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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ENERGIA SOLAR 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Câmara começa a instalar placas para produção de energia solar  
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 28/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ENERGIA SOLAR 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 23/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ENERGIA SOLAR 
PÁGINA: 3 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 29/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/ SERVIDOR 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 27/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/ SERVIDOR 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/04/27/camara-faz-sessao-extra-para-votar-
reajuste-no-salario-dos-servidores/ 
 

Câmara faz sessão extra para votar reajuste no salário 
dos servidores 
 
 

Reunião ocorre na manhã da próxima sexta-feira; projeto de lei é de autoria da 
Prefeitura e prevê índice de 10,54% para recompor as perdas com inflação 

27 abr 2022 – 15h13 

 
Sessão ordinária dos vereadores realizada na Câmara de Paulínia na terça-feira (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia vão se reunir na próxima sexta-feira (29), às 10h, para votar proposta de 

reajuste no salário dos servidores municipais. A sessão extraordinária foi convocada pelo presidente 

da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão (PL), no final da 13ª sessão ordinária desta terça (26). 

De acordo com a Prefeitura de Paulínia, autora do Projeto de Lei 53/2022, é necessário recompor 

os vencimentos dos funcionários públicos e seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), calculado em 10,54%, 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. 

O reajuste salarial de 10,54%, se aprovado, valerá já a partir do próximo domingo, dia 1º de maio, 

para servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, e dos admitidos em caráter 

temporário. Também é extensivo a aposentados e a pensionistas de ex-servidores públicos 

municipais, mas não se aplica aos agentes políticos e comissionados, como prefeito, vice-prefeito e 

secretários municipais. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/04/27/camara-faz-sessao-extra-para-votar-reajuste-no-salario-dos-servidores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/04/27/camara-faz-sessao-extra-para-votar-reajuste-no-salario-dos-servidores/
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De acordo com ofício encaminhado pela Prefeitura à Câmara de Paulínia, assinado pelo prefeito de 

Paulínia, Du Cazellato (PL), o reajuste salarial para os cerca de 5 mil servidores municipais irá gerar 

uma despesa estimada de R$ 54,2 milhões em 2022 e de R$ 72,3 milhões nos anos de 2023 e 2024 

nos cofres públicos (veja o quadro detalhado nesta página). 

 

Na sessão desta terça-feira, o presidente do Legislativo também falou sobre os preparativos para a 

geração de energia solar na Câmara. Segundo sua assessoria, a Casa é uma das pioneiras no Brasil a 

ter placas fotovoltaicas, já instaladas no estacionamento dos funcionários e visitantes. 

Conforme a Câmara, o objetivo é reduzir cerca de 85% da conta de energia elétrica e diminuir 42 

toneladas por ano de emissão de CO2 na camada atmosférica. O investimento é de R$ 1,48 milhão, 

valor que deve retornar em aproximadamente seis anos, e faz parte do programa de Metas e 

Prioridades, um conjunto de 16 medidas para o biênio 2021-2022. 
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Veto 

Por maioria de votos, foi mantido veto do prefeito a um projeto do vereador Flávio Xavier 

(Podemos) que pretendia criar o Programa de Doações de Sobras de Materiais de Construção. A 

Prefeitura de Paulínia alegou que a iniciativa seria inviável, por falta de espaço para armazenamento 

das sobras. 

Já o vereador Pedro Bernarde (Cidadania) destacou a abertura da Semana Municipal do Primeiro 

Emprego, realizada no Plenário nesta segunda (25), com informações sobre capacitação e 

empregabilidade em Paulínia. Foram apresentados ainda 41 Requerimentos (cobrança de medidas ou 

informações), 10 Moções (congratulações e aplausos) e 50 Indicações (sugestões). 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/ SERVIDOR 
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 21/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 

Câmara obriga agências bancárias a fornecer tendas e cadeiras para quem aguarda atendimento 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 23/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Câmara obriga tendas e cadeiras para quem aguarda atendimento em 

agências bancárias 
VEÍCULO: JORNAL O CROMO    |     DATA: 21/04/2022     |    PÁGINA: 

https://jornalocromo.com.br/2022/04/21/camara-obriga-tendas-e-cadeiras-para-quem-aguarda-atendimento-em-

agencias-bancarias/ 

https://jornalocromo.com.br/2022/04/21/camara-obriga-tendas-e-cadeiras-para-quem-aguarda-atendimento-em-agencias-bancarias/
https://jornalocromo.com.br/2022/04/21/camara-obriga-tendas-e-cadeiras-para-quem-aguarda-atendimento-em-agencias-bancarias/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 15/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 16 

Câmara aprova regra de corredor ecológico para obras e estradas  
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/04/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Sessão Solene homenageia guardas civis, bombeiros e membros da Defesa 
Civil 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Guardas civis, bombeiros e Defesa Civil vão ser homenageados 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA    |     DATA: 16/04/2022     |    PÁGINA: 

https://tribunapaulinia.com.br/guardas-civis-bombeiros-e-membros-da-defesa-civil-vao-receber-homenagem-na-

camara/ 
 

 

Câmara homenageia guardas civis, bombeiros e membros da Defesa Civil 
VEÍCULO: JORNAL O CROMO    |     DATA: 14/04/2022     |    PÁGINA:  

https://jornalocromo.com.br/2022/04/14/camara-homenageia-guardas-civis-bombeiros-e-membros-da-defesa-civil/ 

https://tribunapaulinia.com.br/guardas-civis-bombeiros-e-membros-da-defesa-civil-vao-receber-homenagem-na-camara/
https://tribunapaulinia.com.br/guardas-civis-bombeiros-e-membros-da-defesa-civil-vao-receber-homenagem-na-camara/
https://jornalocromo.com.br/2022/04/14/camara-homenageia-guardas-civis-bombeiros-e-membros-da-defesa-civil/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 21/04/2022 
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Após duas décadas, Paulínia entrega matrículas imobiliárias do Cooperlotes 
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VEÍCULO: PREFEITURA DE PAULÍNIA 
DATA: 27/04/2022 
ASSUNTO: PLANO DIRETOR 
PÁGINA: http://www.paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5607 

Prefeitura divulga espaço digital para revisão do Plano Diretor 
 ESPAÇO DIGITAL DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE PAULÍNIA 

 
 

 
 
 

Revisão do Plano Diretor, Lei Municipal nº 2.852/2006: instrumento legal 
da política de desenvolvimento de Paulínia, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana e 
garantia do bem-estar de seus habitantes. Com 15 anos em vigência, o PDM 
deve ser revisado para atendimento legal do Art. 40, §3º do Estatuto da 
Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), o que é reforçado pela transformação 
da dinâmica territorial e urbana observada no município ao longo dos últimos 
anos. 

Revisão do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei Complementar nº 
60/2016: orienta a organização do território, estabelecendo parâmetros para 
a ocupação e usos permitidos para cada porção da área urbana; 

http://www.paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5607


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2022 |  20 
 

  

Revisão do Código de Obras e Edificações, Lei Municipal nº 
241/1970: define regras para a atividade edilícia no município; e Código de 
Posturas, Lei Municipal 1.950/1995, e tem finalidade disciplinar aspectos de 
higiene pública, do bem estar público, das instalações, da localização e do 
funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de 
serviços, bem como as correspondentes relações jurídicas entre o Poder 
Público Municipal e os munícipes.  

Com duas e cinco décadas de vigência, respectivamente, essas normas 
necessitam de atualização frente às dinâmicas social, econômica, territorial e 
institucional ocorridas nos últimos em Paulínia e no Brasil. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/04/2022 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 6 

Prefeitura lança cursos para quem busca primeiro emprego 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 29/04/2022  |   ASSUNTO: EMPREGO/ REGIÃO |            PÁGINA: 7 

Geração de empregos nas cidades da região em março de 2022 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 28/04/2022 
ASSUNTO: NEGÓCIOS  
PÁGINA: 7 

Saldo da balança comercial segue negativo 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 26/04/2022 
ASSUNTO: CAMINHADA/ INCLUSÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-promove-neste-sabado-30-a-1a-caminhada-pela-
conscientizacao-do-autismo/ 
 

Paulínia promove neste sábado (30), a 1ª Caminhada pela 
Conscientização do Autismo 
 

Por Redação 

26 de abril de 2022 

 

Abril é lembrado como o mês de Conscientização do Autismo pela passagem 

do Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril) e, para fechar o 

mês, a Prefeitura de Paulínia apoia a realização da 1º Caminhada Inclusiva 

de Conscientização do Autismo que está marcada para o dia 30/04, a partir 

das 9h, no Parque Zeca Malavazzi, na região Central. 

O evento é realizado pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do 

Adolescente. No evento, além da caminhada que ocorre das 9h às 12h, 

dentro das pistas do parque, haverá também diversas atividades gratuitas 

para proporcionar uma manhã repleta de diversão para os participantes, com 

brinquedos infláveis, brincadeiras lúdicas, oficinas recreativas, dentre outras 

ações. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-promove-neste-sabado-30-a-1a-caminhada-pela-conscientizacao-do-autismo/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-promove-neste-sabado-30-a-1a-caminhada-pela-conscientizacao-do-autismo/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Zeca-Malavazzi.jpg
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A caminhada representa mais do que saúde para pessoas com deficiência, é 

uma oportunidade de socialização e de conscientização sobre as inúmeras 

potencialidades deste público. Ela faz parte do Mês da Conscientização do 

Autismo, que em abril realizou sessões adaptadas de cinema e promoveu o 

1º Fórum Municipal sobre o tema. 

Programação: 

– 9h – Início da Caminhada no entorno da lagoa, com a participação do grupo 

501st Legion no Brasil (personagens de Star Wars) 

– 9h30 – Apresentação de Show Dog do Grupamento e Operações com Cães 

da Guarda Civil 

– 10h – Atividade com o Grupo de Escoteiros Bem-Te-Vi 

– 9h às 12h – Brincadeiras lúdicas, oficinas recreativas, brinquedos infláveis e 

passeios de triciclo e pedalinhos. 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/04/2022 
ASSUNTO: INCLUSÃO  
PÁGINA: 5 

Cerca de 150 pessoas participam do 1º Fórum de Conscientização do Autismo em Paulínia 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 29/04/2022          |       ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO          |       PÁGINA: A7 

Paulínia realiza Dia D de vacinação contra gripe e sarampo neste sábado 
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VEÍCULO: BAND 
DATA: 21/04/2022 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: https://www.band.uol.com.br/band-multi/campinas-e-regiao/noticias/mulher-aguarda-ha-
quase-um-mes-por-cirurgia-cardiaca-em-paulinia-16507103 
 
 

Mulher aguarda há quase um mês por cirurgia cardíaca 
em Paulínia 
Ela tem Doença de Chagas e precisa de um marca-passo mas não consegue a cirurgia 
Edison Souza21/04/2022 • 10:47 

 

Paciente está aguardando por cirurgia 

Arquivo da família 

Uma paciente de 67 anos diagnosticada com a Doença de Chagas aguarda há 28 

dias por uma cirurgia no Hospital de Paulínia, na Região Metropolitana de 

Campinas. 

Modesta Ferreira da Silva está muito debilitada e não pode voltar para casa. A 

filha dela, Jane Martins, mandou uma mensagem para o Portal Band Multi 

porque está desesperada com a situação da mãe. “Ela tem Chagas e disseram 

que, sem um marca-passo, ela não ia aguentar muito. Um médico fala uma coisa, 

outro fala outra e ela está cada vez mais ficando fraquinha, mais debilitada. Eles 

falam que tem de esperar porque não tem vaga na Unicamp, não tem vaga na 

Puc, não tem vaga em lugar nenhum e eu não sei mais o que fazer”, afirma Jane. 

https://www.band.uol.com.br/band-multi/campinas-e-regiao/noticias/mulher-aguarda-ha-quase-um-mes-por-cirurgia-cardiaca-em-paulinia-16507103
https://www.band.uol.com.br/band-multi/campinas-e-regiao/noticias/mulher-aguarda-ha-quase-um-mes-por-cirurgia-cardiaca-em-paulinia-16507103
https://www.band.uol.com.br/autor/edison-souza
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Em nota, a Prefeitura de Paulínia informa que está agilizando a busca por uma 

vaga para a paciente.  

“A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a 

paciente Modesta Ferreira da Silva é portadora de Doença de Chagas, forma 

cardíaca, com comprometimento da função do órgão, determinando necessidade 

de implante de desfibrilador interno (CDI) e Marca-Passo. 

Esse recurso, de alta complexidade, é regulado pelo Estado, através da DRS VII: 

Departamento Regional de Saúde, Campinas. 

A referência para tal procedimento é o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi 

das Cruzes. 

Todos os esforços no sentido de agilizar a vaga têm sido realizados pessoalmente 

pelo Secretário da Saúde, Dr. Fábio Alves, em tratativas junto a gestão da DRS 

VII. 

A paciente e família têm tido todo o apoio da equipe multidisciplinar do Hospital 

Municipal de Paulínia”, diz a nota oficial. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/04/2022 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: 6 

Participantes dos Jogos Estaduais da Melhor Idade recebem homenagem 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/04/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ TECNOLOGIA 
PÁGINA: 21, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia inicia estudos para implantação da tecnologia 5G 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/04/2022 
ASSUNTO: REGIÃO  
PÁGINA: 8 

Governador assina convênios com prefeituras para viabilizar Trem Intercidades na região de Campinas 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 23/04/2022 
ASSUNTO: SANEAMENTO 
PÁGINA: 3 

Governo libera R$ 54,8 bilhões para tratamento de esgoto de Paulínia 
 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2022 |  35 
 

 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 29/04/2022      |     ASSUNTO: RODOVIAS/ REGIÃO 
PÁGINA: A5 

Estado estuda instalar pedágio ponto a ponto em rodovias; sistema existe na RMC desde 2013 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 28/04/2022 
ASSUNTO: ELEITORAL  
PÁGINA: A10 

Como funciona a “lei das sobras” nas eleições 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 13 a 27/04/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara discutirá reajuste de servidores municipais na próxima sexta 

(29/4)          
27 de abril de 2022  

Os vereadores de Paulínia vão se reunir na próxima sexta-feira (29/4), às 10h, para votar proposta de 

reajuste no salário dos servidores municipais. A Sessão Extraordinária foi convocada pelo presidente 

da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão (PL), no final da 13ª Sessão Ordinária. […] 

 

 

Loira solicita reabertura do zoológico e espaço de terapia com animais 
26 de abril de 2022  

O vereador Loira (DC) cobra informações da Prefeitura sobre a reforma do Parque Ecológico 

Armando Muller. Ele questiona andamento das obras e prazo aproximado de reabertura. “O 

Zoológico Municipal recebia inúmeros visitantes de Paulínia e da região, além de ser um espaço de 

lazer para a nossa população também”, diz.  […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reajuste-servidores-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reajuste-servidores-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-reabertura-zoologico-terapia-com-animais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reajuste-servidores-municipais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-reabertura-zoologico-terapia-com-animais/
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Pacientes que tratam em outras cidades precisam de auxilio alimentação, 

afirma Messias Brito       26 de abril de 2022  

O vereador Messias Brito (PL) propõe Programa “Vale Alimentação da Saúde”. O objetivo é 

beneficiar os munícipes que se deslocam para atendimento médico fora da cidade, através da 

Secretaria Municipal de Saúde. […] 

 

Construção de um Centro de Referência do Autismo é proposta de Alex 

Eduardo         25 de abril de 2022  

A implantação de um Centro Municipal de Referência do Autismo é iniciativa do vereador Alex 

Eduardo (Solidariedade). De acordo com a Indicação 490/2022, o local poderia atender, orientar e 

identificar demandas relacionadas a moradores com Transtorno do Espectro Autista (ETA)  […] 

 

Brinquedos acessíveis nas escolas e Terminal Rodoviário coberto são 

proposta de Dr. Grilo       25 de abril de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) solicita informações a Prefeitura de Paulínia sobre a instalação de 

brinquedos inclusivos em unidades escolares, praças e parques públicos do município. A proposta 

defende que o mercado já disponibiliza brinquedos acessíveis as crianças com deficiência […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pacientes-que-tratam-em-outras-cidades-precisam-de-auxilio-alimentacao-afirma-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pacientes-que-tratam-em-outras-cidades-precisam-de-auxilio-alimentacao-afirma-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-referencia-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-referencia-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/brinquedos-acessiveis-nas-escolas-e-terminal-rodoviario-coberto-sao-proposta-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/brinquedos-acessiveis-nas-escolas-e-terminal-rodoviario-coberto-sao-proposta-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pacientes-que-tratam-em-outras-cidades-precisam-de-auxilio-alimentacao-afirma-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-referencia-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/brinquedos-acessiveis-nas-escolas-e-terminal-rodoviario-coberto-sao-proposta-de-dr-grilo/
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Proposta de Helder quer serviço digital para agilizar alvarás de 

construções       22 de abril de 2022  

O vereador Helder Pereira (PL) sugere serviço on-line para liberar alvarás de construção de 

empreendimentos horizontais. Em Campinas, por exemplo, a plataforma “Aprova Fácil” concede 

essa autorização em até 24 horas para obras de até 2.500m2 […] 

 

José Soares sugere Escola da Inteligência e revisão de itinerários dos 

ônibus        20 de abril de 2022  

Com a chegada da nova empresa de ônibus na cidade, o vereador José Soares (Republicanos) solicita 

adequações nos itinerários para atender os cidadãos de forma mais ágil e eficiente. Atualmente, o 

transporte coletivo de Paulínia tem 56 ônibus e 750 mil usuários […] 

 

Câmara obriga tendas e cadeiras para quem aguarda atendimento em 

agências bancárias      20 de abril de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (19/4), durante a 12ª Sessão Ordinária, 

proposta para que agências bancárias instalem tendas e assentos na frente de seus prédios, com o 

objetivo de proteger os clientes de exposições climáticas. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-digital-alvaras-construcoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-digital-alvaras-construcoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-itinerarios-onibus-escola-inteligencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-itinerarios-onibus-escola-inteligencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-12-tendas-cadeiras-agencias-bancarias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-12-tendas-cadeiras-agencias-bancarias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-digital-alvaras-construcoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-itinerarios-onibus-escola-inteligencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-12-tendas-cadeiras-agencias-bancarias/
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Censo municipal e fórum para debater ensino são propostas de Flávio 

Xavier        19 de abril de 2022  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere censo demográfico para levantar principais necessidades 

da população e basear o planejamento de melhorias urbanas com base em informações objetivas. 

Segundo ele, os censos “constituem fontes de referência imprescindíveis para o planejamento de 

políticas públicas”. […] 

 

Furto de fiação na Praça da Lagoa do João Aranha preocupa Fabio da Van   
19 de abril de 2022  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) busca esclarecimentos junto a Prefeitura quanto aos furtos de 

fiação e cabeamentos na Praça Waldemar Perissinotto, na Lagoa do João Aranha. Além do ato de 

vandalismo, a situação interfere diretamente na prática de esportes realizadas no local […] 

 

Projeto contra preconceito e centro para atender autistas são pedidos de 

Cícero         18 de abril de 2022  

O vereador Cícero Brito (MDB) sugere a criação do programa “Por uma Infância Livre de 

Preconceitos”, com o objetivo de conscientizar desde cedo os cidadãos sobre igualdade. A iniciativa 

teria ações na sala de aula, integrando secretarias, e também nas empresas, com política […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-censo-municipal-forum-educacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-censo-municipal-forum-educacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/furto-de-fiacao-na-praca-da-lagoa-do-joao-aranha-preocupa-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-projeto-preconceito-autistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-projeto-preconceito-autistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-censo-municipal-forum-educacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/furto-de-fiacao-na-praca-da-lagoa-do-joao-aranha-preocupa-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-projeto-preconceito-autistas/
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Câmara homenageia guardas civis, bombeiros e membros da Defesa Civil 
15 de abril de 2022  

A Câmara de Paulínia promove sessão solene na próxima quarta-feira (20/4), às 19h, para entregar 

diplomas Tiradentes e 28 de Fevereiro a 11 profissionais que atuam pela Segurança Pública da 

cidade. […] 

 

Zé Coco cobra novo Recred, para contribuintes regularizarem dívidas 
14 de abril de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) solicita abertura de programa de recuperação de crédito no município, 

conhecido como Recred. Para ele, a iniciativa é necessária depois de dois anos intensos de pandemia 

da Covid-19, com muitos impactos econômicos aos cidadãos. […] 

 

Pedro Bernarde pede botão do pânico no transporte público 
14 de abril de 2022  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita botão do pânico no transporte público de Paulínia. A 

indicação 494/2022 Pedro Bernarde propõe a inclusão do botão do pânico do atual aplicativo de 

Transporte Público – MOV Paulínia. A proposta visa garantir maior segurança aos usuários 

(crianças, mulheres e idosos) com foco na diminuição de furtos, roubos […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/solene-tiradentes-guardas-civis-bombeiros-defesa-civil/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-novo-recred-regularizar-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-pede-ampliacao-de-cesta-basica-e-botao-de-panico-no-app-mov/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/solene-tiradentes-guardas-civis-bombeiros-defesa-civil/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-novo-recred-regularizar-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-pede-ampliacao-de-cesta-basica-e-botao-de-panico-no-app-mov/
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Descarte irregular de lixo na cidade preocupa Odair Bordignon 
13 de abril de 2022  

O vereador Odair Bordignon (Cidadania) solicita informações à Prefeitura, sobre quais medidas vem 

sendo tomadas referente a fiscalização de descarte de lixos em locais proibidos. Segundo o vereador, 

munícipes procuraram o gabinete apontando locais que existem acúmulo de lixo irregular, como por 

exemplo na Avenida Engenheiro Roberto Mange, no bairro Alto de Pinheiros. […] 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/descarte-irregular-de-lixo-na-cidade-preocupa-odair-bordignon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/descarte-irregular-de-lixo-na-cidade-preocupa-odair-bordignon/

