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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022        |      ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 18 

Câmara aprova Maio Laranja para prevenir exploração sexual infantojuvenil 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 14/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 

Atendimento preferencial a diabéticos para determinados exames é 
aprovado na Câmara 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 17/05/2022     |        ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL         |       PÁGINA: A7 

Após 7 meses, Tiguila reassume cargo com habeas corpus do STJ 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: 10 

STJ determina volta de Tiguila
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Justiça devolve cargo para vereador Tiguila de Paulínia 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE         |     DATA: 16/05/2022     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-devolve-cargo-para-vereador-tiguila-de-paulinia/ 

 

Vereador Tiguila retoma cadeira na Câmara dos vereadores de Paulínia 
VEÍCULO: JORNAL O CROMO    |     DATA: 16/05/2022     |    PÁGINA:  

https://jornalocromo.com.br/2022/05/16/vereador-tiguila-retoma-cadeira-na-camara-dos-vereadores-de-paulinia/ 
 

STJ determina que vereador Tiguila Paes afastado retome mandato em 

Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA         |     DATA: 18/05/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/stj-determina-que-vereador-tiguila-paes-afastado-retome-mandato-em-paulinia/ 

 

STJ determina volta de Tiguila Paes ao cargo de vereador 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA         |     DATA: 20/05/2022     |    PÁGINA:  

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/stj-determina-volta-de-tiguila-paes-ao-cargo-de-vereador 

https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-devolve-cargo-para-vereador-tiguila-de-paulinia/
https://jornalocromo.com.br/2022/05/16/vereador-tiguila-retoma-cadeira-na-camara-dos-vereadores-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/stj-determina-que-vereador-tiguila-paes-afastado-retome-mandato-em-paulinia/
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/stj-determina-volta-de-tiguila-paes-ao-cargo-de-vereador
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CÂMARA JOVEM  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/jovens-vereadores-tomam-posse-na-camara-de-paulinia/ 
 

Jovens vereadores tomam posse na Câmara de Paulínia 
 

Por Redação 

18 de maio de 2022 

 

Projeto Câmara Jovem 2022 contará com 15 jovens vereadores e 15 suplentes, 

eleitos em escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares | Fotos: 

Câmara de Paulínia 

 

O Projeto Câmara Jovem empossará, nesta quinta-feira (19), a partir das 19h, 

em sessão solene no plenário da Câmara Municipal, os 15 jovens vereadores 

e seus suplentes, eleitos em escolas públicas (municipais e estaduais) e 

particulares. A votação ocorreu entre abril e maio em 11 escolas de Paulínia. 

O objetivo é contribuir para a formação cidadã de alunos do ensino 

fundamental e médio, despertando sua responsabilidade pelas mudanças 

sociais, além de promover a integração com o Legislativo. 

Depois da posse, os jovens vão participar de oficinas e visitas a órgãos 

públicos, sempre acompanhados por servidores da Câmara Municipal.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/jovens-vereadores-tomam-posse-na-camara-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/05/camara_jovem_primeira_reuniao.jpg
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No segundo semestre, será o momento de apresentarem suas propostas para 

Paulínia em sessões legislativas. 

 

A votação contou com urnas e cabines cedidas pela Justiça Eleitoral, e 

movimentou estudantes das escolas envolvidas. Cada instituição elegeu seus 

representantes: os candidatos apresentaram propostas de sala em sala, por 

meio de cartazes e até em vídeos de redes sociais. Professores e 

funcionários ficaram de olho para garantir o bom andamento da eleição. 

Participam da Câmara Jovem: EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom; 

EMEFM Vitor Szczepanski e Souza Silva; EE Dr. Francisco de Araújo 

Mascarenhas; EE Padre José Narciso Vieira Ehrenberg; EE Núcleo 

Habitacional José Paulino Nogueira; EE Professora Adélia Cristina Borgato 

Gryszczenko; e EMEF Professor Domingos de Araújo. Também fazem parte 

os colégios Adventista de Paulínia; COC Paulínia; Metropolitan Paulinense e 

Pitágoras. 

A sessão solene será transmitida ao vivo, no site institucional, no perfil da 

Câmara no Facebook e no canal do YouTube. 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Novo Parlamento Jovem de Paulínia será empossado hoje 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE         |     DATA: 19/05/2022     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=6014439661916345&set=a.456671664359867 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
https://www.facebook.com/camarapaulinia/
https://www.facebook.com/camarapaulinia/
https://www.youtube.com/c/C%C3%A2maraPaul%C3%ADnia
https://www.facebook.com/photo?fbid=6014439661916345&set=a.456671664359867
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/05/camara-jovem-domingos-araujo.jpg
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 14/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6 
 

Câmara Jovem de Paulínia toma posse 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE  
PÁGINA: 6 

Vereadores promovem live “Juntos no BEM”, para arrecadar alimentos e 
mantas térmicas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: 15 

Vereadores promovem live “Juntos no BEM” neste domingo 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: 10, COM CHAMADA NA CAPA 

Fundo Social lança a Campanha do Agasalho 2022 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: 10, COM CHAMADA NA CAPA 

Operação Baixas Temperaturas acolhe pessoas em situação de rua 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: CONSELHO MUNICIPAL/ ANIMAIS  
PÁGINA: 6 

Abertas as inscrições para o Conselho Municipal de  

 

 

 

 

 

 

Bem-Estar Animal 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/05/2022 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2724 

  

“Menos de 5% estão em falta hoje”, diz farmacêutica da 
Saúde sobre quase 700 remédios fornecidos pela Prefeitura  
 

Da Redação 

17/05/2022 19:05:36 

 

Todas as farmácias municipais são informatizadas 

Em resposta à Câmara de Vereadores, servidora ainda detalhou os motivos que 

geram a ausência de alguns itens nas prateleiras das farmácias municipais  

 

Além do Centro de Distribuição de Medicamentos (CDM), todas as farmácias da rede pública 

de saúde de Paulínia operam com o programa Hórus - Sistema Nacional de Assistência 

Farmacêutica, disponibilizado gratuitamente pelo Governo Federal.  

 

A informação foi dada pela farmacêutica Josi Pereira da Silva, da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), em resposta ao mais recente questionamento da Câmara Municipal (CMP), 

através de requerimento do vereador Flávio Xavier (Podemos), sobre a informatização do setor 

essencial. 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2724
https://paulinia.siscam.com.br/arquivo?Id=163738
https://paulinia.siscam.com.br/arquivo?Id=161927
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Segundo a profissional, os processos de recebimento, controle de estoque, pedidos e 

distribuição dos remédios comprados pela municipalidade são feitos através do Hórus. “Todo 

medicamento quando recebido no Centro de Distribuição (foto abaixo), faz-se o cadastro no 

sistema, com o número de lote, validade, fabricante, quantidade, e cada um é armazenado 

em uma determinada localização”, explicou ela. 

 

 

 

Ainda de acordo com a servidora, todas as farmácias municipais contam com farmacêuticos 

responsáveis pelo controle e abastecimento dos estoques das unidades. São esses profissionais 

que pedem (via Hórus) ao centro de distribuição os remédios necessários para atender os 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. “Tendo a rastreabilidade das 

quantidades e medicamentos enviados”, acrescentou ela.  

 

Abastecimento da rede 

 

No documento enviado à Câmara, a farmacêutica explicou que a programação para compra de 

medicamentos leva em conta dados de consumo/estoque (inclusive demanda reprimida) e 

populacionais, entre outros, bem como os recursos financeiros disponíveis. “Dessa forma é 

elaborado o pedido anual para abastecimento das farmácias municipais e encaminhado ao 

setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, sendo esse o responsável pelo início do 

processo licitatório”, afirmou. 

 

Ela ainda detalhou o que é feito para evitar o desabastecimento de remédios nas unidades de 

saúde do município. “As solicitações das compras são feitas para suprir 12 meses de consumo, 

e antes que terminem os contratos vigentes do ano, sempre tramita um novo processo 

aquisitivo, levando-se em conta o tempo demandado para conclusão desses processos, de 

forma que não ocorra ruptura de estoque, ou seja, quando vencerem os contratos, já haverá 

outros novos”.  
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Atualmente, segundo a servidora, a lista de remédios oferecidos pela rede municipal de saúde é 

composta por cerca de 700 itens.  “É a maior da região, quiçá do País, pois a grande maioria 

dos municípios tem em sua padronização cerca de 200 itens apenas”, ressaltou.  

 

Falta de remédios 

 

Menos de 5% dos quase 700 ofertados pelo município estão em falta hoje, segundo a 

farmacêutica da SMS. Na resposta ao Legislativo, além de licitações desertas (quando não 

aparecem empresas interessadas), ela apontou outros fatores responsáveis pela ausência de 

determinados remédios nas prateleiras das farmácias municipais. 

 

São eles:  

- Empresas que atrasam entregas ou mesmo querem suspender contrato e resulta na 

necessidade em acionar jurídico, levando-se tempo até efetivamente a empresa honrar com o 

contrato assinado.  

- Tem-se o medicamento em estoque e a ANVISA suspende a utilização (Já houve suspensão 

do uso de alguns medicamentos da Prati, por exemplo). 

- Substituições ocasionadas pela falta de um medicamento e/ou apresentação, geram-se 

aumento de consumo de outros e possíveis faltas inesperadas.  

- Medicamentos que são distribuídos pelo Município, porém são repassados pelo Estado 

(competência esfera estadual) e não enviam em tempo hábil para atendimento de nossa 

demanda, gerando faltas.  

- Falta de matéria-prima no mercado. 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: Divulgação/PMP 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 8 

Paulínia inicia imunização contra gripe em caminhoneiros, motoristas e 
cobradores do transporte coletivo 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: EMPREGO/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/05/13/trabalhadores-tem-aulas-
de-portugues-e-matematica-em-sala-montada-dentro-de-canteiro-de-obras-em-paulinia.ghtml 
 

Trabalhadores têm aulas de português e matemática em 
sala montada dentro de canteiro de obras em Paulínia 
 
Atividades escolares são oferecidas para 450 funcionários do local antes da jornada de trabalho. 
Iniciativa não substitui grade regular de ensino, mas possibilita crescimento dentro da empresa. 

Por EPTV 1 

13/05/2022 17h26  Atualizado há 6 dias 
 

Construtora monta sala de aula em canteiro de obras em Paulínia 

 
Uma construtora criou um projeto para incentivar os 450 funcionários dela a 
buscarem formações acadêmicas em Paulínia (SP). Dentro de um canteiro de 
obras, foi montada uma sala de aula para que os trabalhadores possam ter aulas 
de português, matemática e educação financeira antes do início da jornada de 
trabalho. 
 
O projeto, chamado "Alicerce", conta como hora trabalhada e surgiu a partir da 
necessidade de qualificação de mão de obra. Segundo os idealizadores, estudos 
revelaram que 80% das empresas de construção civil têm dificuldades para 
preencher vagas, por falta de pessoal qualificado. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/05/13/trabalhadores-tem-aulas-de-portugues-e-matematica-em-sala-montada-dentro-de-canteiro-de-obras-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/05/13/trabalhadores-tem-aulas-de-portugues-e-matematica-em-sala-montada-dentro-de-canteiro-de-obras-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
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A maior parte dos funcionários da empresa não possui o ensino fundamental 
completo. O auxiliar de almoxarife Clelson Diniz, de 22 anos, é uma exceção. Ele 
completou o ensino médio, mas ainda assim destaca que usa as aulas para 
crescer profissionalmente e pessoalmente. 
 
Clelson nasceu em Nova Olinda do Maranhão (MA), mas, desde 2016, busca 
outras oportunidades de emprego no interior paulista. Ele espera que o empenho 
no estudo, que conta com 20 minutos de bicicleta para chegar ao canteiro de 
obras, inspire os pais a concluírem o ensino médio e sirva de exemplo para a 
filha pequena. 
 
"É uma rotina um pouco cansativa, porque faço esse trajeto de levantar cedo, 

venho de bicicleta. Requer dedicação. [...] Eu diria que não é um atraso, diria 

que cada oportunidade que a vida nos dá, a gente tem que aproveitar”, afirmou. 

 

O projeto 
O guia educador Thiago Bertzzi explicou que existe uma avaliação quinzenal e 
uma avaliação bimestral para a elaboração de um feedback dos alunos. 
As aulas no canteiro de obra não substituem a grade de formação regular de 
ensino, mas oferecem certificados aos trabalhadores, que podem usar o 
documento para alcançar novas oportunidades dentro da empresa. 
 

 

Trabalhadores da área de construção civil, em Paulínia, tem formações de 
português, matemática e educação financeira — Foto: Reprodução/EPTV 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: EMPREGO/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 20 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: REPLAN  
PÁGINA: 8 

 

Trabalhadores terceirizados da Replan entram em greve 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: REPLAN 
PÁGINA: 17 

Shopping de Campinas sedia exposiçã o de 50 anos da Replan 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: RMC  
PÁGINA: 12 

Prefeitos da RMC recebem secretários estaduais de Turismo e de Habitação 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/05/2022 
ASSUNTO: REGIÃO  
PÁGINA: 5 

Ranking das cidades com maior ocorrência de colisões em postes na região 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/05/2022 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA/ REGIÃO  
PÁGINAS: CAPA E 8 

Apaes da região terão aumento de quase 24% no repasse por aluno 
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 VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022      |       ASSUNTO: ESPORTE           |             PÁGINA: 15 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/05/2022 
ASSUNTO: GUARDA MUNICIPAL 
PÁGINA: 15 

Guardas Municipais de Paulínia recebem premiação da Assembleia 
Legislativa 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 11 a 18/05/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

“Banco do Livro” é proposta de Cícero para estimular leitura na cidade 
18 de maio de 202  

Aquele livro antigo, guardado numa prateleira, pode virar oportunidade de conhecimento para quem 

não tem condições de comprar obras. É o que afirma o vereador Cícero Brito (MDB) ao propor o 

“Banco do Livro”: a Prefeitura ficaria responsável por receber doações de livros e redistribuí-los a 

órgãos municipais, ampliando a oferta em diferentes pontos […] 

 

 

Câmara aprova Maio Laranja, para prevenir exploração sexual 

infantojuvenil 
17 de maio de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (17/5) proposta para incluir no calendário 

municipal a campanha Maio Laranja, mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Se a iniciativa for sancionada pelo prefeito, Paulínia passará a divulgar canais de 

denúncia, debater o tema em escolas municipais e desenvolver ações […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-banco-livro-estimular-leitura/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-16-aprova-maio-laranja/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-16-aprova-maio-laranja/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-banco-livro-estimular-leitura/
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Prefeitura deve ter “app” de serviços municipais e site sobre 

autismo, diz Zé Coco      17 de maio de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) sugere dois canais de comunicação municipais com informações de 

interesse da população: um aplicativo de celular, com serviços essenciais, e um portal reunindo 

temas relevantes a familiares e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). […] 

 

Valadão cobra iluminação ao redor do Hospital Municipal 
16 de maio de 2022  

O vereador Fabio Valadão (PL) propõe melhorias na iluminação em volta do Hospital Municipal de 

Paulínia. Valadão explica que o Hospital funciona 24 horas por dia e a falta de iluminação vem 

trazendo grande insegurança à população que precisa de atendimento médico no período noturno[…] 

 

Eleitos em 11 escolas da cidade, Vereadores Jovens tomam posse nesta 

quinta-feira (19)        16 de maio de 2022  

A nova Câmara Jovem de Paulínia será empossada na próxima quinta-feira (19/5), às 19h, em sessão 

solene aberta ao público. Ao todo, participam do projeto 30 alunos do ensino fundamental: 15 

vereadores jovens e mais 15 suplentes, eleitos em 11 escolas […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-aplicativo-servicos-site-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-aplicativo-servicos-site-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-cobra-iluminacao-ao-redor-do-hospital-municipal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-jovem-2022-posse/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-jovem-2022-posse/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-aplicativo-servicos-site-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-cobra-iluminacao-ao-redor-do-hospital-municipal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-jovem-2022-posse/
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Edilsinho sugere campanha no Hospital e nas unidades de saúde contra 

violência ao idoso       13 de maio de 2022  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) pede campanhas de divulgação no Hospital 

Municipal e nas unidades básicas de saúde (UBSs) sobre os serviços de denúncia de violência contra 

idosos. Ele afirma que, apesar de o Estatuto do Idoso combater agressões e maus tratos, a população 

ainda não sabe os procedimentos adequados para denunciar casos de discriminação, […] 

 

Atraso e superlotação nos ônibus preocupam Gibi Professor   
12 de maio de 2022  

O vereador Gibi Professor (PTB) solicita fiscalização no transporte público da cidade. Através do 

requerimento 593/2022 ele pede detalhes sobre os atrasos nos horários e a superlotação em algumas 

linhas de ônibus. […] 

 

Aumento nos casos de dengue faz Loira solicitar campanha e mais 

fiscalização        11 de maio de 2022  

O vereador Loira (DC) pede que a Prefeitura intensifique a fiscalização de focos do mosquito da 

dengue em casas, comércios, imóveis abandonados e terrenos baldios. Ele também solicita 

nebulização na cidade para eliminar possíveis criadouros, após aumento considerável de casos […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-campanha-violencia-idoso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-campanha-violencia-idoso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/atraso-e-superlotacao-nos-onibus-preocupam-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-fiscalizacao-dengue/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-fiscalizacao-dengue/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-campanha-violencia-idoso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/atraso-e-superlotacao-nos-onibus-preocupam-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-fiscalizacao-dengue/

