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VEÍCULO: NOTÍCIAS REGIONAL 
DATA: MAIO/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 06/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova reforma administrativa para nova estrutura interna 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 06/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara aprova reforma administrativa para nova estrutura interna da 

Casa 
VEÍCULO: O CROMO       |     DATA: 06/05/2022     |    PÁGINA: 

https://jornalocromo.com.br/2022/05/06/camara-aprova-reforma-administrativa-para-nova-estrutura-interna-da-casa/ 

 

 

https://jornalocromo.com.br/2022/05/06/camara-aprova-reforma-administrativa-para-nova-estrutura-interna-da-casa/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 04/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/05/04/vereadores-dao-aumento-de-mais-de-50-
para-vice-prefeito-e-secretarios/ 
 
 
 
 
 
 
 

Vereadores dão aumento de mais de 50% para vice-
prefeito e secretários 
 

Proposta da Mesa da Câmara elevou os vencimentos, respectivamente, para R$ 
12,2 mil e R$ 19,5 mil; foi aprovada por unanimidade na sessão de terça-feira 

4 mai 2022 – 16h50 

 
Mesa Diretora da Câmara de Paulínia, durante a realização da 14ª Sessão Ordinária (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram por unanimidade na sessão de terça-feira (3) aumento de 

mais de 50% nos subsídios do vice-prefeito e dos secretários municipais. Na sexta-feira passada (29), 

em sessão extraordinária, eles tinham concedido 10,54% de reajuste aos salários dos servidores 

municipais. 

Com aumento aprovado pelos vereadores  nesta terça-feira, por meio de projeto de lei de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara e a pedido do Executivo, a nova remuneração do vice-prefeito passou de 

R$ 7.985,61 para R$ 12.251,09 – uma alta de R$ 4.265,48, ou de 53,42%. Já a dos secretários 

municipais de R$ 12.386,13 para R$ 19.500,00 – R$ 7.113,87 a mais ou uma elevação de 57,44%. 

O presidente da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão (PL), e o vereador Cícero Brito (MDB) 

disseram que os novos valores foram fixados com base em levantamento de subsídios da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), “visando reconhecer a ampla responsabilidade de quem ocupa 

esses cargos e reter talentos na cidade”, segundo informou a assessoria de imprensa do Legislativo. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/05/04/vereadores-dao-aumento-de-mais-de-50-para-vice-prefeito-e-secretarios/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/05/04/vereadores-dao-aumento-de-mais-de-50-para-vice-prefeito-e-secretarios/
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Os aumentos concedidos a cerca de 20 pessoas do primeiro escalão da Prefeitura elevarão as 

despesas do Município em R$ 1.299.890,61 neste ano e em R$ 1.733.187,51 a partir de 2023, 

conforme estimativas da própria Prefeitura. Os novos valores aprovados estão valendo a partir deste 

mês e têm vigência até dezembro de 2024. 

Na sexta-feira passada, em sessão extraordinária, os vereadores reajustaram em 10,54% os salários 

dos servidores municipais. A medida teria sido necessária para recompor os vencimentos dos 

funcionários públicos, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no 

acumulado de um ano de inflação, no período de 1º de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, 

data-base dos servidores municipais. De acordo com a Prefeitura, o reajuste nos salários dos cerca de 

5 mil servidores municipais custará aos cofres públicos R$ 54.288.913,68 em 2022 e R$ 

72.385.206,24 a partir de 2023. 

Outros dois textos, sobre vencimentos e plano de carreira de servidores municipais efetivos, foram 

retirados de pauta da sessão de terça-feira para revisão de determinados pontos, destacou a Câmara 

de Paulínia. 

Reforma 

A 14ª Sessão Ordinária votou também a reforma administrativa da Câmara de Paulínia. “A 

iniciativa envolve um conjunto de projetos que redefinem setores e funções dos servidores 

(comissionados e efetivos), com o objetivo de corrigir problemas e gerar uma estrutura mais 

moderna”, informou a assessoria. 

A Câmara Municipal será composta pelo Gabinete da Presidência, a Ouvidoria, a Procuradoria 

Legislativa, a Controladoria Interna, a Secretaria Geral e cinco Departamentos. 

Valadão destacou que os projetos foram formulados com base em estudos da Fundação Instituto de 

Administração (FIA), ligada à USP, passaram por debates com o Ministério Público do Estado e 

aceitaram contribuições de funcionários e vereadores. 

Debate 

Na sessão de terça, os vereadores debateram regra sobre afixar placas indicando horários e 

itinerário do transporte coletivo nos ônibus e pontos. De acordo com o autor, vereador Fábio da Van 

(Cidadania), a medida é importante para a população se manter informada. 

Na área da acessibilidade, foi aprovada proposta que determina compra de livros para as 

bibliotecas municipais em formatos inclusivos, como braile e áudio-livros, conforme iniciativa do 

vereador Pedro Bernarde (Cidadania). 

Os vereadores, por maioria, ainda mantiveram veto total do prefeito Du Cazellato (PL) a três 

propostas que haviam sido aprovadas anteriormente por eles. O que queria: 

• obrigar escolas a notificar gravidez de alunas menores de 14 anos (autoria do vereador José Soares – 
Republicanos); 

• reconhecer a utilidade pública da entidade Associação Somos Uma Só Força (vereador Flávio Xavier – 
Podemos); e 

• exigir tendas e assentos na frente de agências bancárias (vereador Alex Eduardo – Solidariedade). 

Foram ainda apresentados na 14ª Sessão Ordinária 35 Requerimentos (cobrança de medidas ou 

informações), 16 Moções (congratulações e aplausos) e 47 Indicações (sugestões). 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 05/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia vai aumentar salários de secretários e do vice-prefeito; gasto 

será de R$ 5 mi ao ano 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE    |     DATA: 03/05/2022     |    PÁGINA: 

https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-vai-aumentar-salarios-de-secretarios-e-do-vice-prefeito-gasto-sera-de-r-5-

mi-ao-ano/ 

 

Câmara de Paulínia aprova aumento de salário de vice-prefeito e 

secretários 
VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS    |     DATA: 05/05/2022     |    PÁGINA: 

https://portalcbncampinas.com.br/2022/05/camara-de-paulinia-aprova-aumento-de-salario-de-vice-prefeito-e-

secretarios/ 

 

 

 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-vai-aumentar-salarios-de-secretarios-e-do-vice-prefeito-gasto-sera-de-r-5-mi-ao-ano/
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-vai-aumentar-salarios-de-secretarios-e-do-vice-prefeito-gasto-sera-de-r-5-mi-ao-ano/
https://portalcbncampinas.com.br/2022/05/camara-de-paulinia-aprova-aumento-de-salario-de-vice-prefeito-e-secretarios/
https://portalcbncampinas.com.br/2022/05/camara-de-paulinia-aprova-aumento-de-salario-de-vice-prefeito-e-secretarios/
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 30/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/ SERVIDORES 
PÁGINA: 3 

Câmara aprova reajuste de servidores municipais 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Vereadores Jovens serão empossados no dia 19 em Sessão Solene 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Vereadores aprovam atendimento preferencial a diabéticos para 
determinados exames 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara aprova atendimento preferencial a diabéticos para 

determinados exames 
VEÍCULO: O CROMO          |     DATA: 12/05/2022     |    PÁGINA: https://jornalocromo.com.br/2022/05/12/camara-

aprova-atendimento-preferencial-a-diabeticos-para-determinados-exames/ 

 

https://jornalocromo.com.br/2022/05/12/camara-aprova-atendimento-preferencial-a-diabeticos-para-determinados-exames/
https://jornalocromo.com.br/2022/05/12/camara-aprova-atendimento-preferencial-a-diabeticos-para-determinados-exames/
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 30/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ MOBILIDADE URBANA 
PÁGINA: 3 

Novo acesso para a ponte do João Aranha é tema de reunião 
 
 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2022 |  16 
 

  

VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 11/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRIBUNAL DE CONTAS/ RMC  
PÁGINA: 8 
 
 

Tribunal de Contas orienta sobre gestão das Câmaras em palestra para 
vereadores da RMC 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRIBUNAL DE CONTAS/ RMC 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRIBUNAL DE CONTAS/ RMC 
PÁGINA: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Presidente do TCE alerta presidentes de Câmaras para o bom senso nos gastos e nomeações 
VEÍCULO: O CROMO    |     DATA: 09/05/2022     |    PÁGINA: 

https://jornalocromo.com.br/2022/05/09/presidente-do-tce-alerta-presidentes-de-camaras-para-o-bom-senso-nos-gastos-e-nomeacoes/ 

https://jornalocromo.com.br/2022/05/09/presidente-do-tce-alerta-presidentes-de-camaras-para-o-bom-senso-nos-gastos-e-nomeacoes/
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 03/05/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia desobriga uso da máscara para estudantes 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia flexibiliza uso de máscaras em escolas 
VEÍCULO: RÁDIO CBN    |     DATA: 02/05/2022     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2022/05/paulinia-flexibiliza-uso-de-mascaras-em-escolas/ 

https://portalcbncampinas.com.br/2022/05/paulinia-flexibiliza-uso-de-mascaras-em-escolas/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 06/05/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ RECONHECIMENTO/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 

Hospital de Paulínia recebe prêmio em reconhecimento ao trabalho 
realizado na pandemia 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 10/05/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5986760098017635&set=a.456671664359867 
 
 

 
 

 
 
 

Alexandre 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5986760098017635&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 06/05/2022        |        ASSUNTO: REPLAN           |      PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Replan vai receber R$ 2,7 bilhões de investimentos da Petrobras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2022 |  24 
 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2022 |  25 
 

  

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Petrobras assina contrato para nova unidade de tratamento de diesel  

na Replan 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR          |     DATA: 12/05/2022     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/agenciaestado/petrobras-assina-contrato-para-nova-unidade-de-tratamento-de-diesel-na-

replan-1.1239432 

 

Nova unidade da Replan terá investimento de US$ 458 milhões e prevê  

3 mil empregos em Paulínia 
VEÍCULO: G1          |     DATA: 03/05/2022     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/05/03/nova-unidade-da-replan-tera-investimento-de-us-458-

milhoes-e-preve-3-mil-empregos-em-paulinia.ghtml 

 

Petrobras vai gerar 3 mil empregos em construção de unidade na Replan 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS          |     DATA: 05/05/2022     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/05/05/petrobras-vai-gerar-3-mil-empregos-em-construcao-de-unidade-na-

replan/ 

 

Nova unidade da Petrobras na região deve gerar 3 mil empregos 
VEÍCULO: TODO DIA          |     DATA: 09/05/2022     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/cidades/paulinia/nova-unidade-da-petrobras-na-regiao-deve-gerar-3-mil-empregos 

 
 

Petrobras anuncia ampliação da Replan 
VEÍCULO: BAND          |     DATA: 12/05/2022     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/2291793934306030 

 

G1 visita a maior refinaria de petróleo do Brasil, a Replan, em Paulínia 
VEÍCULO: G1          |     DATA: 11/05/2022     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/video/g1-visita-a-maior-refinaria-de-petroleo-do-brasil-a-replan-em-

paulinia-sp-10566748.ghtml 

 

 

 
 

 

https://correio.rac.com.br/agenciaestado/petrobras-assina-contrato-para-nova-unidade-de-tratamento-de-diesel-na-replan-1.1239432
https://correio.rac.com.br/agenciaestado/petrobras-assina-contrato-para-nova-unidade-de-tratamento-de-diesel-na-replan-1.1239432
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/05/03/nova-unidade-da-replan-tera-investimento-de-us-458-milhoes-e-preve-3-mil-empregos-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/05/03/nova-unidade-da-replan-tera-investimento-de-us-458-milhoes-e-preve-3-mil-empregos-em-paulinia.ghtml
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/05/05/petrobras-vai-gerar-3-mil-empregos-em-construcao-de-unidade-na-replan/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/05/05/petrobras-vai-gerar-3-mil-empregos-em-construcao-de-unidade-na-replan/
https://tododia.com.br/cidades/paulinia/nova-unidade-da-petrobras-na-regiao-deve-gerar-3-mil-empregos
https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/2291793934306030
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/video/g1-visita-a-maior-refinaria-de-petroleo-do-brasil-a-replan-em-paulinia-sp-10566748.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/video/g1-visita-a-maior-refinaria-de-petroleo-do-brasil-a-replan-em-paulinia-sp-10566748.ghtml
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 12/05/2022 
ASSUNTO: REPLAN/ HISTÓRIA  
PÁGINA: A2 

Há 50 anos: Médici inaugura a Refinaria de Paulínia 
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VEÍCULO: VALOR ECONÔMICO 
DATA: 03/05/2022 
ASSUNTO: NEGÓCIOS 
PÁGINA: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/projeto-em-paulinia-usa-
biometano-para-gerar-energia.ghtml 
 

Projeto no aterro de Paulínia usa biometano para gerar energia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/projeto-em-paulinia-usa-biometano-para-gerar-energia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/projeto-em-paulinia-usa-biometano-para-gerar-energia.ghtml
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 11/05/2022 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS 
PÁGINA: 5 

Consórcio alerta para risco de abastecimento de água  na região 
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VEÍCULO: ZATUM 
DATA: 06/05/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/9588/fiscalizacao-aponta-risco-de-acidentes-a-alunos-
e-professores-em-escola-de-paulinia 
 

Fiscalização aponta risco de acidentes a alunos e 
professores em escola de Paulínia 
Os problemas foram encontrados em uma escola municipal do bairro Santa Terezinha 
06/05/2022 às 17h22 

Atualizada em 06/05/2022 às 17h53 

Por: Zatum Notícias   Fonte: Da redação 

Compartilhe: 

 
Rachadura encontrada na unidade de Paulínia (Crédito: Divulgação) 

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) apontou, através de uma 

fiscalização realizada em todo Estado no final de abril, que a Emef (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental) Oadil Pietrobon, localizada no bairro Santa 

Terezinha, tem os seguintes problemas com riscos de acidentes para os estudantes 

da unidade. 

 

A fiscalização foi feita em 485 unidades de ensino – 345 escolas municipais e 140 

estaduais – distribuídas em 348 municípios do Estado. Todas as Prefeituras e 

órgãos estaduais serão notificados pelo TCESP a corrigir e prestar esclarecimentos 

detalhados sobre cada caso.  

https://www.zatum.com.br/noticia/9588/fiscalizacao-aponta-risco-de-acidentes-a-alunos-e-professores-em-escola-de-paulinia
https://www.zatum.com.br/noticia/9588/fiscalizacao-aponta-risco-de-acidentes-a-alunos-e-professores-em-escola-de-paulinia
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Em Paulínia, o relatório apontou que "a escola é toda fechada com cerca, sendo que 

desde a última visita realizada por esta fiscalização, em novembro de 2021, a cerca 

possui diversos lugares em que está solta da base, permitindo entrada de animais e 

pessoas estranhas". 

 

Além disso, os fiscais dizem que a falta de manutenção dentro da escola pode 

causar acidentes. "Piso irregular (esburacados) na entrada/saída da escola, 

podendo ocasionar tropeços e quedas de alunos, professores e demais pessoas 

que passam pelo local", informou. 

 

 

"A fiscalização ordenada foi a segunda de 2022 e checou a infraestrutura das 

escolas, bem como o fornecimento de água, manutenção e limpeza dos ambientes, 

salas de aulas, banheiros, cozinhas, locais de convivência, pátios e quadras 

esportivas. A vistoria incluiu, ainda, inspeções em transporte escolar, uniformes, 

equipamentos, materiais didático-pedagógicos e computadores com acesso à 

internet", disse o TCE. 

 

A Prefeitura de Paulínia foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta 

reportagem. A matéria será atualizada quando isso ocorrer.  

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Fiscais do TCE apontam falhas em escolas da região 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 07/05/2022     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinasermc/fiscais-do-tce-apontam-falhas-em-escolas-da-regi-o-1.1238131 

 

https://correio.rac.com.br/campinasermc/fiscais-do-tce-apontam-falhas-em-escolas-da-regi-o-1.1238131
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 10/05/2022 
ASSUNTO: CRIANÇA E ADOLESCENTE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-organiza-semana-de-combate-ao-abuso-e-
exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/ 
 

Paulínia organiza Semana de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
 

Por Redação 

10 de maio de 2022 

 

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania, vai promover a Semana de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, uma série de ações para abordar um 

tema tão importante em nossa sociedade. 

A pasta promoverá três caminhadas em prol da campanha, buscando 

mobilizar a população e disseminar as informações sobre o assunto, a fim de 

combater o abuso às crianças e adolescentes. Na segunda-feira, dia 16, às 

09h, abertura no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), um 

encontro com usuários do serviço. Das 9 às 12h, CRAS Monte Alegre e das 

14h às 17h, no CRAS João Aranha. 

Além disso, na terça-feira, dia 17, das 09h às 12h, na Sala de Imprensa do 

Paço Municipal, Encontro Jovens Líderes, com alunos das Escolas Padre 

José Narciso Vieira Ehrenberg, Adélia Cristina Borgato Gryszezenko e Dr. 

Francisco de Araújo Mascarenhas. 

Na quarta-feira, dia 18, das 8h30 às 12h, na Sala de Imprensa do Paço 

Municipal, II Seminário Municipal de combate ao Abuso e à Exploração 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-organiza-semana-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-organiza-semana-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/05/semana-de-combate-ao-abuso-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes1.jpg
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Sexual Infantil, palestra com Pedro Silva, do Instituto Alana e apresentação do 

Comitê Gestor Intersetorial. 

Já na quinta-feira, dia 19, das 9h às 12h, Encontro Jovens Líderes, com 

alunos do Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira, Porphyrio da Paz e 

Parque dos Servidores. 

Para fechar a semana, sexta-feira, dia 20, das 8h às 12h, com apresentação 

de Cine debate, com alunos que participaram do Encontro Jovens Líderes, 

apresentação de hip hop e encerramento. 

Lei Federal nº. 9.970/2000 

No dia 18 de maio de 1973 aconteceu o caso “Caso Araceli”, como ficou 

conhecido. Neste crime, uma menina de oito anos foi sequestrada, violentada 

e cruelmente assassinada no estado Espírito Santo. Seu corpo apareceu 

carbonizado seis dias depois e seus agressores, jovens de classe média alta, 

nunca foram punidos. A partir disso, a data ficou instituída como o “Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes”, com a aprovação da Lei Federal nº. 9.970/2000. 

Ainda em diversos lugares do Brasil e do mundo, casos semelhantes 

infelizmente ainda acontecem e com essa preocupação a Secretaria de 

Desenvolvimento Social está empenhada em combater a exploração e abuso 

sexual de crianças e adolescentes. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 11/05/2022 
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/novos-conselheiros-administrativos-e-fiscais-tomam-
posse-no-instituto-pauliprev-para-mandato-de-tres-anos/ 
 

Novos Conselheiros Administrativos e Fiscais tomam 
posse no Instituto Pauliprev para mandato de três anos 
 

Por Redação 

11 de maio de 2022 

 

Os novos Conselheiros Administrativos e Fiscais do Instituto Pauliprev 

tomaram posse na noite desta segunda-feira (10/5), em reunião ordinária na 

Câmara Municipal de Paulínia. O Conselho Administrativo funcionará com 

nove integrantes titulares e o Conselho Fiscal com cinco integrantes. 

O diretor-presidente da autarquia, Marcos André Breda, reeleito, foi 

reconduzido ao cargo para mais um mandato de três anos à frente do 

Instituto. Os novos conselheiros também ocuparão seus cargos pelo período 

de três anos. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/novos-conselheiros-administrativos-e-fiscais-tomam-posse-no-instituto-pauliprev-para-mandato-de-tres-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/novos-conselheiros-administrativos-e-fiscais-tomam-posse-no-instituto-pauliprev-para-mandato-de-tres-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Posse-Pauliprev-2022-19-1.jpg
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Conheça os novos Conselheiros 

Diretor-Presidente 

• Marcos André Breda 

 

Conselho Administrativo 

• Erick Santos Paiva (eleito) 

• Vaniza Ghidot (eleita) 

• Idu Albino Ribeiro (eleito) 

• Silvio Aparecido da Silva Carlos (eleito pelos inativos) 

• Solange de Fátima Ramos Meschiati (eleita pelos inativos) 

• Edson Tomaz (indicado pelo Poder Executivo) 

• Sandra Ariadne Casassa (indicado pelo Poder Executivo) 

• Fabiano Domingos Drudi (indicado pelo Poder Executivo) 

• Fabio Ceconello (indicado pelo Poder Legislativo) 

 

Suplentes do Conselho Administrativo 

Ademilson Peres Gonçalves 

Rosineide Silva Souza 

Fábio Cecconelo 

Francisco Magno Resende Miranda 

Conselho Fiscal 

• Adelson Chaves dos Santos 

• Valéria Serra de Freitas Guimarães 

• Mônica Cirelli de Cellio (eleita pelos inativos) 

• Ademir Pereira (indicado pelo Poder Executivo) 

• Reginaldo Aparecido Naves (indicado pelo Poder Legislativo) 

 

Suplentes do Conselho Fiscal 

Janaína Magalhães Ferreira 

Ademir Pereira 

Fabiano Domingos Drudi 

Fabiano Luiz Avamileno 



   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2022 |  36 
 

  

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2022 
ASSUNTO: ELEITORAL 
PÁGINA: 12 

Pré-candidatos podem iniciar vaquinha virtual a partir de domingo 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 1º/05/2022 
ASSUNTO: EMPREGO/ RMC 
PÁGINA: 12 

RMC tem aumento de 25% no número de acidentes e 20% em mortes no 
trabalho 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 06/05/2022 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ REGIÃO 
PÁGINA: 17 

Receita Federal arrecada 12% a menos de recursos em Paulínia e região 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 29/04 a 11/05/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova atendimento preferencial a diabéticos para 

determinados exames 
11 de maio de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (10/5) proposta de prioridade a diabéticos em 

exames que exijam jejum prévio, como coletas de sangue e ultrassonografia de abdômen. Se o texto 

por sancionado pelo prefeito, o atendimento prioritário será compartilhado com outros públicos, 

como idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Segundo o vereador Cícero Brito (MDB) […] 

 

 

Grilo propõe recapeamento nas principais avenidas da cidade 
10 de maio de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) sugere que as principais avenidas de Paulínia sejam recapeadas. O 

parlamentar defende que as chuvas dos últimos meses causaram danos na massa asfáltica em 

diversos pontos das avenidas, sem falar no tráfego intenso de veículos. Considerando os danos 

apontados por munícipes, o vereador pede reparo imediato […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-15-prioridade-diabeticos-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-15-prioridade-diabeticos-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grilo-propoe-recapeamento-nas-principais-avenidas-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-15-prioridade-diabeticos-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/grilo-propoe-recapeamento-nas-principais-avenidas-da-cidade/
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Verbas para modernizar bibliotecas e escolas precisam sair do papel, diz 

Helder         10 de maio de 2022  

O vereador Helder Pereira (PL) cobra aplicações de verbas que ele direcionou no fim do ano passado 

para instituições da cidade. Por lei, o Legislativo tem direito de definir para onde será destinado 0,5% 

da receita corrente líquida do município. As emendas parlamentares de Helder destinaram R$ 100 

mil para modernização das bibliotecas física e virtual […] 

 

Odair Bordignon questiona entrega de uniformes escolares 
9 de maio de 2022  

O vereador Odair Bordignon (Cidadania) busca informações sobre o fornecimento de uniformes 

escolares na rede municipal de ensino. Segundo o vereador o gabinete tem recebido questionamentos 

sobre a compra e a data de entrega, se tratando que já estamos no mês de maio. […] 

 

Alex pede contratação de médicos hebiatras para atendimento de 

adolescentes        9 de maio de 2022  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) solicita a contratação de médicos com especialização em 

Hebiatria, para atuarem nas Unidades Básicas de Saúde no monitoramento da saúde física e 

psicossocial dos adolescentes. Essa especialidade médica é voltada para a saúde dos jovens […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-verbas-modernizar-bibliotecas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-verbas-modernizar-bibliotecas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/odair-bordignon-questiona-entrega-de-uniformes-escolares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-medicos-hebiatras-adolescentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-medicos-hebiatras-adolescentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-verbas-modernizar-bibliotecas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/odair-bordignon-questiona-entrega-de-uniformes-escolares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-medicos-hebiatras-adolescentes/


   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2022 |  42 
 

  

 

Projeto de José Soares quer que jovens fiscalizem meio ambiente da 

cidade         6 de maio de 2022  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere projeto que capacite jovens a atuar como monitores 

ambientais. De forma voluntária ou remunerada, o grupo poderia atuar em atividades 

socioambientais na cidade, como mutirões de limpeza, coleta de pilhas e baterias […] 

 

Flávio cobra posto do INSS e regra mais ampla para programas sociais 

municipais         5 de maio de 2022 

Depois da chegada do Poupatempo em Paulínia, o vereador Flávio Xavier (Podemos) diz que é o 

momento de reunir esforços para trazer um posto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 

Hoje, os moradores da cidade precisam se deslocar a Campinas para ter atendimento. […] 

 

Cícero pede mais acessibilidade no Rodoshopping e “pit stop” em ciclovias 
5 de maio de 2022  

O vereador Cícero Brito (MDB) solicita acessibilidade no entorno do calçamento do Rodoshopping, 

após receber reclamações de que não há rampas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. 

Um munícipe, por exemplo, relatou dificuldades para se locomover até a Prefeitura […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-jovens-monitores-ambientais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-jovens-monitores-ambientais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-posto-inss-programas-sociais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-posto-inss-programas-sociais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-acessibilidade-rodoshopping-pit-stop-ciclovias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-jovens-monitores-ambientais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-posto-inss-programas-sociais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-acessibilidade-rodoshopping-pit-stop-ciclovias/
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Messias Brito pede programa de moradia para idosos carentes 
4 de maio de 2022  

O vereador Messias Brito (PL) sugere que a Prefeitura faça a adesão ao “Programa Vida Longa” 

habitação para idosos, junto ao Governo do Estado de São Paulo. Segundo o vereador, o Programa 

tem o objetivo de oferecer moradia assistida e gratuita aos idosos acima de 60 anos, em situação de 

vulnerabilidade social, inseridas no CadÚnico, […] 

 

Câmara aprova reforma administrativa para nova estrutura interna da 

Casa          3 de maio de 2022  

De forma pioneira na região, a Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (3/5) a reforma 

administrativa da Casa de Leis. A iniciativa envolve um conjunto de projetos que redefinem setores e 

funções dos servidores (comissionados e efetivos), com o objetivo de corrigir problemas […] 

 

Zé Coco sugere Ouvidoria para ônibus e capacitação de pessoas com 

autismo         3 de maio de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) defende que a Prefeitura disponibilize à população um serviço de 

Ouvidoria para atender reivindicações ligadas aos ônibus coletivos. Segundo ele, “é imprescindível 

que nossa cidade possua canais abertos e acessíveis de comunicação direta com a população […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-pede-programa-de-moradia-para-idosos-carentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-14-reforma-administrativa-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-14-reforma-administrativa-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-ouvidoria-onibus-capacitacao-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-ouvidoria-onibus-capacitacao-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-pede-programa-de-moradia-para-idosos-carentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-14-reforma-administrativa-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-ouvidoria-onibus-capacitacao-autismo/
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Óculos de graça e farmácia veterinária popular são proposta de Fabio da 

Van          3 de maio de 2022  

O vereador Fábio da van (Cidadania) propõe programa para distribuição de óculos gratuitos a 

moradores de Paulínia, em vulnerabilidade social. A indicação 640/2022 defende que enxergar bem é 

qualidade de vida e implica em um bom rendimento escolar e no trabalho. […] 

 

Educadores apresentam aos vereadores novas diretrizes de Educação 

Inclusiva           2 de maio de 2022  

Professores e responsáveis técnicos do AEE – Atendimento Educacional Especializado da Secretaria 

de Educação Municipal de Ensino de Paulínia participaram de uma reunião na sexta-feira (29/5) com 

os vereadores a fim de esclarecer vários pontos sobre Educação Especial. […] 

 

Pedro sugere melhorias no trânsito ao redor das escolas e incentivo para 

atrair indústrias        2 de maio de 2022  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita um plano de ação a fim de melhorar o trânsito ao 

redor das escolas do município. Segundo o vereador, o Gabinete Online recebe várias demandas 

relacionadas a preocupação com o trânsito próximo as escolas e UBSs da cidade. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/oculos-de-graca-e-farmacia-veterinaria-popular-sao-proposta-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/oculos-de-graca-e-farmacia-veterinaria-popular-sao-proposta-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/educadores-apresentam-aos-vereadores-novas-diretrizes-de-educacao-inclusiva/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/educadores-apresentam-aos-vereadores-novas-diretrizes-de-educacao-inclusiva/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-sugere-melhorias-no-transito-ao-redor-das-escolas-e-incentivo-para-atrair-industrias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-sugere-melhorias-no-transito-ao-redor-das-escolas-e-incentivo-para-atrair-industrias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/oculos-de-graca-e-farmacia-veterinaria-popular-sao-proposta-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/educadores-apresentam-aos-vereadores-novas-diretrizes-de-educacao-inclusiva/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-sugere-melhorias-no-transito-ao-redor-das-escolas-e-incentivo-para-atrair-industrias/
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Câmara de Paulínia cria calendário de eventos oficial 
29 de abril de 2022  

A partir de agora a Câmara Municipal de Paulínia tem um calendário anual para realização de 

eventos oficiais. O objetivo é reunir todas as comemorações e datas importantes ligadas à cidade e ao 

cotidiano dos cidadãos, além de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer. Assim, a 

população pode saber com antecedência o cronograma […] 

 

Valadão pede manutenção nos telefones das UBS 
29 de abril de 2022  

O vereador Fabio Valadão (PL) sugere manutenção nas linhas e aparelhos telefônicos das UBSs da 

cidade. Ele explica que o gabinete foi procurado por diversos usuários das UBS, dizendo que estão 

encontrando dificuldades ao realizar contato via telefone com as unidades, devido à falta de 

funcionamento das linhas de telefonia fixa.  […] 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-cria-calendario-de-eventos-oficial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-manutencao-dos-telefones-das-ubs/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-cria-calendario-de-eventos-oficial/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-manutencao-dos-telefones-das-ubs/

