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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
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Câmara lança aplicativo de celular para pesquisa de leis e projetos 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 20/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ METAS E PRIORIDADES 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2692 
 

Câmara divulga metas e prioridades até 2022 
 

Da Redação 

20/09/2021 17:09:21 

 

O presidente Fábio Valadão (PL) realizará 15 licitações 

Plano prevê novas despesas com reformas, mobília, alimentação, empresas 

terceirizadas, melhorias na segurança do prédio legislativo, entre outras 
 

A partir deste ano, o vereador eleito para presidir a Câmara Municipal de Paulínia (CMP) deverá 

apresentar, em até 45 dias após assumir o cargo, um programa interno de metas e prioridades a ser 

cumprido, obrigatoriamente, ao longo do biênio presidencial. A medida inédita foi proposta pelo atual 

presidente da Casa, Fábio Valadão (PL), através da Resolução 281/21, aprovada em Plenário e 

promulgada por ele no dia 3 de agosto passado. “Tal medida se faz necessária para que haja 

planejamento de gestão, transparência e ampla co-responsabilização social em relação às políticas 

públicas definidas”, afirmou parlamentar. 

 

Como a norma foi instituída neste segundo semestre, o plano de metas e prioridades para o biênio 

2021/2022 do Poder Legislativo foi apresentado, excepcionalmente, na sexta-feira (17), conforme 

publicação no Diário Oficial (DO) do Município. Elaborado por Valadão, o texto prevê duas novas 

licitações ainda este ano, e outras treze para o ano que vem. 

 

Até o próximo mês de dezembro, a Câmara contará com catracas de acesso automatizadas, detector 

de metais, sistema de reconhecimento facial e controle de cancelas. Também ainda este ano, haverá 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2692
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=135662
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1697.pdf
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licitação para contratar novas prestadoras de serviços de limpeza e de copa, atualmente, executados 

por uma única empresa.  

 

Entre as despesas definidas para 2022, está a contratação de uma consultoria técnica para auxiliar a 

Frente Parlamentar que vai revisar todas as leis municipais e revogar as ineficazes, bem como atualizar 

o Regimento Interno do Legislativo. Também de autoria de Valadão, a Resolução 284/21, que criou a 

Frente do chamado “Revogaço”, não prevê a elaboração de mais uma reforma administrativa na Casa, 

como consta no plano de metas e prioridades do atual presidente. 

 

Ainda no ano que vem, a CMP vai abrir licitações para contratar empresas de exames 

(admissional/demissional) e perícia médica; conserto e limpeza de ar-condicionado; geração de energia 

solar; produção de website; e da construção civil, para reformas, melhorias e ampliação do Prédio 

“Ulisses Guimarães” - MAIS ABAIXO VOCÊ CONFERE AS 16 METAS E PRIORIDADES DA ATUAL 

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO.  

 

Este ano, R$ 35,7 milhões da receita líquida municipal estão reservados para a Câmara, conforme o 

orçamento vigente -  Lei Orçamentária Anual (LOA) 3.828/20. No início do mês passado, 

a CMP divulgou uma economia de quase R$ 700 mil, no primeiro semestre de 2021, após readequar 

contratos com empresas terceirizadas, cortar horas extras de funcionários e extinguir despesas 

desnecessárias (LEIA MATÉRIA). 

 

SEGURANÇA 

O que será feito? 

Novo controle de acesso a Câmara com automatização 

das catracas, instalação de detector de metais, controle 

das cancelas, sistema de reconhecimento facial, entre 

outros. 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Entrada e saída de visitantes, servidores, vereadores e 

estacionamentos 

Porque deverá ser feito? 

Em decorrência da reconhecida fragilidade e 

precariedade da segurança e controle de entrada e 

saída da Casa de Leis 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2021 

 

 

 

 

REVISÃO LEGISLATIVA e REFORMA ADMINISTRATIVA 

O que será feito? 

Consultoria técnica e desenvolvimento de mapeamento 

da legislação municipal, visando revogar 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Em toda legislação municipal, internas e regimento 

interno 

Porque deverá ser feito? 

Visa trazer mais conhecimento e efetividade das leis 

vigentes, modernização do Regimento Interno e 

enfrentamento dos graves problemas na legislação que 

trata de servidores Câmara 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2022 

 

 

 

 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=141822
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2020/383/3828/lei-ordinaria-n-3828-2020-estima-a-receita-e-fixa-a-despesa-para-o-exercicio-financeiro-de-2021
http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2682
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SEPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E LIMPEZA 

O que será feito? 

Contratação de novos serviços de limpeza e copa com 

produtos de limpeza e redução de pessoal do quadro 

atual 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Nas copas e dependências da Casa 

Porque deverá ser feito? 

Para evitar suposta aglutinação de serviços, 

aproveitando para readequar custos do serviço 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2021 

 

 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

O que será feito? 

Contratação de empresa especializada em exames 

admissional, demissional, periódicos e perícias para 

todos os servidores da Casa 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Em diversos departamentos da Câmara 

Porque deverá ser feito? 

Para atender as Legislações Vigentes de Medicina e 

Segurança do Trabalho 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS VISITANTES, 

SERVIDORES E FORNECEDORES 

O que será feito? 

Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Em todos os departamentos da Câmara Municipal 

Porque deverá ser feito? 

Para cumprimento da Lei 13.709/18 

Quando será concluído? 

Até junho de 2022 

 

CLIMATIZAÇÃO 

O que será feito? 

Conserto e limpeza dos ares-condicionados da Câmara 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? Em todos os ares-condicionados e 

tubulações existentes na Casa 

Porque deverá ser feito? 

Em decorrência de diversos equipamentos quebrados e 

falta de limpeza desde 2017 

Quando será concluído? 

Até março de 2022 

 

CÂMARA VERDE 

O que será feito? 

Implementação de Painéis de geração de energia 

fotovoltaica, e a captação e aproveitamento de água. 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Na própria Câmara 

Porque deverá ser feito? 

Para instituir politicas mais sustentáveis, socialmente 

responsáveis e com menor impacto ambiental 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2022 
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CAIXA D’ÁGUA 

O que será feito? 

Cumprimento dos apontamentos feitos nos estudos e 

projeto de requalificação da caixa d’água 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Na torre/reservatório de água 

Porque deverá ser feito? 

Para regularizar o tanque de acordo com as NR’s 

vigentes / melhor aproveitamento e qualidade da água 

/ minimizar riscos 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2022 

 

SITE 

O que será feito? 

Criação de um novo website, visando além do 

cumprimento da lei de acesso a informação LGPD, uma 

maior interação com a população, através de novas 

ferramentas e possibilidades de geração de novos 

conteúdos 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Na página institucional online da Câmara Municipal 

Porque deverá ser feito? 

O site atual é bastante limitado nas possibilidades de 

geração de conteúdo e interação com a população 

(inclusive banco de ideias) 

Quando será concluído? 

Até fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS NO PRÉDIO 

O que será feito? 

Reforma nos espaços interno e externo apontados em 

estudo realizado, bem como construção de novos 

espaços adequados a realidade da Casa 

Como será feito? Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Nos espaços apontados nos estudos técnicos realizados 

Porque deverá ser feito? 

Pela precariedade na manutenção dos espaços, 

necessidades de melhorias e modernização da Casa 

Quando será concluído?  

Até dezembro de 2022 

 

ESTÁGIOS 

O que será feito? 

Instituição do programa “Bolsa de Estágio” para 

estudantes de nível superior 

Como será feito? Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Em diversos departamentos da Câmara 

Porque deverá ser feito? 

Para estimular o aprendizado, oferecer experiência de 

trabalho e aproximar o poder público da população 

Quando será concluído? 

Início das contratações previsto para fevereiro/2022 

 

ALIMENTAÇÃO 

O que será feito? 

Contratação de empresa especializada em gêneros 

alimentícios para fornecer lanches e suco para atender 

os projetos Pequeno Cidadão, Câmara Jovem e Câmara 

Melhor Idade. 

Como será feito? Através de processo licitatório 

Onde será feito? Na própria Câmara 

Porque deverá ser feito? 

Para atender a demanda que os projetos tem para com 

seus participantes 

Quando será concluído? 

Até junho de 2022 
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PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFORMAS 

O que será feito? 

Ata de registro de preços para manutenções elétricas e 

hidráulicas 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Locais que venham necessitar de manutenção 

preventiva 

Porque deverá ser feito? 

Para manter as benfeitorias realizadas e atender 

eventuais demandas rotineiras 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2022 

 

MOBÍLIA 

O que será feito? 

Troca de mobiliário quebrado, e modernização de 

mobiliário para melhor atender as necessidades e 

acessibilidade dos usuários 

Como será feito? 

Através de processo licitatório 

Onde será feito? 

Na própria Câmara, inclusive no refeitório, recepção e 

vestiários 

Porque deverá ser feito? 

Para se adequar às necessidades atuais e normas que 

pedem ergonomia e acessibilidade 

Quando será concluído? 

Até dezembro de 2022 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Audiência abre trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 18, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara sedia audiências públicas sobre contas da Saúde e metas fiscais da 
Prefeitura 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/21/estado-tem-o-menor-numero-de-
internacoes-desde-inicio-da-pandemia/ 
 

Estado tem o menor número de internações desde início 
da pandemia 
 

Há menos de 5 mil internados entre enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva; 
mais de 4,13 milhões já se recuperaram no decorrer da pandemia 

21 set 2021 – 21h44 

No pico da segunda 

onda, o total foi seis vezes maior, ultrapassando 31 mil hospitalizados (Foto: Divulgação) 

Oestado de São Paulo registrou nesta terça-feira (21) menos de 5 mil pacientes com Covid-19 

internados. É a primeira vez desde o início da pandemia, em 2020, que esta marca foi registrada. Até 

esta tarde, eram 4.968 internados, somando 2.548 em enfermarias e 2.420 em leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). 

No pico da segunda onda, o total foi seis vezes maior, ultrapassando 31 mil hospitalizados. 

Somente em UTI, o estado de São paulo chegou a ter mais de 13 mil internados, além de 18 mil em 

leitos clínicos. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/21/estado-tem-o-menor-numero-de-internacoes-desde-inicio-da-pandemia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/21/estado-tem-o-menor-numero-de-internacoes-desde-inicio-da-pandemia/
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As taxas de ocupação dos leitos de UTI chegaram a ultrapassar 92% no momento de maior 

demanda, mas nesta terça-feira eram de 31,7% no estado e de 37,9% na Grande São Paulo. 

As contínuas quedas são reflexo do avanço da campanha de vacinação contra Covid-19 e das 

estratégias de prevenção e enfrentamento da doença, de acordo com o governo do estado. 

O balanço acumulado da pandemia totaliza 4.352.832 casos, sendo que 4.133.677 pessoas tiveram 

a doença e já estão recuperadas, incluindo 447.578 que foram internadas e receberam alta hospitalar. 

Houve 148.295 mortes pela doença. 

Em Paulínia, até as 9h desta terça-feira, 12 pacientes estavam internados no Hospital Municipal de 

Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” – um a menos nas últimas 24 horas: 10 ocupavam 

vagas na UTI e dois, em leitos clínicos. 

Nesta terça, a Prefeitura também publicou uma errata em seu boletim epidemiológico diário e 

removeu 166 casos das estatísticas de "Recuperados da doença" no município desde o início da 

pandemia: o total baixou de 15.308 para 15.142. 

O Departamento de Vigilância em Saúde informou que fez a nova apuração da base de dados do 

sistema E-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, por causa "da instabilidade apresentada em âmbito 

nacional nos últimos dias. 
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VEÍCULO: BAND 
DATA: 22/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/256926046228919 

Paulínia registra dois casos da variante delta 
 
 

https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/256926046228919
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 22/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Fóruns da região vão exigir comprovante de vacinação 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 22/09/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA  
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

PF apura fraude em montagem de hospitais de campanha em Paulínia 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 22/09/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA  
PÁGINA: A8, COM CHAMADA NA CAPA 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

PF faz operação em dois estados contra fraudes em licitação de hospitais 

de campanha em Paulínia 
VEÍCULO: G1/ EPTV   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/09/21/pf-faz-operacao-em-sp-e-sc-contra-fraudes-em-

licitacao-de-hospitais-de-campanha-em-paulinia.ghtml 
 

PF apura fraudes em hospitais de campanha de Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/09/pf-cumpre-mandados-em-cidades-da-rmc/ 
 

Polícia Federal apura fraude relacionada a hospitais de campanha em 

Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/21/policia-federal-apura-fraude-relacionada-a-hospitais-de-campanha-

em-paulinia/ 
 

PF investiga fraude em licitação de hospitais de campanha em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1667454,PF-investiga-fraude-em-licitacao-de-

hospitais-de-campanha-em-Paulinia.aspx 
 

PF de SP investiga fraudes em dois hospitais de campanha em Paulínia 
VEÍCULO: R7   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://noticias.r7.com/sao-paulo/pf-de-sp-investiga-fraudes-em-dois-hospitais-de-campanha-em-paulinia-21092021 

 

PF mira fraude em licitação de R$ 4 milhões para montagem de hospitais 

de campanha de Paulínia 
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-mira-fraude-em-licitacao-de-r-4-milhoes-para-montagem-de-

hospitais-de-campanha-de-paulinia/ 
 

PF faz operação contra fraude em hospitais de campanha de Paulínia 
VEÍCULO: UOL   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/09/21/operacao-carga-implosiva-paulinia-policia-federal-

hospitais-de-campanha.htm 
 

PF investiga fraude em licitação de hospitais de campanha no interior  

de SP 
VEÍCULO: BAND     |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/policia-investiga-fraude-em-licitacao-de-hospitais-de-

campanha-16450176 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/09/21/pf-faz-operacao-em-sp-e-sc-contra-fraudes-em-licitacao-de-hospitais-de-campanha-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/09/21/pf-faz-operacao-em-sp-e-sc-contra-fraudes-em-licitacao-de-hospitais-de-campanha-em-paulinia.ghtml
https://portalcbncampinas.com.br/2021/09/pf-cumpre-mandados-em-cidades-da-rmc/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/21/policia-federal-apura-fraude-relacionada-a-hospitais-de-campanha-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/21/policia-federal-apura-fraude-relacionada-a-hospitais-de-campanha-em-paulinia/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1667454,PF-investiga-fraude-em-licitacao-de-hospitais-de-campanha-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1667454,PF-investiga-fraude-em-licitacao-de-hospitais-de-campanha-em-Paulinia.aspx
https://noticias.r7.com/sao-paulo/pf-de-sp-investiga-fraudes-em-dois-hospitais-de-campanha-em-paulinia-21092021
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-mira-fraude-em-licitacao-de-r-4-milhoes-para-montagem-de-hospitais-de-campanha-de-paulinia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-mira-fraude-em-licitacao-de-r-4-milhoes-para-montagem-de-hospitais-de-campanha-de-paulinia/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/09/21/operacao-carga-implosiva-paulinia-policia-federal-hospitais-de-campanha.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/09/21/operacao-carga-implosiva-paulinia-policia-federal-hospitais-de-campanha.htm
https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/policia-investiga-fraude-em-licitacao-de-hospitais-de-campanha-16450176
https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/policia-investiga-fraude-em-licitacao-de-hospitais-de-campanha-16450176
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PF apura conluio de agentes públicos com empresas em licitação 

fraudulenta para hospital de campanha em Paulínia 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/pf-apura-conluio-de-agentes-publicos-com-empresas-em-licitacao-fraudulenta-

para-hospital-de-campanha-em-paulinia/ 

 

Polícia Federal confirma que Cazellato e Alves não são investigados 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 21/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=5216610195032633&set=a.456671664359867 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/pf-apura-conluio-de-agentes-publicos-com-empresas-em-licitacao-fraudulenta-para-hospital-de-campanha-em-paulinia/
https://blogdarose.band.uol.com.br/pf-apura-conluio-de-agentes-publicos-com-empresas-em-licitacao-fraudulenta-para-hospital-de-campanha-em-paulinia/
https://www.facebook.com/photo?fbid=5216610195032633&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: G1 
DATA: 23/09/2021 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/09/23/paulinia-
abre-inscricoes-para-concursos-publicos-com-124-vagas-e-salarios-chegam-a-r-119-mil-veja-areas.ghtml 
 

Paulínia abre inscrições para concursos com 124 vagas e 
salários chegam a R$ 13 mil; veja áreas 
 

Vagas são para níveis fundamental, médio, técnico e superior e contam com 
porcentagem exclusiva para pessoas com deficiência. Inscrições começam nesta 
quinta-feira (23) e se estendem até 18 de outubro. 
 

Por g1 Campinas e Região 

23/09/2021 10h51  Atualizado há uma hora 

 

 
Concurso público oferece 124 vagas imediatas em Paulínia e também para cadastro 
reserva — Foto: Scott Graham/Unsplash 

A Prefeitura de Paulínia (SP) abre nesta quinta-feira (23) as inscrições em dois 
concursos públicos, que somam 124 vagas imediatas de emprego. Os salários 
chegam a R$ 13 mil e há oportunidades para as áreas de saúde, educação e 
administração, por exemplo. Confira carga horária e salários abaixo. 
 
Os editais foram publicados no Diário Oficial do município nesta quarta (22) e 
possuem oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há 
reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. As inscrições podem 
ser feitas até 18 de outubro. 

• Superior: 106 vagas 
• Ensinos médio e técnico: 11 vagas 
• Ensino fundamental: 7 vagas 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/09/23/paulinia-abre-inscricoes-para-concursos-publicos-com-124-vagas-e-salarios-chegam-a-r-119-mil-veja-areas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/09/23/paulinia-abre-inscricoes-para-concursos-publicos-com-124-vagas-e-salarios-chegam-a-r-119-mil-veja-areas.ghtml
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1699.pdf
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Além das ocupações disponíveis, a administração municipal também fará um 
cadastro reserva para vagas futuras em outras áreas. O concurso tem validade 
de dois anos, podendo ser prorrogado por mais 24 meses. Veja como se 
candidatar abaixo. 
 

Edital para ensino superior 
Das 106 vagas abertas, 50 são para o cargo de professor da educação básica I. 
Há 13 cargos com seleção para cadastro reserva. O valor da taxa de inscrição é 
de R$ 115. 
Serão realizadas duas etapas na seleção, com prova objetiva de múltipla 
escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos de caráter 
classificatório. 
 
Vagas para nível superior 

• Advogado do Creas - 40h - R$ 7.130,00 - 1 vaga 
• Analista clínico - 40h - R$ 6.651,98 - 1 vaga 
• Assistente social - 30h - R$ 6.651,98 - 5 vagas 
• Auditor fiscal tributário - 40h - R$ 11.939,98 - 1 vaga 
• Biólogo - 40h - R$ 6.651,98 - Cadastro de reserva 
• Cirurgião dentista plantonista - Min.24h - R$ 108,52/h - 3 vagas 
• Cirurgião dentista plantonista – Especialista em Cirurgia, Traumatologia Buco-

maxilofacial - Min.24h - R$ 108,52/h - Cadastro de reserva 
• Cirurgião dentista plantonista – Especialista em necessidades especiais - 

Min.24h - R$ 108,52/h - Cadastro de reserva 
• Cirurgião dentista plantonista – Especialista endodontia - Min.24h - R$ 

108,52/h - Cadastro de reserva 
• Coordenador pedagógico - 40h - R$ 10.994,25 - 1 vaga 
• Diretor de unidade escolar - 40h - R$ 11.993,67 - 1 vaga 
• Educador desportivo - 40h - R$ 7.202,19 - 1 vaga 
• Enfermeiro - 30h - R$ 6.651,98 - 5 vagas 
• Engenheiro – Civil - 40h - R$ 7.202,19 - 1 vaga 
• Engenheiro – Elétrico - 40h - R$ 7.202,19 - Cadastro de reserva 
• Engenheiro - Mecânico - 40h - R$ 7.202,19 - Cadastro de reserva 
• Engenheiro de segurança do trabalho - 30h - R$ 7.202,19 - 1 vaga 
• Farmacêutico - 40h - R$ 6.651,98 - 1 vaga 
• Fisioterapeuta - 30h - R$ 6.616,46 - 1 vaga 
• Fonoaudiólogo - 40h - R$ 6.651,98 - 1 vaga 
• Médico plantonista – Emergencista - Mín. 24h - R$ 108,52 - 3 vagas 
• Médico plantonista – Geriatra - Mín. 24h - R$ 108,52 - 3 vagas 
• Médico plantonista – Psiquiatra - Mín. 24h - R$ 108,52 - 3 vagas 
• Médico plantonista – Sanitarista - Mín. 24h - R$ 108,52 - 1 vaga 
• Nutricionista - 40h - R$ 6.651,98 - 1 vaga 
• Orientador social - 40h - R$ 3.820,53 - 5 vagas 
• Professor educação básica I Min. 24h/a R$ 45,13 h/a 50 
• Professor educação básica II - Arte - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
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• Professor educação básica II - Biologia - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - Cadastro 
de reserva 

• Professor educação básica II - Ciências - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - Educação especial - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 

1 vaga 
• Professor educação básica II - Educação física - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 

vaga 
• Professor educação básica II - Enfermagem - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 

Cadastro de reserva 
• Professor educação básica II - Filosofia - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - Física - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - Cadastro de 

reserva 
• Professor educação básica II - Geografia - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - História - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - Informática - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 

Cadastro de reserva 
• Professor educação básica II - Inglês - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - Matemática - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - Português - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 1 vaga 
• Professor educação básica II - Química - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - Cadastro 

de reserva 
• Professor educação básica II - Sociologia - Min. 24h/a - R$ 50,22 h/a - 

Cadastro de reserva 
• Psicólogo 30- h - R$ 6.651,98 - 3 vagas 
• Supervisor educacional - 40h - R$ 13.093,95 - 1 vaga 
• Terapeuta ocupacional - 30h - R$ 6.616,46 - 1 vaga 
• Veterinário - 40h - R$ 6.651,98 - 1 vaga 

 
Edital para ensinos médio, técnico e fundamental 
A prova será de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com 
áreas gerais e específicas de conhecimento. A taxa de inscrição é de R$ 60 para 
todos os cargos de nível fundamental e de R$ 78 para todos cargos de nível 
médio ou técnico. 
 
Vagas abertas de nível fundamental 

• Agente de apoio operacional - 40h - R$ 4.646,78 - 1 vaga 
• Auxiliar de apoio administrativo - 40h - R$ 4.828,52 - 1 vaga 
• Auxiliar de educação infantil - 40h - R$ 4.535,00 - 1 vaga 
• Monitor - 40h - R$ 4.535,00 - 1 vaga 
• Motorista - 40h - R$ 4.601,38 - 2 vagas 
• Salva-vidas - 40h - R$ 4.533,51 - 1 vaga 
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Vagas abertas níveis médio e técnico 
• Agente de apoio administrativo - 40h - R$ 4.828,52 - 1 vaga 
• Auxiliar de enfermagem - 30h - R$ 4.745,24 - 1 vaga 
• Auxiliar odontológico - 40h - R$ 4.745,24 - 1 vaga 
• Fiscal sanitário - 40h - R$ 4.745,24 - 1 vaga 
• Guarda patrimonial - 40h - R$ 4.922,69 - 1 vaga 
• Técnico de análises clínicas - 40h - R$ 4.828,52 - 1 vaga 
• Técnico de enfermagem - 30h - R$ 5.058,69 - 4 vagas 
• Técnico de radiologia - 20h - R$ 4.673,90 - 1 vaga 
• Técnico de saúde bucal - 40h - R$ 5.058,69 - Cadastro de reserva 

 
A gestão municipal disponibiliza o telefone 0800 2834628 e o e-
mail concursopmp2021@fgv.br em caso de dúvidas. 
 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia abre concurso público com 124 vagas e salário de até R$ 13 mil 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 22/09/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/22/paulinia-abre-concurso-publico-com-124-vagas-e-salario-de-ate-r-119-

mil/ 
 

Concurso oferece mais de 100 vagas para a Prefeitura de Paulínia 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 22/09/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2693 

 

Prefeitura de Paulínia abre concurso público para preencher 124 vagas 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 23/09/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=51869 
 

Paulínia abre concurso público com 124 vagas; salário chega a R$ 13 mil 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 23/09/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1667806,Paulinia-abre-concurso-publico-com-124-

vagas-salario-chega-a-R-13-mil.aspx 

 

Confira os cargos que a Prefeitura de Paulínia vai oferecer em concurso 

público; inscrições começam nesta quinta (23), a partir das 16h 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 23/09/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/confira-os-cargos-que-a-prefeitura-de-paulinia-vai-oferecer-em-concurso-publico-

inscricoes-comecam-nesta-quinta-23-a-partir-das-16h/ 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/22/paulinia-abre-concurso-publico-com-124-vagas-e-salario-de-ate-r-119-mil/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/22/paulinia-abre-concurso-publico-com-124-vagas-e-salario-de-ate-r-119-mil/
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2693
https://tribunaliberal.com.br/?p=51869
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1667806,Paulinia-abre-concurso-publico-com-124-vagas-salario-chega-a-R-13-mil.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1667806,Paulinia-abre-concurso-publico-com-124-vagas-salario-chega-a-R-13-mil.aspx
http://noticiasdepaulinia.com.br/confira-os-cargos-que-a-prefeitura-de-paulinia-vai-oferecer-em-concurso-publico-inscricoes-comecam-nesta-quinta-23-a-partir-das-16h/
http://noticiasdepaulinia.com.br/confira-os-cargos-que-a-prefeitura-de-paulinia-vai-oferecer-em-concurso-publico-inscricoes-comecam-nesta-quinta-23-a-partir-das-16h/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Audiência pública discute LOA e Plano Plurianual para os próximos quatro 
anos 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ LEGISLATIVO/ SERVIDORES  
PÁGINA: B1 

Comissão da Câmara dos Deputados aprova texto-base da reforma administrativa 

 

C
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VEÍCULO: CONSULTOR JURÍDICO 
DATA: 22/09/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 
PÁGINA: https://www.conjur.com.br/2021-set-22/senado-aprova-pec-reforma-eleitoral-coligacoes-
partidarias 
 

Senado aprova PEC da reforma eleitoral sem coligações 
partidárias 
 

22 de setembro de 2021, 21h42  

O Plenário do Senado aprovou, por 70 votos favoráveis contra 3 contrários, a PEC 

da reforma eleitoral (PEC 28/2021) nesta quarta-feira (22/9). O texto aprovado 

rejeitou a possibilidade de volta das coligações nas eleições proporcionais, mas 

manteve dispositivos para promover a candidatura de mais mulheres e pessoas 

negras. 

A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto e precisa 

ser promulgada até o próximo dia 2 de outubro para que possa valer para o 

processo eleitoral de 2022. 

Além do veto ao retorno das coligações, o texto aprovado retira outros itens que 

foram aprovados pela Câmara dos como o que sugeria que as decisões do STF e do 

TSE relativas ao processo eleitoral só teriam validade se fossem publicadas até um 

ano antes das eleições. 

Também foi retirado o trecho que mudava o número mínimo de assinaturas 

necessárias para tramitação de projetos de iniciativa popular. As regras atuais 

exigem o apoio de 1% do eleitorado. Esse número seria reduzido para 100 mil no 

texto aprovado na Câmara. 

Foram mantidas as alterações das datas de posse do presidente e de governadores. 

Pela PEC, o presidente e o vice tomarão posse no dia 5 de janeiro e os 

governadores no dia 6 a partir da eleição de 2026. 

Por fim, o trecho que prevê a contagem em dobro dos votos recebidos por mulheres 

e negros para Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 foi mantido. 

https://www.conjur.com.br/2021-set-22/senado-aprova-pec-reforma-eleitoral-coligacoes-partidarias
https://www.conjur.com.br/2021-set-22/senado-aprova-pec-reforma-eleitoral-coligacoes-partidarias
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149764
https://www.conjur.com.br/2021-set-15/relatorio-senado-barra-volta-coligacoes
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ ESPORTES 
PÁGINA: 21  

Ginásio do João Aranha
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 8 



   RESUMO DA  SEMANA | Setembro 2021 |  30 
 

  

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 24/09/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 2, COM CHAMADA NA CAPA 

Projeto da Petrobras contempla quatro escolas com computadores 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 23/09/2021 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/24/empresa-que-atua-na-area-da-replan-contrata-89-

trabalhadores-para-5-funcoes/ 
 

Empresa que atua na área da Replan contrata 89 
trabalhadores para 5 funções 
 
 

Há vagas para eletricistas industriais, de força e controle, instrumentistas 
tubistas, técnico de elétrica ou eletrotécnica e técnico de instrumentação 

24 set 2021 – 5h30 

 
Vista parcial da área da Replan, em Paulínia: uma das maiores refinarias da Petrobras (Foto: Divulgação) 

Uma empresa que atua dentro da área da Refinaria de Paulínia (Replan) está contatando 89 

trabalhadores para cinco funções. A maior parte das oportunidades, 35 do total, é voltada para 

técnicos de instrumentação. Mas há chances ainda para eletricistas, técnico de elétrica ou eletrônica e 

outros profissionais. 

De acordo com a empresa, as qualificações necessárias e o número de vagas existentes para cada 

função são: 

– Eletricista força e controle 

• 30 vagas; 

• requisitos: curso de eletricista força e controle do Senai ou equivalente e dois anos de experiência em área 
industrial. 

– Eletricista industrial 

• 5 vagas; 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/24/empresa-que-atua-na-area-da-replan-contrata-89-trabalhadores-para-5-funcoes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/24/empresa-que-atua-na-area-da-replan-contrata-89-trabalhadores-para-5-funcoes/
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• requisitos: curso específico na área elétrica reconhecido pelo sistema oficial de ensino e dois anos de 
experiência em área industrial. 

– Instrumentista tubista 

• 9 vagas; 

• requisitos: um ano de experiência em instrumentação e montagens industriais. 

– Técnico de elétrica ou eletrotécnica 

• 10 vagas; 

• requisitos: dois anos de experiência em manutenção elétrica preventiva em subestações. 

– Técnico de Instrumentação 

• 35 vagas; 

• requisitos: dois anos de experiência em instrumentação na área industrial. 

A empresa não revelou o salário para cada função nem os benefícios que oferece a seus 

trabalhadores. A seleção será feita por meio do Emprega Paulínia, da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico. 

Quem já é cadastrado no Emprega Paulínia basta entrar em contato pelo telefone (19) 3874-5669 e 

se candidatar às vagas oferecidas.  Aquele que ainda não é inscrito pode comparecer na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Para se cadastrar no Emprega Paulínia é preciso levar todos os seguintes documentos: CPF, RG, 

título de eleitor, comprovante de residência (deve estar no nome do candidato; se o imóvel for 

alugado, trazer o contrato) e carteira de trabalho. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica dentro do Paço Municipal “Palácio Cidade 

Feliz”, sede da Prefeitura de Paulínia, na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, no Parque 

Brasil 500. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3874-5669. 
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EÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 23/09/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Ciesp diz que crise hídrica já impacta na recuperação da indústria regional 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 17 a 23/09/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

José Soares sugere desconto na conta de morador que economiza água 
23 de setembro de 2021  

Com o objetivo de incentivar a população a economizar água, o vereador José Soares (Republicanos) 

solicita programa para dar desconto na tarifa de água e esgoto a pessoas que comprovem economia 

no consumo. O benefício seria concedido a quem gastasse menos do que a recomendação pré-

definida. […] 

 

 

Posto dos Bombeiros é pedido de Cícero para região do João Aranha e São 

José 
23 de setembro de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) solicita posto avançado do Corpo de Bombeiros na região do João 

Aranha e São José, diante da grande expansão populacional próxima a esses bairros. Hoje, Paulínia 

tem sede apenas no centro. De acordo com o Requerimento 873/2021, a nova unidade minimizaria a 

demora em chamados e resgates, agilizando o atendimento […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-desconto-economiza-agua/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-bombeiros-joao-aranha-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-bombeiros-joao-aranha-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-desconto-economiza-agua/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-bombeiros-joao-aranha-sao-jose/
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Audiência pública debate melhorias para pessoas com deficiência e 

doenças raras      22 de setembro de 2021  

A Câmara de Paulínia deu início, nesta terça-feira (21/9), às atividades da Frente Parlamentar em 

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Cerca de 80 pessoas participaram 

de audiência pública e apresentaram sugestões de melhorias para a cidade garantir direitos […] 

 

Valadão pede troca de assentos de UBS e Hospital de Paulínia 
22 de setembro de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) solicita que os assentos das UBS e do Hospital Municipal de 

Paulínia sejam trocados. Segundo o vereador, há muito tempo eles não são renovados, nem passam 

por manutenção. O Presidente ainda destaca a necessidade de conforto físico […] 

 

Zé Coco sugere lei para criar sessões adaptadas de cinema aos autistas 
21 de setembro de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) propõe projeto de lei para determinar que salas de cinema do município 

façam pelo menos uma sessão mensal destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) e suas famílias, com luzes levemente acesas, volume de som mais baixo e entrada e saída 

liberada durante o filme. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-pessoas-com-deficiencia-doencas-raras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-pessoas-com-deficiencia-doencas-raras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-troca-de-assentos-de-ubs-e-hospital-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-sessoes-adaptadas-cinema-aos-autistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-pessoas-com-deficiencia-doencas-raras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-troca-de-assentos-de-ubs-e-hospital-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-sessoes-adaptadas-cinema-aos-autistas/
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Loira cobra informações sobre fila de espera na fisioterapia e hidroterapia 
21 de setembro de 2021  

O vereador Loira (DC) questiona a Prefeitura uma série de informações sobre os serviços de 

fisioterapia e hidroterapia no município, levando em consideração a importância desses tratamentos 

para a qualidade de vida e promoção da saúde de muitos pacientes. […] 

 

Câmara de Paulínia lança aplicativo de celular para pesquisa de leis e 

projetos       20 de setembro de 2021  

A Câmara de Paulínia lançou nesta semana o aplicativo “Processo Legislativo Digital”, com o 

objetivo de ampliar a transparência dos assuntos em andamento. A população pode agora consultar 

em poucos cliques atas, pautas, proposituras apresentadas pelos vereadores e notícias, entre outros 

conteúdos, via celular ou tablet. O sistema é gratuito […] 

 

Messias propõe casamento coletivo e carrinhos adaptados em 

supermercado      20 de setembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) propõe Projeto de Lei que institui o “Dia do Casamento Civil 

Comunitário” na cidade.  O evento será celebrado anualmente, no terceiro sábado do mês de maio. 

De acordo com o PL 152/2021 já aprovado em sessão […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-informacoes-fisioterapia-hidroterapia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-lanca-aplicativo-de-celular-para-pesquisa-de-leis-e-projetos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-de-paulinia-lanca-aplicativo-de-celular-para-pesquisa-de-leis-e-projetos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-propoe-casamento-coletivo-e-carrinhos-adaptados-em-supermercado/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-propoe-casamento-coletivo-e-carrinhos-adaptados-em-supermercado/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-informacoes-fisioterapia-hidroterapia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-propoe-casamento-coletivo-e-carrinhos-adaptados-em-supermercado/
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Frente da Pessoa com Deficiência inicia debates com audiência no dia 21/9 
17 de setembro de 2021  

A Câmara de Paulínia promove na próxima terça-feira (21/9), às 14h, a primeira audiência pública da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. O objetivo é 

reunir representantes de órgãos públicos e da sociedade civil para discutir políticas e ações concretas 

para garantir direitos a essa população. […] 

 

Bolsa de estudos e wi-fi na Prefeitura estão entre as propostas de Dr. Grilo 
17 de setembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo solicita esclarecimentos sobre o Programa de Bolsa de Estudos disponível na 

cidade, que o oferta bolsas de até 100% em cursos de nível superior e técnico. Ele questiona os 

critérios adotados para contemplação do candidato, bem como a forma de processamento das 

solicitações. […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-frente-pessoa-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bolsa-de-estudos-e-wi-fi-na-prefeitura-estao-entre-as-propostas-de-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-frente-pessoa-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bolsa-de-estudos-e-wi-fi-na-prefeitura-estao-entre-as-propostas-de-dr-grilo/

