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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 14/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO PEQUENO CIDADÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da Câmara para alunos do 5º ano 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da Câmara para alunos do 5º Ano 
VEÍCULO: JORNAL O CROMO    |     DATA: 13/06/2022     |    PÁGINA:  

https://jornalocromo.com.br/2022/06/13/projeto-pequeno-cidadao-abre-as-portas-da-camara-para-alunos-do-5o-ano/ 

 

https://jornalocromo.com.br/2022/06/13/projeto-pequeno-cidadao-abre-as-portas-da-camara-para-alunos-do-5o-ano/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 

Audiência pública discute diretrizes para Orçamento de Paulínia em 2023 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara realizará audiência pública para discutir LDO 2023 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 11/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 3 

Orçamento de Paulínia 2023 é discutido em audiência pública nesta quarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Orçamento 2023: Finanças realiza audiência sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA    |     DATA: 14/06/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/orcamento-2023-financas-realiza-audiencia-sobre-a-lei-de-diretrizes-orcamentarias/ 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/orcamento-2023-financas-realiza-audiencia-sobre-a-lei-de-diretrizes-orcamentarias/
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 11/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 

Prioridade a diabéticos em exames que exigem jejum prévio será lei em 
Paulínia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara derruba veto e obriga prioridade a diabéticos em exames 
VEÍCULO: JORNAL O CROMO    |     DATA: 11/06/2022     |    PÁGINA:  

https://jornalocromo.com.br/2022/06/11/camara-derruba-veto-e-obriga-prioridade-a-diabeticos-em-exames/ 

 

 

 

 

 

https://jornalocromo.com.br/2022/06/11/camara-derruba-veto-e-obriga-prioridade-a-diabeticos-em-exames/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 6 

Paulínia terá prioridade a diabéticos em exames que exigem jejum prévio 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 04/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 

Vereadores aprovam novo projeto para construção de passagens de 
animais em rodovias 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 11/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: 6 

Câmara homenageia dois cidadãos paulinense em sessões solenes 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: 18 

Câmara homenageia cidadãos paulinense em sessões solenes 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 03/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: www.facebook.com/correio.marcelly/photos/a.536993233012956/5266579126720986/ 

11 vereadores já pediram construção de Mercado Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/correio.marcelly/photos/a.536993233012956/5266579126720986/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 13/06/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SAÚDE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-de-paulinia-exonera-secretario-municipal-de-
saude/ 
 

Prefeito de Paulínia exonera secretário Municipal de Saúde 
 

Por Redação 

10 de junho de 2022 

 

Fábio Luiz Alves, médico sanitarista permaneceu por 979 dias à frente da 

Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia 

 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), exonerou nesta sexta-feira (10), o 

secretário de Saúde, Fábio Luiz Alves. A exoneração do secretário foi publicada 

no Diário Oficial da Edição 1.844, de 10 de junho de 2022. A Prefeitura e o ex-

secretário não se manifestaram de forma oficial sobre o motivo da demissão. 

Fábio permaneceu no cargo de secretário municipal de saúde por 979 dias. Ele 

foi nomeado por meio do Decreto nº 7.660, do dia 05 de outubro de 2.019, 

publicado na Edição 1.433 do Diário Oficial, do dia 10 de outubro de 2019 e 

exonerado através do Decreto nº 8.234, do 10 de junho de 2022, publicado na 

Edição 1.844 do Diário Oficial, do mesmo dia. 

Durante o período à frente da pasta, teve vários embates com alguns 

conselheiros de saúde e enfrentou a pandemia da covid, com mais de 25 mil 

casos confirmados e 366 mortes pela doença.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-de-paulinia-exonera-secretario-municipal-de-saude/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-de-paulinia-exonera-secretario-municipal-de-saude/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Sa%C3%BAde-secret%C3%A1rio1-845x321-1.jpg
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Recentemente enfrentou o aumento dos casos da dengue, com mais de 3 mil 

somente no primeiro quadrimestre de 2022. 

O ex-secretário de Paulínia é Mestre em Saúde coletiva e especialista em saúde 

pública pela Unicamp e na mesma instituição atuou como clínico geral e médico 

sanitarista, já foi coordenador geral da política nacional de humanização da 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, trabalhou nas 

prefeituras de Diadema, Sumaré, São Paulo, Nova Odessa, Mogi Mirim, Mauá, 

Artur Nogueira e Campinas, no Hospital de Caridade São Vicente em Jundiaí e 

foi secretário de Saúde nas cidades de Santa Bárbara D’Oeste e Itatiba e 

Paulínia, passando pelas secretarias estaduais de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul. 

Fábio Alves já recebeu prêmios em congressos realizados em Taubaté, na USP 

da Capital e em Campinas, além de ser defensor ferrenho do SUS. 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/06/fabio-luiz-alves_nomea%C3%A7%C3%A3o_outubro-de-2019.jpeg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/06/f%C3%A1bio-luiz-alves_exorena%C3%A7%C3%A3o_maio-de-2022.jpeg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 13/06/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SAÚDE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/alexandre-brandt-servidor-de-carreira-e-nomeado-
secretario-interino-de-saude-de-paulinia/ 
 

Alexandre Brandt, servidor de carreira, é nomeado 
secretário interino de Saúde de Paulínia 
 

Por Redação 

13 de junho de 2022 

 

O servidor de carreira do Município, Alexandre Camargo Brandt (foto/facebook), foi nomeado na 

manhã desta segunda-feira (13/6), pelo prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), como secretário 

Interino de Saúde. Brandt já nomeado tomou posse imediatamente no cargo. 

Alexandre Brandt como é conhecido, é dentista e recentemente foi designado como superintendente 

de Redes da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O decreto 8.235 de hoje, foi publicado na 

Edição 1.845 do Diário Oficial do dia 13 de junho de 2022. 

Por enquanto, não houve alterações nas demais Chefias da Secretaria de Saúde. Brandt também é 

membro titular do Conselho Municipal de Saúde, indicado pela Administração Municipal. 

O ex-secretário de Saúde, o médico sanitarista Fábio Luiz Alves, que permaneceu no cargo por 

979 dias foi exonerado na sexta-feira, 10. 

 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/alexandre-brandt-servidor-de-carreira-e-nomeado-secretario-interino-de-saude-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/alexandre-brandt-servidor-de-carreira-e-nomeado-secretario-interino-de-saude-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Alexandre-Camargo-Brandt1.jpg
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 07/06/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-gripe-e-prorrogada-em-
paulinia-sem-agendamento/ 
 

Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada em 
Paulínia; sem agendamento 
 

Por Redação 

7 de junho de 2022 

 

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), prorrogou a 

campanha de vacinação contra a gripe até 24 de junho no município. A alteração se deu 

após ofício do Ministério da Saúde e o objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos grupos 

prioritários. Não é necessário agendamento. 

Estão elegíveis para vacinação contra gripe: idosos a partir de 60 anos de idade; 

trabalhadores da Saúde; crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos de idade; 

gestantes e puérperas até 45 dias após o parto; professores de escolas públicas e 

privadas; pessoas com deficiência; portadores de doenças crônicas; caminhoneiros, 

trabalhadores de transporte coletivo; portuários; forças de segurança e salvamento e 

forças armadas. 

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) do Centro I, Planalto e São José. Das 8 às 16h30, nas UBSs Amélia, Betel, 

Centro II, Cooperlotes, João Aranha, Parque da Represa e Monte Alegre. Aos sábados, 

das 8h às 11h30, nas UBSs Centro, Monte Alegre, Planalto e São José. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-gripe-e-prorrogada-em-paulinia-sem-agendamento/
http://noticiasdepaulinia.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-gripe-e-prorrogada-em-paulinia-sem-agendamento/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-a-gripe_29.03.20221.jpeg
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VEÍCULO: G1 
DATA: 12/06/2022 
ASSUNTO: OPORTUNIDADE 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/06/12/senai-de-paulinia-tem-
inscricoes-abertas-para-curso-de-formacao-de-mulheres-operadoras.ghtml 
 

Senai de Paulínia tem inscrições abertas para curso de 
formação de mulheres operadoras 
 

Rede Ipiranga oferece a qualificação para 20 selecionadas, que terão direito a bolsa-
auxílio. Interessadas devem se candidatar, através do site, até 15 de junho. 

Por g1 Campinas e Região 

12/06/2022 16h54  Atualizado há um dia 

 

 
Curso de operadoras tem inscrições abertas até 15 de junho; aulas serão oferecidas no 
Senai de Paulínia (SP) — Foto: Rede Ipiranga/Divulgação 

O Senai de Paulínia (SP) está com inscrições abertas para o programa “Operação Mulher”, 
que seleciona 20 candidatas para uma qualificação gratuita de operadoras. As alunas terão 
acesso a uma bolsa-auxílio. As interessadas devem se inscrever pela internet até quarta-
feira (15). 
 
Serão três meses de aulas, com 300 horas de cursos presenciais no local. O resultado 
será divulgado até o final do mês e as aulas têm início em 4 de julho. 
 
O conteúdo da qualificação prevê formação em fundamentos de operação para produção, 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/06/12/senai-de-paulinia-tem-inscricoes-abertas-para-curso-de-formacao-de-mulheres-operadoras.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/06/12/senai-de-paulinia-tem-inscricoes-abertas-para-curso-de-formacao-de-mulheres-operadoras.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3qZIQdENBE2kxXjjdOT21iLmiF9twA9Cm64rWXbzgkRUOEdRSjJIMVVPNzAyS1E5SFdOUE0yM1ZKRS4u
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manutenção operacional, técnicas de logísticas para produção, desenvolvimento humano e 
conhecimento de negócios. 
 
A capacitação é oferecida pela rede de postos de combustíveis Ipiranga. De acordo com a 
empresa, a expectativa é de que as participantes sejam preparadas para ingressar no 
setor e na companhia de acordo com a demanda de vagas para ampliar o quadro de 
colaboradoras. 
 
De acordo com a Ipiranga, a diretoria e a gerência corporativas contam, respectivamente, 
com 30% e 26% de lideranças femininas e 75% das vagas do último programa de trainee 
foram preenchidas por mulheres. 
 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Rede de postos de combustível abre inscrições para formar operadoras 

em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON    |     DATA: 06/06/2022     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1771947,Rede-de-postos-de-combustivel-abre-

inscricoes-para-formar-operadoras-em-Paulinia.aspx 

 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1771947,Rede-de-postos-de-combustivel-abre-inscricoes-para-formar-operadoras-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1771947,Rede-de-postos-de-combustivel-abre-inscricoes-para-formar-operadoras-em-Paulinia.aspx
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 8 

Paulínia fecha primeiro quadrimestre com saldo positivo de empregos 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 07/06/2022 
ASSUNTO: EMPREGO/ REGIÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Região registra o maior saldo de empregos dos últimos três anos 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 05/06/2022 
ASSUNTO: NEGÓCIOS/ REGIÃO  
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Região de Campinas é o maior mercado de loteamentos do país 
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 06/06/2022 
ASSUNTO: RESPONSABILIDADE FISCAL  
PÁGINA: https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/paulinia/2021/relatorio-alerta 
 

85% dos municípios são alertados por risco de 
descumprimento da LRF 
 

 

06/06/2022 – SÃO PAULO – Das 644 Prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCESP), 549 delas – um percentual de 85% – apresentaram um 

quadro que indica comprometimento na gestão orçamentária. 

 

O cenário integra relatório do TCE com a relação dos entes fiscalizados que receberam 

algum tipo de alerta previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): por estar com 

arrecadação abaixo do previsto (inciso I) ou apresentar indícios de comprometimento da 

gestão orçamentária (inciso V). 

  

Ao todo, 29 Prefeituras e 16 entidades municipais deixaram de enviar o balancete contábil 

à Corte de Contas paulista, conforme previsto no calendário de obrigações do TCESP. 

Além disso, quatro Câmaras municipais não entregaram a prestação de contas. 

 

A não apresentação das contas configura ato de improbidade administrativa e crime de 

responsabilidade, ficando o responsável sujeito a diversas penas, inclusive ao pagamento 

de multa, nos termos da Lei Complementar nº 709, de 1993. 

https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/paulinia/2021/relatorio-alerta
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. Comunicado 

 

O levantamento foi publicado por meio do Comunicado GP nº 24/2022, no Caderno 

Legislativo do Diário Oficial do Estado de sexta-feira (3/6).  

 

As análises contábeis dos dados de receitas e de despesas são relativas ao primeiro 

bimestre de 2022. 

 

O TCESP ressalta que a fiscalização procederá ao exame de cada caso, segundo sua 

motivação, quando da consequente elaboração do relatório final das contas anuais do 

exercício de 2022. 

 

Os dados, detalhados por município, estão disponíveis para consulta e download na 

plataforma VISOR (Visão Social de Relatórios de Alertas), no site do TCE, acessível pelo 

link www.tce.sp.gov.br/visor. 

 

 

 

https://bit.ly/3NUXozJ
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3AVisor%3Avisor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3AVisor%3Avisor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 13/06/2022 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: 
https://www.facebook.com/correio.marcelly/photos/a.536993233012956/5295432910502274/ 

Operação da Assistência Social acolhe pessoas nas ruas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/correio.marcelly/photos/a.536993233012956/5295432910502274/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 3 

EMEF Sol Nascente ganhará duas novas salas de aula e biblioteca 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 10/06/2022 
ASSUNTO: ESPORTE  
PÁGINA: 5 

Equipe de Ginástica Artística de Paulínia conquista medalhas em Torneio de 
Categorias 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 05/06/2022 
ASSUNTO: RMC  
PÁGINA: A2 

Parlamento Metropolitano apresenta demandas da RMC 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 03 a 15/06/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova urgência para lei que aumenta vagas em escolas 
particulares 
15 de junho de 2022  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (14/6), por maioria de votos, regime de 

urgência para proposta da Prefeitura que busca ampliar vagas em creches e pré-escolas privadas 

conveniadas. Segundo a Prefeitura, a iniciativa é necessária para atender aumento na demanda dos 

alunos de 0 a 5 anos, que foi significativo durante a pandemia […] 

 

Recreação para crianças, inclusive autistas, é pedido de Zé Coco para 
julho 
14 de junho de 2022  

Com a chegada das férias escolares, em julho, o vereador Zé Coco (PSB) solicita programas de 

recreação para as crianças e questiona a Prefeitura se haverá atividades para aquelas com autismo. 

Ele defende o desenvolvimento de ações inclusivas e que estimulem a criatividade nos momentos de 

lazer. […] 

 
 
 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-20-urgencia-vagas-escolas-particulares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-20-urgencia-vagas-escolas-particulares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-recreacao-criancas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-recreacao-criancas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-20-urgencia-vagas-escolas-particulares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-recreacao-criancas/
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Projeto “Pequeno Cidadão” abre as portas da Câmara para alunos do 5º 
ano          13 de junho de 2022  

A Câmara de Paulínia deu início a visitas programadas com estudantes do 5º ano do ensino 

fundamental, de escolas públicas e privadas. Com o projeto “Pequeno Cidadão”, as crianças têm 

oportunidade de conhecer os principais espaços da Câmara […] 

 

Dia do Gari e cartório de registro em Paulínia são propostas de Messias 
Brito           10 de junho de 2022  

O vereador Messias Brito (PL) solicita que seja incluído no calendário oficial de Paulínia, o dia do 

Gari. A ideia é que a data seja celebrada todo mês de maio, com o objetivo de promover a integração 

destes servidores com atividades esportivas, culturais e artísticas. […] 

 

Bueiro inteligente e mudança de endereço do CAPS II são sugestões de 
Dr. Grilo         10 de junho de 2022  

O vereador Dr. Grilo (MDB) solicita sistema de boca de lobo inteligente. A indicação 930/2022 

afirma que as bocas de lobo tradicionais, causam mau cheiro e colaboram para proliferação de 

doenças, ratos, baratas e outros insetos. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-pequeno-cidadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-pequeno-cidadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dia-do-gari-e-cartorio-de-registro-em-paulinia-sao-proposta-de-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dia-do-gari-e-cartorio-de-registro-em-paulinia-sao-proposta-de-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bueiro-inteligente-e-mudanca-de-endereco-do-caps-ii-sao-sugestoes-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bueiro-inteligente-e-mudanca-de-endereco-do-caps-ii-sao-sugestoes-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-pequeno-cidadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dia-do-gari-e-cartorio-de-registro-em-paulinia-sao-proposta-de-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bueiro-inteligente-e-mudanca-de-endereco-do-caps-ii-sao-sugestoes-de-dr-grilo/
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Audiência pública discute diretrizes para Orçamento de Paulínia em 
2023          9 de junho de 2022  

A Câmara de Paulínia promoverá audiência pública na próxima quarta-feira (15/6), às 18h, para 

discutir diretrizes na elaboração e execução do Orçamento 2023. Haverá transmissão ao vivo no site 

da Câmara Municipal, no perfil do Facebook e no canal do Legislativo no YouTube. […] 

 

Edilsinho sugere boletim digital e detector de metais nas portas das 
escolas         9 de junho de 2022 

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) propõe aplicativo de celular para consultar notas e 

faltas de alunos da rede municipal de ensino. Ele diz que a iniciativa, já existente nas escolas 

estaduais, iria facilitar acesso aos pais e ampliar a interação com educadores. Outro pedido é 

instalação de detectores de metais nas entradas das escolas, creches […] 

 

Câmara promove sessões solenes para homenagear dois cidadãos 
paulinenses        8 de junho de 2022  

A Câmara de Paulínia promoverá duas sessões solenes, a partir da próxima sexta (10/6), para 

entregar títulos a nomes de destaque no município. As sessões serão transmitidas ao vivo no site 

institucional, no Facebook da Câmara e ainda no canal do Legislativo no YouTube. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-diretrizes-orcamento-loa-2023/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-diretrizes-orcamento-loa-2023/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-boletim-detector-metais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-boletim-detector-metais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-cidadaos-paulinenses/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-cidadaos-paulinenses/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-diretrizes-orcamento-loa-2023/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-boletim-detector-metais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-cidadaos-paulinenses/
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Câmara derruba veto e obriga prioridade a diabéticos em exames 
8 de junho de 2022  

Os vereadores de Paulínia decidiram nesta terça-feira (7/6) determinar atendimento preferencial a 

diabéticos em exames que exigem jejum prévio, como coletas de sangue e ultrassonografias de 

abdômen. A proposta já havia sido votada em maio, mas foi vetada pelo prefeito. […] 

 

Fila para creche deve ser publicada no Portal da Transparência, sugere 
Loira          7 de junho de 2022  

O vereador Loira (DC) defende que o Portal da Transparência da Prefeitura passe a publicar a 

quantidade de vagas disponíveis por creche municipal e/ou a fila de espera. A medida atenderia 

famílias que esperam por uma oportunidade e enfrentam dificuldade […] 

 

Ruas fechadas aos finais de semana e APP Saúde Fácil são propostas 
de Pedro         7 de junho de 2022  

  O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) propõe que ruas e avenidas de Paulínia sejam fechadas e 

sinalizadas temporariamente aos finais de semana, para que munícipes possam realizar atividades 

físicas ao ar livre. Segundo o vereador, a ideia é incentivar o ciclismo, bem como as caminhadas, 

corridas, entre outras práticas de esportes.  […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-19-prioridade-diabeticos-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-fila-creche-portal-da-transparencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-fila-creche-portal-da-transparencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ruas-fechadas-aos-finais-de-semana-e-app-saude-facil-sao-propostas-de-pedro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ruas-fechadas-aos-finais-de-semana-e-app-saude-facil-sao-propostas-de-pedro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-19-prioridade-diabeticos-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-fila-creche-portal-da-transparencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ruas-fechadas-aos-finais-de-semana-e-app-saude-facil-sao-propostas-de-pedro/
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Alex pede cursos de robótica, tecnologia e primeiros socorros aos jovens 
6 de junho de 2022  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) sugere inclusão da robótica nas escolas municipais. Mais 

do que ensinar a construir máquinas, a ideia é dar oportunidade para crianças e adolescentes 

planejarem projetos de forma coletiva, integrando diferentes disciplinas e conhecimentos. […] 

 

Ansioso para inauguração do Departamento de proteção e bem-estar 
Animal, diz Valadão       3 de junho de 2022  

O vereador Fabio Valadão (PL) solicita informações referentes ao andamento da obra e prazo para 

entrega do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). Segundo Valadão o DPBEA 

será fundamental na elaboração e execução de políticas públicas voltadas para os cuidados dos 

animais e a prevenção de agravos de saúde pública e de maus-tratos. “ […] 

 

Helder solicita escola infantil no Cooperlotes e isenção de ITPU para 
aposentados        3 de junho de 2022  

O vereador Helder Pereira (PL) solicita escola municipal de educação infantil na região do 

Cooperlotes. Hoje, segundo ele, moradores com filhos pequenos precisam se deslocar para bairros 

mais distantes. Helder reforça que existe legislação federal garantindo à criança […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-cursos-robotica-tecnologia-socorros/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ansioso-para-inauguracao-do-departamento-de-protecao-e-bem-estar-animal-diz-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ansioso-para-inauguracao-do-departamento-de-protecao-e-bem-estar-animal-diz-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-escola-infantil-cooperlotes-isencao-itpu-aposentado/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-escola-infantil-cooperlotes-isencao-itpu-aposentado/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-cursos-robotica-tecnologia-socorros/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ansioso-para-inauguracao-do-departamento-de-protecao-e-bem-estar-animal-diz-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-escola-infantil-cooperlotes-isencao-itpu-aposentado/

