha de conscientização sobre os riscos de afogamento, 

visando diminuir o número de vítimas na cidade e região. Segundo a Indicação 1457/2021 com o 

aumento das temperaturas e a chegada do verão, crescem os riscos de afogamento […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-propoe-novos-caes-policiais-para-gm-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessoes-semanais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-campanha-para-risco-de-afogamento-nesta-epoca-do-ano/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-propoe-novos-caes-policiais-para-gm-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessoes-semanais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-campanha-para-risco-de-afogamento-nesta-epoca-do-ano/
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Paulínia precisa de medidas contra dengue e carrapatos, defende Loira 
2 de dezembro de 2021  

O vereador Loira (DC) solicita a retomada das campanhas contra a dengue na cidade. Ele reconhece 

a prioridade no último ano às ações envolvendo a pandemia da Covid-19, mas defende que é 

importante ampliar a informação sobre hábitos de higiene e formas de combater a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti[…] 

 

Flávio propõe cartão para pacientes da saúde e bilhete único nos ônibus 
1 de dezembro de 2021  

O vereador Flávio Xavier (DC) solicita  um cartão de saúde com chip para usuários da rede 

municipal. O objetivo é centralizar informações de pacientes, com dados pessoais e o histórico 

clínico: dados de consultas já realizadas, resultados de exames e medicamentos prescritos. […] 

 

Campanha de Proteção ao pedestre e rede 5G são propostas de Fábio da 

Van         1 de dezembro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe que seja inserido no município o Programa para 

Proteção ao Pedestre. A indicação 1452/2021 tem o objetivo de realizar campanhas de 

conscientização, ditando regras para o motorista e pedestre. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-medidas-dengue-e-carrapatos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-cartao-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/campanha-de-protecao-ao-pedestre-e-rede-5g-sao-propostas-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/campanha-de-protecao-ao-pedestre-e-rede-5g-sao-propostas-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-medidas-dengue-e-carrapatos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-cartao-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/campanha-de-protecao-ao-pedestre-e-rede-5g-sao-propostas-de-fabio-da-van/

