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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 02/07/2022    |   ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SUSTENTABILIDADE  
PÁGINA: A7, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara de Paulínia é a primeira da RMC a adotar energia solar  
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 09/07/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SUSTENTABILIDADE 
PÁGINA: 3 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/07/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 22ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ORÇAMENTO  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Vereadores aprovam LDO 2023 e parcelamento de dívidas com o município 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 25/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova diretrizes orçamentárias e parcelamento de dívidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

 

Vereadores aprovam diretrizes orçamentárias 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA     |     DATA: 1º/07/2022     |    PÁGINA:  

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2022/07/Resumo-Semana-Agora-1-7.png 
 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2022/07/Resumo-Semana-Agora-1-7.png
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 20/07/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRIBUTOS/ PROGRAMA DE PARCELAMENTO  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2735 
 

Entra em vigor parcelamento especial de dívidas com a 
Prefeitura de Paulínia 
 

Da Redação 

20/07/2022 14:07:50 

 

PAE foi sancionado pelo prefeito nesta terça (19) 

Criada pelo prefeito Du Cazellato (PL), lei permite que contribuintes - pessoas jurídicas ou 

físicas - quitem débitos fiscais em até 100 vezes, sem juros e multas 
 

Já está em vigor o Programa de Parcelamento Administrativo Especial (PAE) 2022 – PLC 

5/2022 -  da Prefeitura de Paulínia (PMP), aprovado pela Câmara Municipal (CMP) na sessão de 28 de 

junho, sancionado pelo prefeito  Du Cazellato (PL) quarta-feira  passada (13) e publicado no Diário 

Oficial (DO) da cidade nesta terça-feira (19).  

 

De acordo com o texto, empresas (incluindo aquelas em recuperação judicial) e pessoas 

físicas inadimplentes com a Prefeitura poderão quitar seus débitos (tributários ou não, inscritos na 

dívida ativa, ajuizado ou a ajuizar, e vencidos até 31 deste mês) em condições especiais, dentre elas, 

a isenção total de juros e multas sobre o valor original da dívida – veja mais abaixo modalidades de 

parcelamento oferecidas.   
 

“O parcelamento consiste numa medida de política fiscal com a qual o Município procura 

recuperar créditos e criar condições práticas para que os contribuintes que se colocaram 

numa situação de inadimplência, tenham a possibilidade de voltar para a regularidade, 

usufruindo os benefícios do programa de parcelamento”, explicou Cazellato. 
 

Dívidas decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), referentes a ISSQN (Imposto sobre 

Serviço de Qualquer Natureza) retido na fonte e a ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) não 

são abrangidas pelo programa. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2735
https://paulinia.siscam.com.br/arquivo?Id=167689
https://paulinia.siscam.com.br/arquivo?Id=167689
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Como aderir? 

“A adesão deverá ser formalizada mediante requerimento expresso da parte ou de seu 

representante legal e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de 

contribuinte ou responsável”, diz a lei do PAE 2022. .  

Pessoas jurídicas ou físicas interessadas devem comparecer à Secretaria dos Negócios da Receita (SNR), 

até o dia 19 de outubro deste ano, munidas dos seguintes documentos: (pessoa física) cópias do RG e CPF, 

além de comprovante de endereço; (empresa) cópia do CNPJ, contrato social e documento de identidade do 

signatário. 

 

Modalidades de parcelamento: 

 - Para débitos tributários e não tributários acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fica 

autorizado o parcelamento em até 100 (cem vezes) em parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA; 

 

 - Para débitos tributários e não tributários acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior a 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fica autorizado o parcelamento em até 70 (setenta vezes) em 

parcelas, iguais, mensais e sucessivas, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA;  

 

 - Para débitos tributários e não tributários acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e inferior a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), fica autorizado o parcelamento em até 60 (sessenta vezes) em 

parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA; 

 

 - Para débitos tributários e não tributários acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e inferior a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), fica autorizado o parcelamento em até 50 (cinquenta vezes) em parcelas 

iguais, mensais e sucessivas, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA; 

 

 - Para débitos tributários e não tributários acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e inferior a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), fica autorizado o parcelamento em até 40 (quarenta vezes) em 

parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA; 

 

- Para débitos tributários e não tributários até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fica autorizado o 

parcelamento em até 36 (trinta e seis vezes) em parcelas iguais, mensais  e sucessivas, corrigidas pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA; 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Divulgação 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

 

Dívida de IPTU pode ser parcelada em até 100 vezes em sistema on-line 

ou na Prefeitura  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA     |     DATA: 21/07/2022     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/divida-de-iptu-pode-ser-parcelada-em-ate-100-vezes-em-sistema-on-line-ou-na-

prefeitura/

http://noticiasdepaulinia.com.br/divida-de-iptu-pode-ser-parcelada-em-ate-100-vezes-em-sistema-on-line-ou-na-prefeitura/
http://noticiasdepaulinia.com.br/divida-de-iptu-pode-ser-parcelada-em-ate-100-vezes-em-sistema-on-line-ou-na-prefeitura/


   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2022 |  10 
 

  

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 

Vereadores aprovam prioridade para pessoas com câncer em consultas 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 25/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara ap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

 

Vereadores aprovam prioridade para pessoas com câncer 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA     |     DATA: 24/06/2022     |    PÁGINA:  

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2022/07/Resumo-Semana-Agora-24-6.png 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/wp-content/uploads/2022/07/Resumo-Semana-Agora-24-6.png
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GESTÃO DE DOCUMENTOS 
PÁGINA: 12 

Câmara define regras e tempo adequado para arquivas documentos 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 25/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GESTÃO DE DOCUMENTOS 
PÁGINA: 4 

Câmara adota novos procedimentos para organizar arquivos 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 24/06/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ FRENTE PARLAMENTAR 
PÁGINA: 8 

Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência recebe Banda Musical Vida 
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 21/07/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRIBUNAL DE CONTAS 
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-atualiza-gastos-com-custeio-camaras-municipais 
 

Tribunal atualiza gastos com custeio de Câmaras Municipais 
 

 

 

21/07/2022 – SÃO PAULO – A manutenção e o custeio das 644 Câmaras Municipais 

(exceto da Capital), distribuídas no Estado de São Paulo, custam, em média, R$ 85,96 por 

cidadão paulista. Ao longo dos últimos 12 meses, os valores destinados para o exercício 

do mandato de 6.908 Vereadores nas Casas Legislativas alcançaram a cifra de R$ 

2.944.304.782,45. 

 

Com plenários que vão de nove a 34 cadeiras, as Casas Legislativas paulistas abrigam 

6.908 Vereadores que representam uma população estimada em 34.252.760 habitantes, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. 

 

Os dados integram levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

com base em gastos realizados pelo Poder Legislativo nas cidades do interior e do litoral 

do Estado paulista, e realizados entre os meses de maio de 2021 e abril deste ano. 

 

Os números, colhidos pelo Sistema de Auditoria Eletrônica do TCE, foram atualizados 

ontem (20/7) e estão disponíveis para consulta na plataforma ‘Mapa das Câmaras’ pelo 

link https://bit.ly/3vZd9gO. A ferramenta oferece, ainda, a busca e a visualização 

segmentada por município, e permite que os dados sejam baixados na forma de planilhas. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-atualiza-gastos-com-custeio-camaras-municipais
https://bit.ly/3vZd9gO
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. Custo Legislativo 

 

No cenário atualizado pelo TCESP, o ‘custo-legislativo’ no primeiro quadrimestre do ano – 

de R$ 85,96 per capita –, apresenta uma tendência de alta. 

  

No exercício consolidado de 2021, com gastos registrados entre janeiro e dezembro, o 

valor empregado por habitante registrou uma média de R$ 83,32. No período foi gasto um 

montante de R$ 2.854.098.693,62. 

 

Em 2020, ano em que a pandemia do coronavírus se disseminou, o ‘custo-legislativo’ foi de 

R$ 85,81 por habitante no território paulista. Um total de R$ 2.914.568.862,42 foi destinado 

pelos municípios para o funcionamento das Câmaras Municipais. 

 

. Arrecadação 

De acordo com o levantamento, um total de 16 Câmaras Municipais gasta a mais do que a 

arrecadação do município valores oriundos de recolhimento de impostos (IPTU, IRRF, 

ISSQN e ITBI) e da cobrança de taxas, Contribuição de Melhoria e Contribuição de 

Iluminação Pública (CIP/COSIP). 

 

O município de Flora Rica lidera o ranking com um gasto legislativo de R$ 964.638,40, 

representando 228,55% da arrecadação municipal, o que gera uma diferença entre custo e 

receita de R$ 542.562,72. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/07/2022 
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ PLANO DIRETOR  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Audiência pública revisa Plano Diretor Municipal 
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VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
DATA: 29/06/2022 
ASSUNTO: PLANO DIRETOR  
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/apos-atraso-de-cinco-anos-paulinia-da-sinal-verde-
para-novo-plano-diretor/ 
 

Após atraso de cinco anos, Paulínia dá sinal verde para 
novo Plano Diretor 
 

29 de junho de 2022 

 

Depois de um atraso de cinco anos e uma ação proposta pelo Ministério Público proibindo novos 

loteamentos e condomínios em Paulínia, a prefeitura dá sinal verde para revisar o Plano Diretor da 

cidade. A ação da Promotoria ocorreu devido ao atraso do PD. Nesta quarta está marcada a 1ª 

audiência publica, a partir das 18h30, para debater a revisão do Plano Diretor, da Lei do Uso do Solo, 

do Código de Obras e Edificações e do Código de Posturas do Município. 

Na reunião, a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), vai apresentar o plano de trabalho 

– cronogramas, metodologias e formas de trabalho – para elaborar a nova legislação urbanística da 

cidade. 

Além desse, estão sendo previstos mais seis encontros em locais que ainda serão definidos. A 

previsão para enviar o projeto de revisão do Plano Diretor para a Câmara é até o fim desse ano. As 

demais leis serão enviadas no segundo semestre do ano que vem. 

“Desde que assumi sinalizei disposição para firmar o Ajuste de Conduta para Revisão do Plano 

Diretor e, no início de 2020, determinei a instituição do Grupo de Trabalho destinado ao 

acompanhamento dessa demanda”, disse o prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL). 

https://blogdarose.band.uol.com.br/apos-atraso-de-cinco-anos-paulinia-da-sinal-verde-para-novo-plano-diretor/
https://blogdarose.band.uol.com.br/apos-atraso-de-cinco-anos-paulinia-da-sinal-verde-para-novo-plano-diretor/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/07/2022 
ASSUNTO: MOBILIDADE URBANA  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia promove reuniões do Plano de Mobilidade Urbana 
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VEÍCULO: ISTOÉ 
DATA: 29/06/2022 
ASSUNTO: RANKING/ MUNICÍPIOS  
PÁGINA: https://istoe.com.br/as-50-melhores-cidades-por-porte/ 

Paulínia aparece em ranking como a 11ª melhor cidade brasileira de médio 
porte 
 

https://istoe.com.br/as-50-melhores-cidades-por-porte/
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Resultados na RMC 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR     |     DATA: 12/07/2022     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinasermc/valinhos-e-vinhedo-est-o-entre-as-10-em-ranking-nacional-1.1263301 

https://correio.rac.com.br/campinasermc/valinhos-e-vinhedo-est-o-entre-as-10-em-ranking-nacional-1.1263301
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 07/07/2022 
ASSUNTO: TRÂNSITO  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/07/07/numero-de-acidentes-em-
trecho-de-avenida-preocupa-moradores-de-paulinia.ghtml 
 

Número de acidentes em trecho de avenida preocupa 
moradores de Paulínia 
 

Velocidade máxima permitida na Avenida José Padovani é de 30 km/h, mas desrespeito é 
frequente, segundo população. Prefeitura promete radares e lombadas eletrônicas. 
 
Por EPTV 1 
07/07/2022 13h25  Atualizado há uma semana 

 

 
Moradores de Paulínia cobram providências devido alta de acidentes em avenida da 
cidade 

Um trecho da Avenida José Padovani, no bairro João Aranha, tem causado 
preocupação aos moradores de Paulínia (SP) por conta do número de acidentes 
de trânsito. De acordo com os habitantes, é comum acontecer atropelamentos e 
colisões entre carros, motos e caminhões no local. 
A EPTV, afiliada da Rede Globo no interior, esteve no local nesta quinta-feira (7) 
para verificar a situação. A velocidade máxima permitida no trecho é de 30 km/h, 
mas motoristas e motociclistas costumam passar em alta velocidade e provocar 
acidentes. 
“Eu nunca vi tanto acidente na minha vida dentro de poucos dias, dentro de 
semanas já teve dois ou três acidentes na avenida”, diz a cabeleireira 
Marizângela Oliveira. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/07/07/numero-de-acidentes-em-trecho-de-avenida-preocupa-moradores-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/07/07/numero-de-acidentes-em-trecho-de-avenida-preocupa-moradores-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/paulinia/


   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2022 |  23 
 

  

Imagens de câmeras de segurança recebidas pela EPTV flagraram o acidente 
mais recente no local, quando uma caminhonete desgovernada atingiu um carro 
estacionado. O motorista perdeu o controle do veículo após uma curva 
acentuada, algo que, segundo a dona de casa Maria Paganini, é comum: 
“É uma emoção a cada dia por causa dessa curva, o pessoal vem com tudo, não 

consegue fazer a curva corretamente, e vem. Já bateram no carro do vizinho, 

capotaram, atropelaram um vizinho na frente da minha casa”, revelou. 

Motoristas desrespeitam velocidade máxima permitida e provocam acidentes em trecho 
de avenida em Paulínia — Foto: Reprodução EPTV 

 
Providências 
Para resolver a insegurança, os moradores cobram da prefeitura desde 2018 a 
instalação de uma lombada antes da curva, mas, até o momento, o pedido não 
foi atendido. 
“Acho que não precisa morrer alguém para fazer alguma coisa”, afirmou o pintor 

Clenilton Jesus da Invenção. 

Procurada, a Prefeitura de Paulínia disse que está em processo de licitação para 
instalar radares fixos e lombadas eletrônicas no local, mas não deu um prazo 
para concluir a instalação. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/07/2022 
ASSUNTO: SANEAMENTO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura inaugura estação elevatória de esgoto de Betel 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 25/06/2022 
ASSUNTO: ECONOMIA 
PÁGINA: 6 

Térmica a biometano emergencial inicia operação em Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/07/2022 
ASSUNTO: ESPORTE/ INCLUSÃO  
PÁGINA: 5 

Projeto de inclusão social tem aulas esportivas para crianças e adolescentes 
austistas 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/07/2022 
ASSUNTO: ESPORTE  
PÁGINA: 5 

Paulínia conquista medalha de ouro nos Jogos da Melhor Idade 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 21/07/2022 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tera-testagem-rapida-de-hiv-hepatites-b-e-c-e-
sifilis/ 
 

Paulínia terá testagem rápida de HIV, Hepatites B e C e Sífilis 
 

Por Redação 

21 de julho de 2022 

 

Com o intuito de incentivar os cuidados com a saúde da população, a 

Coordenadoria do Centro de Testagem e Acolhimento/STE, da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Paulínia, está realizando testes rápidos para HIV, 

Hepatites B e C e Sífilis no Centro de Acolhimento e também nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) do município. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tera-testagem-rapida-de-hiv-hepatites-b-e-c-e-sifilis/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tera-testagem-rapida-de-hiv-hepatites-b-e-c-e-sifilis/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/07/centro-de-testagem.jpeg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2022/07/testes-r%C3%A1pidos.jpg
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Conforme o Centro de Testagem e Acolhimento, o público-alvo da campanha 

são pessoas sexualmente ativas. Além das testagens, a equipe de trabalho do 

STE – irá fornecer preservativos e orientar a população sobre prevenção, com a 

distribuição de material informativo de IST/HIV/AIDS. 

De acordo com o secretário-adjunto de Saúde, Alexandre Brandt, todos os 

pacientes que passarem por consulta na Rede Municipal de Saúde e tiverem 

exames laboratoriais de rotina solicitados farão, automaticamente, testagem 

para IST. 

“Nosso objetivo é realizar o diagnóstico precoce, tratamento e controle dessas 

doenças”, explicou Brandt. Além disso, quem quiser, também pode procurar 

uma UBS ou o CTA de forma espontânea para realização do teste rápido. 

O Centro de Testagem e Acolhimento fica na Rua Presidente Costa e Silva,365, 

Nova Paulínia. Telefone: 3874-2056. Para mais informações, procure uma UBS 

de referência. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 15/07/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 5 

Rede estadual de ensino abre matrícula antecipada para 2023 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2022 |  31 
 

  

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 16/07/2022 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2735 

Mais de 84 mil paulinenses estão aptos a votar em outubro, 
aponta TSE 
 

Da Redação 

16/07/2022 16:07:01 

 

Cidade possui 23 locais de votação e 228 seções 

Isso representa quase 74% da população da cidade; eleitores jovens, entre 16 e 17 

anos, somam 1.082 pessoas 
 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira (15) que pouco mais de 156 

milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. O Correio levantou e 

traz a seguir os números atualizados do eleitorado paulinense.  
 

De acordo com o TSE, Paulínia tem 84.252 eleitores aptos (66.007 com biometria e 18.245 

sem), o que representa cerca de 73,57% da população da cidade, estimada em 114.508 moradores 

(IBGE 2021). Nas duas últimas eleições gerais – 2014 e 2018 – o município 

possuía 64.154 e 73.171 eleitores, respectivamente. 
 

Assim como no país, as mulheres dominam o eleitorado local: 52% contra 48% de homens - 13 

pessoas não informaram o gênero e 17 se identificaram pelo nome social. Separados por faixa 

etária, 1.082 eleitores têm entre 16 (394) e 17 anos (688); 4.116 de 18 a 20; 64.311 de 21 a 59; 

e 14.743 pessoas com 60 ou mais, sendo oito acima de 100 anos. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2735
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O TSE apontou 224 eleitores paulinenses com dificuldade de locomoção, 101 deficientes 

visuais, 97 auditivos, 53 com dificuldade para votar e 240 com outros tipos de deficiência, 

totalizando 715 pessoas.  
 

Ainda segundo o tribunal, das 228 seções eleitorais de Paulínia, distribuídas em 23 colégios de 

votação, apenas 21 possuem acessibilidade. As escolas Padre José Narciso Vieira 

Ehrenberg (estadual), no João Aranha, e Professora Odete Emídio de Souza (municipal), 

no São José II, registram os maiores números de eleitores: 6.651 e 6.289, respectivamente. 
 

Por fim, mais de  mil moradores se declararam analfabetos (veja abaixo perfil completo do 

eleitorado, por grau de instrução). 
 

 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: Paulínia Vista de Cima e Reprodução/TSE 

 


