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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GESTÃO 
PÁGINA: 5 

Câmara avança na redução de documentos em papel 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ A 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Orçamento 2022 e plano plurianual até 2025 serão apresentados em audiência pública 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SERVIDORES 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2702 
 

Câmara: projeto da Mesa Diretora cria auxílios e retira 
abonos 
 

Da Redação 

17/11/2021 17:11:24 

 

Mesa Diretora da Câmara de Paulínia 

Inciativa ocorre quase cinco meses após o TJSP decidir pela inconstitucionalidade 

dos abonos concedidos nas gestões Moura Junior e Dixon Carvalho 
 

Os servidores (efetivos e comissionados) da Câmara Municipal de Paulínia (CMP) não vão mais 

receber abono mensal de R$ 1 mil e nem o chamado abono de Natal, de R$ 700,00 (valor inicial, 

reajustado anualmente pelo IPCA/IBGE), pago todo mês de dezembro. Os benefícios foram 

instituídos pelas Leis Municipais 3.346/13 e 3.596/17, sancionadas pelos ex-prefeitos Edson Moura 

Junior e Dixon Carvalho, respectivamente.  

 

Em contrapartida, a CMP vai instituir os auxílios refeição, de até R$ 500,00, e transporte, de R$ 

200,00, ambos mensais. A extinção dos abonos e a criação dos auxílios começam a vigorar dia 1 de 

janeiro de 2022, conforme prevê projeto de lei da Mesa Diretora Legislativa, protocolado nesta 

terça-feira (16). A votação em Plenário deve acontecer na próxima semana, dia 24.   

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2702
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2013/334/3346/lei-ordinaria-n-3346-2013-dispoe-sobre-a-concessao-de-um-conjunto-de-04-quatro-abonos-provisorios-aos-servidores-da-camara-municipal-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2017/360/3596/lei-ordinaria-n-3596-2017-disciplina-a-concessao-de-abono-natalino-aos-servidores-da-camara-municipal-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=148399
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Inconstitucionais 

A proposta da direção da CMP surge quase cinco meses depois de o Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP) decidir, no dia 30 de junho passado, a pedido da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), 

pela inconstitucionalidade dos abonos concedidos nas gestões Moura Junior e Carvalho.  

 

Já a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), sete dias após a decisão do TJSP, cortou o abono de 

seus funcionários (efetivos e comissionados) e, ao mesmo tempo, concedeu reajuste salarial de 

igual valor (R$ 1 mil), quitando as datas-bases 2019 (R$ 450,00) e 2021 (R$ 550,00) - Lei 3.915, de 7 

de julho de 2021. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: CMP/Divulgação 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2021/391/3915/lei-ordinaria-n-3915-2021-dispoe-sobre-concessao-de-reajuste-nos-vencimentos-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2021/391/3915/lei-ordinaria-n-3915-2021-dispoe-sobre-concessao-de-reajuste-nos-vencimentos-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 13/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 

Câmara aprova projeto para divulgação do estoque de medicamentos 
gratuitos 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 

Câmara Municipal reabre 100% ao público e conclui grupo de enfrentamento à Covid 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
ATENDIMENTO/  
CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6, COM 
CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/12/homem-de-30-anos-e-a-307a-morte-por-
covid-19-de-paulinia/ 
 

Homem de 30 anos é a 307ª morte por Covid-19 de Paulínia 
 

Pfizer entra com pedido na Anvisa para vacinar crianças de 5 a 11 anos; agência terá 
até 30 dias para analisar documentação e estudos entregues 

12 nov 2021 – 22h53 

 
Pedido já foi aprovado pela autoridade sanitária dos Estados Unidos – FDA, na sigla em inglês (Foto: Agência Brasil) 

A Prefeitura confirmou na noite desta sexta-feira (12) a 307ª morte por Covid-19 de morador de 

Paulínia desde o início da pandemia. Trata-se de um homem de 30 anos que não tinha doenças 

preexistentes. 

De acordo com a Prefeitura, o homem morreu no último dia 18 de outubro. “O óbito ocorreu em 

outro município e o Departamento de Vigilância em Saúde de Paulínia teve acesso à informação 

somente em 11 de novembro”, destacou a Administração municipal. 

A Prefeitura não informou em qual cidade o homem morreu e se ele já havia sido vacinado contra 

a Covid-19. Às 9h30 desta sexta-feira, o Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando 

Navarro” não tinha pacientes com coronavírus. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/12/homem-de-30-anos-e-a-307a-morte-por-covid-19-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/12/homem-de-30-anos-e-a-307a-morte-por-covid-19-de-paulinia/
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No Brasil o consórcio Pfizer – BioNTech entrou com o pedido de autorização juntamente à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que sua vacina contra a Covid-19, a 

Comirnaty, possa ser aplicada em crianças com idades entre 5 e 11 anos. 

A Anvisa terá até 30 dias para analisar a documentação e os estudos entregues pelas farmacêuticas 

e avaliar aspectos como segurança e eficácia do imunizante no público pretendido. 

As farmacêuticas já haviam anunciado no mês passado que entrariam com a solicitação. A 

ampliação da imunização para esse público foi submetida e aprovada pela autoridade sanitária dos 

Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), em outubro. 

Segundo informado pela Anvisa, a dose da vacina para crianças será diferente daquela utilizada 

para pessoas a partir de 12 anos. Os frascos também terão cores distintas para evitar erros na 

aplicação. 

A vacina da Pfizer-BioNTech já havia obtido a autorização para aplicação em adolescentes, razão 

pela qual é a marca que vem sendo utilizada nesse público pelas autoridades de saúde no Brasil. 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 18/11/2021      |    ASSUNTO: CORONAVÍRUS      |      PÁGINA: 7 

 

56% dos hospitais estaduais não têm
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia vai gastar R$ 5,6 milhões com decoração natalina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Ministério Público cobra explicações da Prefeitura de Paulínia sobre 

gastos de R$ 5,6 milhões com decoração natalina 
VEÍCULO: ZATUM           |     DATA: 1711/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/6378/ministerio-publico-cobra-explicacoes-da-prefeitura-de-paulinia-sobre-gastos-

de-r-5-6-milhoes-com-decoracao-natalina 

 

https://www.zatum.com.br/noticia/6378/ministerio-publico-cobra-explicacoes-da-prefeitura-de-paulinia-sobre-gastos-de-r-5-6-milhoes-com-decoracao-natalina
https://www.zatum.com.br/noticia/6378/ministerio-publico-cobra-explicacoes-da-prefeitura-de-paulinia-sobre-gastos-de-r-5-6-milhoes-com-decoracao-natalina
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 13/11/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2701 

Inflação causa reajuste de quase 11% no IPTU 2022 
 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2701
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 17/11/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ REGIÃO 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Moradores da região há pagaram quase R$ 1 bi em impostos no ano 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
DATA: 15/11/2021 
ASSUNTO: POLÍTICA/ CULTURA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2701 
 

Semana da Consciência Negra em Paulínia começa amanhã 
(16) 
 

Da Redação 

15/11/2021 17:11:54 

 

Gibi Professor e Emerson "Gordura" 

Nos últimos 21 anos, a cidade aprovou quatro leis em defesa da população 

negra, incluindo a do Conselho Municipal do Negro que nunca foi instalado 
 

No sábado (13), a Secretaria de Cultura de Paulínia divulgou a agenda da Semana 

Municipal dedicada à Consciência Negra, que começa nesta terça-feira (16) e termina na sexta-

feira (26). “As atividades da Semana foram pensadas para reflexão e conscientização quanto a 

igualdade racial, além de ampliar o debate sobre o tema”, afirmou Dinmer Willey Telles, 

secretário da pasta. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2701
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De acordo com a programação (confira no final da matéria), haverá palestras e apresentações de 

música, dança, rodas de samba, pirofagia e capoeira em três espaços públicos: Prefeitura (Sala de 

Imprensa) Câmara (Plenário), e Theatro “Paulo Gracindo” (Estacionamento), com entrada franca e 

uso obrigatório de máscara.  

 

Cultura Negra e Cotas Raciais 

No dia 1 de junho de 2000, Dude Vedovello, então prefeito de Paulínia, sancionou a lei que 

instituiu a Semana da Cultura Negra na cidade, realizada anualmente na semana de 20 de 

novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A norma foi originada pelo Projeto de Lei 47/00, de 

autoria de Emerson Eduardo dos Santos, conhecido como Gordura, o primeiro vereador negro de 

Paulínia, eleito em 1996, 31 anos depois da constituição do Poder Legislativo Municipal, no ano de 

1965. Ele também presidiu a Casa de Leis, de 2001 a 2002. 

 

Vinte e um anos depois, entre setembro e outubro deste ano, o Poder Legislativo aprovou e o 

prefeito Du Cazellato (PL) sancionou a primeira lei municipal de cotas raciais, proposta pelo 

também vereador negro Heliton Fernandes Costa de Carvalho, o Gibi Professor (PTB) -  PL 151/21. 

A norma garante a negros, negras ou afrodescendentes, devidamente aprovados em concursos 

públicos, 20% (no mínimo) das vagas nos quadros efetivos da Administração Pública Direta e 

Indireta do Município.   

 

Ao propor a semana municipal dedicada à cultura negra, Gordura justificou: “Tenho em mira 

ressaltar a importância dessa cultura, presente que está no dia a dia de nossa sociedade, e ao 

mesmo tempo mantê-la viva para que não se acabe na memória de nosso povo”. No texto, o ex-

vereador destacou ainda Zumbi dos Palmares, símbolo da luta e resistência dos negros 

escravizados e líder do mais famoso quilombo brasileiro, na divisa entre Alagoas e Pernambuco.  

 

Quando escreveu o PL das Cotas no serviço público de Paulínia, Gibi Professor frisou que a 

desigualdade no Brasil, além de social, é racial.  “Se realmente queremos construir uma sociedade 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2000/239/2388/lei-ordinaria-n-2388-2000-institui-a-semana-da-cultura-negra-no-municipio-de-paulinia?q=consci%C3%AAncia+negra
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=32855
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2021/398/3979/lei-ordinaria-n-3979-2021-estabelece-no-minimo-20-de-cotas-raciais-para-o-ingresso-de-negros-no-servico-publico-em-cargos-efetivos?q=3979
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=144361
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igualitária, é necessário compreender qual o papel que cada estrutura socioeconômica 

desempenha na reprodução do racismo, a fim de desenhar estratégias eficazes para o seu 

enfrentamento”, afirmou. 

 

Educação e Conegro 

A partir da Lei Municipal 2.485, sancionada pelo então prefeito Edson Moura (MDB) no dia 5 de 

dezembro de 2001, a história e cultura afro-brasileira passou a ser disciplina obrigatória nas grades 

curriculares dos ensinos fundamental e médio da rede municipal de Educação. “A inclusão (nas 

escolas) da história, dos valores culturais negros e de mecanismos de combate ao racismo poderá 

inaugurar uma nova relação entre os currículos, os programas educacionais e a comunidade 

escolar”, argumentou Gordura, autor da proposta (PL 59/01) que gerou a norma.  

 

Faltando nove dias para 2005 terminar, Moura protocolou na Câmara de Vereadores (CMP) a 

criação do Conselho Municipal do Negro - Conegro (PL 76/2005), sugerido (Indicação 573/2005) 

pela então vereadora e presidente da Casa, Simone Moura.  A CMP aprovou o Conegro na sessão 

de 7 de março de 2006, o ex-prefeito sancionou sua criação (Lei 2.799, de 10 de março de 2006) 

três dias depois, entretanto, o órgão de defesa dos direitos da população negra local nunca foi 

instalado. 

 

No dia 2 de março deste ano, a CMP aprovou requerimento do vereador Gibi Professor (PTB), 

questionando o Poder Executivo sobre o Conegro. “Informamos que a referida Lei (2.799/06) 

nunca foi regulamentada, porém se for do interesse desta gestão, esta Secretaria de Cultura 

poderá auxiliar o Poder Executivo nesta tarefa”, respondeu (leia) Estevam Gomes Machado Neto, 

ex-secretário da pasta cultural.  

 

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 2021(fonte: Secretaria de Cultura): 

Terça-feira, 16 

14h – Sala de Imprensa do Paço Municipal 

“A Saúde da População Negra” com Aparecida do Carmo Miranda 

20h – Plenário da Câmara Municipal 

“Cotas, o por quê se faz necessário?” com doutor Ezequiel Chissonde 

 

Quarta-feira, 17 

19h – Plenário da Câmara Municipal 

Poema com Débora Moraes e apresentação do Pop Black 

“Especialidades e Cuidados da Saúde Negra” com doutor Ezequiel Chissonde 

Quinta-feira, 18 

14h - Sala de Imprensa do Paço Municipal 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2001/249/2485/lei-ordinaria-n-2485-2001-dispoe-sobre-a-inclusao-no-curriculo-escolar-da-rede-municipal-de-ensino-inclusive-supletivo-na-disciplina-de-historia-de-materia-relativa-ao-estudo-do-negro-na-formacao-socio-economico-cultural-brasileira-e-da-outras-providencias?q=2485
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=32750
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=32435
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=20356
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2006/280/2799/lei-ordinaria-n-2799-2006-cria-o-conselho-municipal-do-negro-conegro-e-da-outras-providencias?q=2799
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=129319
http://siave.camarapaulinia.sp.gov.br/arquivo?Id=129180
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“Traumas e Preconceitos com a Criança” com Miriam Antunes 

Sábado, 20 

12h às 20h - Estacionamento do Theatro Municipal Paulo Gracindo 

Apresentações de dança, rodas de samba, pirofagia, capoeira e depoimentos 

 

Sexta-feira, 26 

14h - Sala de Imprensa do Paço Municipal 

“Gestão da Vida e Política de Morte” com Maria Fernanda Novo dos Santos 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: Redes Sociais 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia comemora a Semana da Consciência Negra com palestras, feira 

de artesanato, gastronomia e música 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA           |     DATA: 15/11/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-comemora-a-semana-da-consciencia-negra-com-palestras-feira-de-

artesanato-gastronomia-e-musica/ 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-comemora-a-semana-da-consciencia-negra-com-palestras-feira-de-artesanato-gastronomia-e-musica/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-comemora-a-semana-da-consciencia-negra-com-palestras-feira-de-artesanato-gastronomia-e-musica/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 13/11/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2701 
 

Paulínia abre chamamento público para projetos de 
Cultura com financiamento da Lei “Aldir Blanc” 
 

Por Redação 

13 de novembro de 2021 

 

As inscrições ao Chamamento Público da Lei “Aldir Blanc” 
podem ser feitas das 8h30 do dia 16/11 às 17h do dia 22/11 

 A Prefeitura de Paulínia está com Chamamento Público aberto para projetos na 

área de Cultura, com financiamento da Lei “Aldir Blanc”. A inscrição ao Prêmio 

Trajetória Cultural compreende Pessoa física, Pessoa jurídica, MEI 

(Microempreendedor Individual) e Coletivo, desde que cadastrado previamente 

na Secretaria Municipal de Cultura (CLIQUE AQUI). 

Conforme o secretário de Cultura, Dinmer Willey Teles, as inscrições podem ser 

feitas das 8h30 do dia 16 de novembro às 17h do dia 22 de novembro, somente 

no site da prefeitura de Paulínia (CLIQUE AQUI). 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2701
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1723.pdf
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/leial-dirblanc/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Lei-Aldir-Blanc_Inscri%C3%A7%C3%B5es2.jpg
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Para as inscrições, deverão ser observadas as regras do Edital, a Lei Federal nº 

14.017/2020, as alterações da Lei 14.150 de 10 de junho de 2021, o Decreto 

Federal nº 10.464/2020, e o Decreto Municipal n° 8.051, de 22 de junho de 2021 

e, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. 

Ainda segundo a Secretaria de Cultura, o prêmio foi criado pelo Governo Federal 

como forma de auxiliar trabalhadores da cultura e espaços culturais que tiveram 

suas atividades prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus, a Lei vai 

disponibilizar mais de R$ 775 mil (Decreto nº 7.965, de 27 de janeiro de 2021) 

para os artistas da cidade. 

Os editais estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia, 

Edição n° 1.725, do dia 12 de novembro (CLIQUE AQUI). 

 

 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1725.pdf
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 6 

Estudante e professor do CEMEP conquistam ouro na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 10 

Grupo de estudantes de Paulínia participa de Mostra de Ciência e Tecnologia 



   RESUMO DA  SEMANA | Novembro 2021 |  23 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
DATA: 16/11/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2021/11/savegnago-compra-paulistao-e-inicia.html 
 
 

Savegnago compra Paulistão e inicia cadastro de currículos 
 

16.11.21 

  

O Savegnago Supermercados adquiriu 14 lojas Paulistão do Grupo Peralta nas cidades de 

Campinas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia, Americana, Santa Bárbara dOeste, Limeira 

e Rio Claro. 

Somente em Campinas, são quatro lojas no total, sendo: duas no formato Savegnago (varejo); uma 

no formato Cash Carry (a construir); e um novo formato (a definir). De acordo com a rede, a 

transição será gradual, conforme evolução da parte de construção e estrutural. 

  

VAGAS 

Por conta da compra, o Savegnago já está aceitando o cadastro de currículos no 

site www.savegnago.com.br. Lembrando que as vagas serão para todos os setores e níveis 

hierárquicos (veja mais abaixo). 

As inaugurações (tanto das unidades Paulistão quanto das cinco unidades próprias do Savegnago) 

devem ocorrer a partir de março e abril de 2022. 

https://pauliniaonline.blogspot.com/2021/11/savegnago-compra-paulistao-e-inicia.html
http://www.savegnago.com.br/
https://1.bp.blogspot.com/-cZ9mrhm7CUQ/YZRRjdrAhaI/AAAAAAAAwII/E96rnY_AzNs8L2lshKPyBs2CPkkNOkSxQCLcBGAsYHQ/s600/57569926_F4wmN5VJ0K9LE5h8It-uVfeogExbyP8NE0wxQ2Q0NHc.jpg
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 A NEGOCIAÇÃO 

A negociação entre o Savegnago Supermercados e o Grupo Peralta foi aprovada pela 

Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A decisão foi 

publicada no dia 3 de novembro no Diário Oficial da União. 

Agora, a concretização do negócio acontece após prazo de 15 dias para contestação. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 

DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 6 
 
 

Emprega Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 

DATA: 19/11/2021 
ASSUNTO: CAPACITAÇÃO 
PÁGINA: 6 

Curso de empreendedorismo é oferecido gratuitamente às mulheres 
paulinenses 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 18/11/2021 
ASSUNTO: LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
PÁGINA: A24    |    MATÉRIA COMPLETA: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-10-anos-
lei-de-acesso-a-informacao-muda-patamar-da-transparencia-no-pais,70003901668 

Em 10 anos, LAI muda patamar da transparência 
 
 
 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-10-anos-lei-de-acesso-a-informacao-muda-patamar-da-transparencia-no-pais,70003901668
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-10-anos-lei-de-acesso-a-informacao-muda-patamar-da-transparencia-no-pais,70003901668
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 12 a 18/11/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara de Paulínia avança na redução de documentos em papel 
18 de novembro de 2021  

A Câmara de Paulínia deu início na manhã desta quarta-feira (17/11) à segunda fase do projeto 

“Câmara sem Papel”, com um processo de gestão de todos os arquivos físicos, que ocupam 

prateleiras desde 1965. A partir dos próximos dias, uma equipe terceirizada irá em cada 

departamento da Casa de Leis analisar o acervo […] 

 

 

Valadão propõe melhorias na acessibilidade dos prédios públicos 

de Paulínia  
18 de novembro de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) sugere melhorias na acessibilidade de todos os prédios públicos de 

Paulínia. Segundo Valadão, existem muitos prédios na cidade que foram construídos há anos, sem o 

devido cuidado e preocupação para torná-los mais inclusivos. Sendo assim, precisam passar por 

adaptações a fim de atender as necessidades de pessoas com deficiências […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-avanca-na-reducao-de-documentos-em-papel/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-melhorias-na-acessibilidade-dos-predios-publicos-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-melhorias-na-acessibilidade-dos-predios-publicos-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-avanca-na-reducao-de-documentos-em-papel/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-melhorias-na-acessibilidade-dos-predios-publicos-de-paulinia/
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Para Zé Coco, cartão de estacionamento do idoso pode ser emitido pela 

internet        18 de novembro de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) sugere sistema para emitir pela internet o cartão de estacionamento para 

vagas de idoso. O objetivo é facilitar o cadastro e o acesso ao benefício, gerando economia, 

praticidade, eficiência e agilidade. […] 

 

Câmara reabre 100% ao público e conclui comitê de enfrentamento à 

Covid-19        17 de novembro de 2021  

A Câmara de Paulínia anunciou nesta quarta-feira (17/11) o fim das restrições ao público na Casa. 

Estão retomadas todas as atividades presenciais do Legislativo, com reabertura total das 

dependências, incluindo sessões no Plenário. […] 

 

Atenção para alunos surdos nas escolas é proposta de Odair Bordignon 
17 de novembro de 2021  

O vereador Odair Bordignon (Cidadania) propõe salas de aulas especiais para deficientes auditivos. 

Segundo o vereador atualmente existe uma quantidade expressiva de pessoas com essa deficiência e 

salas adaptadas poderá facilitar o aprendizado diário. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-cartao-idoso-estacionar-emitido-internet/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-cartao-idoso-estacionar-emitido-internet/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reabre-publico-conclui-comite-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reabre-publico-conclui-comite-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sala-de-aula-especial-para-surdos-e-proposta-de-odair-bordignon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-cartao-idoso-estacionar-emitido-internet/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reabre-publico-conclui-comite-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sala-de-aula-especial-para-surdos-e-proposta-de-odair-bordignon/
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Formação Rural e convênio com Universidade Veterinária são propostas 

de Fabio da van       16 de novembro de 2021  

O vereador Fabio da Van (Cidadania) indica que Paulínia faça uma parceria com o Senar – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural. De acordo com o vereador, o objetivo é capacitar cidadãos para 

que possam empreender novos negócios, criar empregos e gerar renda para as famílias. […] 

 

Loira sugere ambulatório especializado em cuidados com feridas 
16 de novembro de 2021  

O vereador Loira (DC) solicita instalação de um ambulatório de feridas em Paulínia, já existente em 

outros municípios do país. Segundo a Indicação 1339/2021, o acompanhamento de profissionais 

especializados pode ajudar tanto pela aplicação de tratamentos que aceleram a cicatrização […] 

 

Biblioteca itinerante e Bolsa Atleta são propostas de Flávio Xavier 
12 de novembro de 2021  

Para incentivar o hábito da leitura, o vereador Flávio Xavier (Podemos) solicita biblioteca itinerante 

na cidade, adaptada em um veículo com livros de diversos gêneros. Assim, os munícipes poderiam 

ler ou emprestar obras perto de casa ou de praças e parques. Outra ideia é programa de fomento ao 

esporte com a concessão de Bolsa Atleta, […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/formacao-rural-e-convenio-com-universidade-veterinaria-sao-propostas-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/formacao-rural-e-convenio-com-universidade-veterinaria-sao-propostas-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-ambulatorio-especializado-feridas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-biblioteca-itinerante-bolsa-atleta/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/formacao-rural-e-convenio-com-universidade-veterinaria-sao-propostas-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-ambulatorio-especializado-feridas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-biblioteca-itinerante-bolsa-atleta/
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Messias Brito propõe Programa Bom Prato em Paulínia 
12 de novembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere que o município faça parte do Programa Bom Prato do 

Governo do Estado. Criado em 2020, o programa tem o objetivo de oferecer a população de baixa 

renda refeições (almoço e café da manhã), saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-programa-bom-prato-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-programa-bom-prato-em-paulinia/

