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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 

Vereadores voltam a exigir passagens para animais em rodovias na cidade  
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-aprova-construcao-de-passagem-para-animais-

em-rodovias-na-cidade/ 
 

Paulínia aprova construção de passagem para animais em 
rodovias na cidade 
 

Por Redação 

1 de junho de 2022 

 

A Estrada da Rhodia ganhou uma passagem aérea de fauna para permitir que 

animais silvestres circulem entre áreas verdes sem passarem pelas estradas, ao 

lado do rio Ribeirão Anhumas, em Barão Geraldo | Foto: Notícias de Paulínia 

 

Com objetivo de proteger animais silvestres que vivem perto de rodovias e 

garantir a segurança dos usuários, os vereadores de Paulínia aprovaram terça-

feira (31/5), proposta para que todo estudo envolvendo obras de ampliação em 

estradas e rodovias inclua passagem de fauna, que são caminhos aéreos ou 

subterrâneos para animais transitarem com segurança. 

O projeto foi apresentado em abril pelo vereador Cícero Brito (MDB), mas o 

texto foi vetado pelo prefeito. Depois de uma análise técnica, os 15 vereadores 

decidiram assinar novo projeto, revisando regras e termos para a iniciativa sair 

do papel. O texto passará por nova análise do prefeito. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-aprova-construcao-de-passagem-para-animais-em-rodovias-na-cidade/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-aprova-construcao-de-passagem-para-animais-em-rodovias-na-cidade/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Passagem-de-fauna_Estrada-da-Rhodia-4.jpg
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As rodovias administradas por concessionárias no Estado de São Paulo 

ganharam mais 18 passagens de fauna para evitar o atropelamento de animais. 

Agora, são 345 desses equipamentos ao longo de 11,1 mil quilômetros de 

rodovias. Outras 20 passagens estão em construção. 

Entre as principais vítimas de atropelamentos em rodovias paulistas estão 

animais com risco de extinção na natureza, como jaguatiricas, onças-pardas, 

tamanduás-bandeiras e antas. 

O que é – Passagem aérea ou subterrâneo é o nome técnico de uma ponte 

construído abaixo ou sob as rodovias, que permite a travessia segura de 

animais de um lado para outro. Esse túnel é feito normalmente durante a 

construção das rodovias. Mas, mesmo que a rodovia já exista, qualquer 

cidadão pode solicitar o estudo de viabilidade técnica e econômica para a 

construção de uma passagem. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 12 
 

Vereadores voltam a exigir passagens para animais em rodovias
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 

Câmara aprova exibições mensais de cinema para autistas 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 28/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 

Câmara aprova exibições mensais de cinema a autistas em Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6 

Oficinas preparam Vereadores Jovens para apresentar propostas 
legislativas 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 28/05/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 3 

Câmara sedia audiência pública sobre metas fiscais da Prefeitura 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Secretaria de Finanças apresenta metas fiscais em audiência na Câmara 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA              |     DATA: 30/05/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/secretaria-de-financas-apresenta-metas-fiscais-em-audiencia-na-camara/ 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/secretaria-de-financas-apresenta-metas-fiscais-em-audiencia-na-camara/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 02/06/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-40-dias-paulinia-registra-morte-por-covid-19-mais-
de-257-mil-doses-aplicadas/ 
 

Após 40 dias, Paulínia registra morte por Covid-19; mais 
de 257 mil doses aplicadas 
 

Por Redação 

2 de junho de 2022 

 

Após quase 40 dias, Paulínia notificou uma morte por Covid-19, com isso, a cidade registrou 

a 337ª morte desde o início da pandemia. Era um homem, de 48 anos, com comorbidade. 

Ele faleceu no dia 9 de maio. A cidade registra 24.156 casos confirmados e conta com dois 

pacientes positivos internados em leito clínico no Hospital Municipal de Paulínia – HMP. 

Em Paulínia, o Vacinômetro aponta mais de 257.719 mil doses aplicadas no Município. No 

total, são 96.059 primeira dose, 90.344 segunda dose, 68.053 dose adicional 

(terceira/quarta) e 3.263 dose única. Se considerada apenas a população adulta, 88,68% da 

população está com ciclo vacinal iniciado. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Veja lista com perfil das mortes registradas em Paulínia 
VEÍCULO: G1              |     PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/10/coronavirus-veja-lista-

com-perfil-das-mortes-registradas-em-paulinia.ghtml 

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-40-dias-paulinia-registra-morte-por-covid-19-mais-de-257-mil-doses-aplicadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-40-dias-paulinia-registra-morte-por-covid-19-mais-de-257-mil-doses-aplicadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/10/coronavirus-veja-lista-com-perfil-das-mortes-registradas-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/10/coronavirus-veja-lista-com-perfil-das-mortes-registradas-em-paulinia.ghtml
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Leito-UTI.jpg
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 1º/06/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6 

SP volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 02/06/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://correio.rac.com.br/saude/cidades-da-regi-o-de-campinas-optam-pela-volta-das-
mascaras-1.1248028 
 

Cidades da região de Campinas optam pela volta das 
máscaras 
 

Valinhos e Sumaré anunciaram o retorno do protetor facial na quarta-feira 
 

Da Redação 

02/06/2022 às 08:54. 

Atualizado em 02/06/2022 às 08:54 

 

Alunos da rede municipal de Valinhos na sala de aula: no caso dos estudantes, recomendação foi reforçada (Gustavo 

Tilio) 

Um dia depois do Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde de São Paulo 

voltar a recomendar o uso de máscara em locais fechados para evitar o contágio 

da covid-19, Campinas confirmou uma reunião para hoje do Comitê Covid para 

reavaliar a necessidade e obrigatoriedade do uso do protetor facial em 

ambientes fechados. Atualmente, o uso é exigido, por exemplo, no transporte 

público e nas salas de aula. Outras cidades, como Valinhos e Sumaré, também 

anunciaram a volta da obrigatoriedade do protetor no ambiente escolar. 

https://correio.rac.com.br/saude/cidades-da-regi-o-de-campinas-optam-pela-volta-das-mascaras-1.1248028
https://correio.rac.com.br/saude/cidades-da-regi-o-de-campinas-optam-pela-volta-das-mascaras-1.1248028
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Em nota, divulgada na quarta-feira (1), a Secretaria de Ciência, Pesquisa e 

Desenvolvimento em Saúde, por meio do Comitê Científico do Estado de São 

Paulo, "recomendou o retorno do uso de máscaras em estabelecimentos 

fechados sem caráter obrigatório, não modificando a legislação vigente em São 

Paulo da utilização apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo". 

A medida foi anunciada devido ao aumento de casos e internações pela doença.  

O uso deixou de ser obrigatório no Estado no dia 17 de março. Caberá aos 

municípios, agora, decidirem se mantém ou não a obrigatoriedade do protetor. O 

Estado registrou, até o dia 31 de maio, 5.511.939 casos confirmados. 

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Campinas, o 

tema da recomendação em locais fechados será debatido "na reunião do Comitê 

Covid de hoje para rever a necessidade de ampliar as restrições ou 

recomendações, conforme situação epidemiológica atual". Campinas, 

diferentemente do Estado, foi mais restritiva, e levando-se em consideração as 

demais doenças respiratórias comuns nesta época do ano, manteve a 

obrigatoriedade do protetor facial nos serviços de saúde, em ambientes fechados 

nas escolas, Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) e no 

transporte público. O site oficial da Administração informava 215.583 casos de 

covid confirmados até o último dia 25. 

Outras prefeituras, como Sumaré e Valinhos, também anunciaram na quarta-

feira (1) a volta da obrigatoriedade da máscara no ambiente escolar. Em 

Sumaré, a medida abrange a rede pública e particular. Além disso, a 

administração orientou a retomada intensiva dos protocolos de segurança contra 

a doença devido ao aumento dos casos positivos dentro das unidades de 

ensino. [...] 
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Já o comitê de enfrentamento à covid-19 em Indaiatuba vem se reunindo 

diariamente para acompanhar o avanço dos casos na cidade e na região, mas 

ainda não há uma decisão sobre a questão. As prefeituras de Hortolândia, 

Jaguariúna e Paulínia não se pronunciaram até as 16h de na quarta-feira (1). 

Notificação 

Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), a 

taxa de positividade da doença apresentou, semanalmente, crescimento no mês 

de maio em todo o país. Nos laboratórios representados por ela, foram 47,8 mil 

exames, sendo que 17,6% positivos, na semana de 1º a 7 de maio; de 8 a 14, 

foram 65,1 mil, com positividade em 24%; e de 15 a 21 de maio, 62,5 mil 

exames, sendo 28,8% com diagnosticado para covid-19. 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 28/05/2022 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ SERVIDORES 
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

STF mantém migração dos servidores para estatutários 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/06/2022 
ASSUNTO: CONSELHO MUNICIPAL/ ANIMAIS 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2727 
 

Paulínia vai instalar Conselho de Bem-Estar Animal 
 

Da Redação 

01/06/2022 17:06:33 

 

Cidade terá ainda Departamento Animal 

Candidatos da sociedade civil podem se inscrever até segunda-feira (6), na Secretaria de 

Meio Ambiente, das 9h às 16h 
 

Iniciadas no mês passado, dia 19, as inscrições para o primeiro Conselho de Bem-Estar 

Animal (Combea) de Paulínia terminam na próxima segunda-feira (6). Órgão colegiado, consultivo e 

deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seddema), o Combea será 

formado por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.  

O mandato de 2 anos (com possibilidade de mais um consecutivo) não é remunerado. “O exercício 

das funções de membro do Combea é considerado como prestação de serviços relevantes ao 

Município, razão pela qual não será remunerado”, diz o artigo 6º, da Lei  3.756/20, que criou o 

órgão. 

 

Composição 

Cinco representantes do Poder Público: 2 servidores da Secretaria de Meio Ambiente, 1 da Defesa 

Civil, 1 da Saúde (Zoonoses) e 1 da Segurança Pública, todos indicados pelo prefeito Du 

Cazellato (PL). Cinco representantes da Sociedade Civil: 2 de ONGs ou entidades civis relacionadas 

à educação ambiental, aos direitos, proteção e defesa dos animais, 1 médico veterinário, e 2 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2727
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2020/376/3756/lei-ordinaria-n-3756-2020-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-bem-estar-animal-combea?q=3756
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protetores de animais independentes, todos escolhidos, de forma direta, pelos próprios inscritos às 

vagas.   

Os primeiros membros do Combea serão definidos dia 27 deste mês.  A Mesa Diretora do órgão 

terá Presidente, Vice-Presidente, Secretários Executivo e Adjunto.   

 

Departamento 

Além de instalar o Combea, a administração Du Cazellato (PL) vai construir a sede 

do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), que será responsável pela execução 

de políticas públicas voltadas para os animais da cidade, tais como: ações educativas sobre guarda 

responsável; fiscalização de denúncias de maus-tratos e abandono; atendimento de bichos sem 

tutor; feiras de adoção; e campanhas de castração de cães e gatos. 

No início do mês passado, dia 4, Cazellato (PL) destinou, por meio de decreto, R$ 2 milhões para a 

construção do prédio do DPBEA, mas a licitação deve acontecer no segundo semestre.  

 

Mizael Marcelly 

Foto: Ilustração 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/decreto/2022/821/8210/decreto-n-8210-2022-dispoe-sobre-a-abertura-de-credito-adicional-suplementar-a-dotacao-do-orcamento-vigente-e-da-outras-providencias?q=DPBEA
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: MERENDA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Merenda escolar alcança 62% de ótimo e bom em aprovação 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

Programa “Família Acolhedora” busca interessados em conviver com crianças afastadas da família 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 28/05/2022 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia tem crescimento de 30% na arrecadação de ISS no 1º trimestre 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 1º/06/2022 
ASSUNTO: EMPREGO/ RMC 
PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

 

RMC registra maior geração de empregos no interior de SP 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Emprega Paulínia tem mais de 90 vagas em aberto 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: ILUMINAÇÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Nova empresa assume operação de serviços de iluminação em Paulínia 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: 18 

Pauliprev recupera R$ 221 mil do Fundo TMJ 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: ELEITORAL 
PÁGINA: 8 

Três federações partidárias vão concorrer às eleições deste ano 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 26/05 a 02/06/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

 

Oficinas preparam Vereadores Jovens para apresentar propostas 
legislativas        2 de junho de 2022  

Trinta participantes da Câmara Jovem participaram nesta quinta-feira (2/6) de oficina sobre 

diferentes tipos de propostas legislativas: projetos de lei, indicações, requerimentos e moções. Eles 

discutiram como apresentar suas ideias e fizeram atividades em grupo. Essa foi a segunda oficina do 

projeto. […] 

 

 

Educadores devem saber identificar sinais de abuso infantil, diz José 
Soares         2 de junho de 2022  

O vereador José Soares (Republicanos) defende capacitação de profissionais da educação do 

município para identificarem sinais de abuso contra menores de idade. Para o autor da proposta, eles 

podem ajudar alunos e agilizar o encaminhamento a órgãos responsáveis. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/oficinas-vereadores-jovens-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/oficinas-vereadores-jovens-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-educadores-sinais-abuso-infantil/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-educadores-sinais-abuso-infantil/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/oficinas-vereadores-jovens-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-educadores-sinais-abuso-infantil/
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Para Flávio, parceria público-privada poderia melhorar pontos de ônibus 
1 de junho de 2022  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) solicita implantação do programa “Adote um Ponto de 

Ônibus”, que permite publicidade nesses espaços em troca de melhorias patrocinadas por empresas. 

Ele ressalta que já existe lei municipal autorizando esse tipo de medida (Lei Municipal 3.373/2014). 

[…] 

 

Gibi sugere capacitação para mulheres na construção civil 
1 de junho de 2022  

O vereador Gibi Professor (PTB) indica adesão ao Programa ‘Mão na Massa’ mulheres na 

construção civil em parceria com o Senai. A proposta tem o objetivo de capacitar mulheres com 

idade entre 18 e 45 anos e escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental […] 

 

Cícero cobra atendimento preferencial e mais acessibilidade em prédios 
públicos         31 de maio de 2022  

Dois requerimentos do vereador Cícero Brito (MDB) cobram medidas para pessoas com deficiência, 

idosos e outros cidadãos com necessidades especiais. Um deles questiona se o Hospital Municipal e 

as unidades básicas de saúde cumprem a legislação federal sobre prioridade […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-parceria-adotar-pontos-onibus/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-capacitacao-para-mulheres-na-construcao-civil/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-atendimento-preferencial-acessibilidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-atendimento-preferencial-acessibilidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-parceria-adotar-pontos-onibus/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-sugere-capacitacao-para-mulheres-na-construcao-civil/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-atendimento-preferencial-acessibilidade/
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Vereadores voltam a exigir passagens para animais em rodovias na 
cidade         31 de maio de 2022  

A Câmara de Paulínia aprovou, nesta terça-feira (31/5), proposta para que todo estudo envolvendo 

obras de ampliação em estradas e rodovias inclua passagem de fauna: caminhos aéreos ou 

subterrâneos para animais transitarem com segurança. O vereador Cícero Brito (MDB) […] 

 

 

Zé Coco cobra início do Departamento da Saúde e Bem-Estar Animal 
30 de maio de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) questiona a Prefeitura como está o andamento para criação do 

Departamento da Saúde e Bem-Estar Animal. A unidade foi prevista na reforma administrativa do 

governo municipal, devendo integrar a Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente.  

 

Bombeiros e Policiais precisam passar por capacitação em Libras, 
afirma Dr. Grilo        27 de maio de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) faz apelo ao Governador do Estado para que seja implantado no curso 

de capacitação em libras para policiais e bombeiros. A moção 161/2022 destaca que a capacitação 

visa instruir esses profissionais para um atendimento humanizado […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-18-passagens-animais-rodovias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-18-passagens-animais-rodovias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-departamento-saude-animal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiro-e-policiais-precisam-passar-por-capacitacao-em-libras-afirma-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiro-e-policiais-precisam-passar-por-capacitacao-em-libras-afirma-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-18-passagens-animais-rodovias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-departamento-saude-animal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiro-e-policiais-precisam-passar-por-capacitacao-em-libras-afirma-dr-grilo/
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Centro para tratar Alzheimer e criação de Fatec são propostas de 
Edilsinho         27 de maio de 2022  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) sugere um centro de referência para tratamento de 

pessoas com Alzheimer em Paulínia. A unidade poderia contar com equipe multidisciplinar, 

incluindo médico geriatra, acupunturista, fisioterapeuta, nutricionista e enfermeiro, por exemplo. […] 

 

Messias Brito propõe Kit maternidade as famílias carentes e kit de 
higiene bucal nas escolas      26 de maio de 2022 

O vereador Messias Brito (PL) sugere kit maternidade aos bebês nascidos no hospital municipal de 

Paulínia. A indicação 861/2022 destaca que muitas vezes a gravidez não foi planejada, causando 

preocupações ainda maiores nas mamães. […] 

 

Para Loira, Paulínia precisa instalar câmeras e monitoramento 
inteligente         26 de maio de 2022  

O vereador Loira (DC) solicita instalação de câmeras, gravadores e central de monitoramento 

(sistemas de gravação e transmissão de vídeo e áudio) em diversos pontos de Paulínia, como entradas 

e saídas do município, praças e ruas movimentadas com comércio. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-alzheimer-e-fatec/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-alzheimer-e-fatec/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-kit-maternidade-as-familias-carentes-e-kit-de-higiene-bucal-nas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-kit-maternidade-as-familias-carentes-e-kit-de-higiene-bucal-nas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-cameras-monitoramento-inteligente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-cameras-monitoramento-inteligente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-alzheimer-e-fatec/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-brito-propoe-kit-maternidade-as-familias-carentes-e-kit-de-higiene-bucal-nas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-cameras-monitoramento-inteligente/

