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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 23/4/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: COMISSÃO PROCESSANTE 

PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/23/vereadores-pedem-abertura-de-cp-e-cassacao-de-

prefeito-interino/ 

 

[Política] 
Vereadores pedem abertura de CP e cassação 
de prefeito interino 
Loira é acusado de omissão ou negligência com a área da Saúde em Paulínia; 
documento deve ser votado na sessão desta terça 

23 abr 2019 – 00h23 

Loira durante 
sessão na Câmara que o empossou prefeito interino de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Cinco vereadores de Paulínia entraram nesta segunda-feira (22) com pedido de abertura de 
Comissão Processante (CP) e cassação do mandato do prefeito interino Loira (DC) em razão da crise 
vivida pelo Município na área de Saúde. O documento deve ser votado na sessão ordinária desta 
terça-feira (23), a partir das 18h30. Se aprovado, a conclusão do processo deve durar ao menos 90 
dias. 
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O pedido de CP foi assinado pelos vereadores Danilo Barros (PR), Edilsinho Rodrigues (PSDB), 
Du Cazellato (PSDB), Fábia Ramalho (PMN) e Fábio Valadão (PRTB). Os cinco parlamentares 
acusam Loira de cometer infração política-administrativa ao se “omitir ou negligenciar na defesa de 
bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura”. 

O documento também é uma resposta ao ofício da 2ª Promotoria de Justiça de Paulínia, do último 
dia 12 (veja abaixo), que deu prazo de cinco dias para o Poder Legislativo esclarecer quais 
providências tomava para apuração das “denúncias de que o prefeito interino está negligenciando os 
cuidados que deveria dispensar à área de Saúde, especialmente, ao Hospital Municipal, dentre outras 
denúncias relatando que a saúde local está em situação de caos”. 

A crise na área de Saúde de Paulínia já é antiga, herança de diversas administrações passadas. Mas 
no governo interino de Loira atingiu seu ápice quando o então secretário municipal de 
Administração, Washington Carlos Ribeiro Soares, pediu exoneração do cargo e divulgou nota 
explicativa fazendo uma série de denúncias na área de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Luiz 
Carlos Casarin, se defendeu com outra nota oficial. 

Loira informou que assumiu a Prefeitura há menos de 100 dias e desde então não está poupando 
esforços para melhorar áreas importantes da cidade, como a Saúde. “Respeito o direito da Câmara 
em querer fazer o seu papel investigativo e as portas da Prefeitura estão sempre abertas”, destacou 
em nota (leia a manifestação completa do prefeito interino abaixo). “Meu governo preza pela 
transparência e eficiência”. 

Nota da prefeito interino Loira 

“O prefeito Antônio Miguel Ferrari, o Loira, assumiu a prefeitura há menos de 100 dias e desde 
então não está poupando esforços para melhorar áreas importantes da cidade, como a saúde. Na 
última semana duas novas UBSs foram entregues, o secretário de saúde vem apresentando 
prestação de contas à Câmara constantemente. Estamos em andamento com processos de licitação 
para compra de medicamentos e insumos. O governo sabe que muita coisa ainda precisa ser feito. 
“Respeito o direito da Câmara em querer fazer o seu papel investigativo e as portas da prefeitura 
estão sempre abertas. Meu governo preza pela transparência e eficiência. Assim que tomar 
conhecimento de todo processo, estarei à disposição, como sempre estive, para contribuir com o 
desenvolvimento da cidade”, conclui Loira.” 
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TEMA:  

CÂMARA  

MUNICIPAL 
 

DATA: 26/4/2019 

 

JORNAL:  

JORNAL DE PAULÍNIA 

ASSUNTO:  

COMISSÃO  

PROCESSANTE 

PÁGINA: CAPA (MANCHETE) 
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TEMA:  

CÂMARA   

MUNICIPAL 
 

DATA:  

26/4/2019 

 

JORNAL:   

JORNAL  

DE PAULÍNIA 

 

ASSUNTO:  

COMISSÃO  

PROCESSANTE 

PÁGINA: 3  

(INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 23/4/2019 

SITE: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: COMISSÃO PROCESSANTE 

PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-querem-abertura-de-cp-para-investigar-

loira/ 

 

Vereadores de Paulínia querem abertura de CP para 
investigar Loira 
Por  Redação 

Cinco vereadores de Paulínia protocolaram nesta segunda-feira, 22, um pedido para 

abertura de Comissão Processante (CP) para investigar uma possível omissão ou 

negligência com a área da Saúde do município por parte do prefeito interino, Antonio 

Miguel Ferrari, o Loira (DC). 

O documento, assinado por Danilo Barros (PR), Edilsinho Rodrigues (PSDB), Du Cazelatto 

(PSDB), Fábia Ramalho (PMN) e Fábio Valadão (PRTB), pede também a cassação do 

mandato do prefeito por atos que caracterizam infração política-administrativa ao se 

“omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município 

sujeito à administração da Prefeitura”. 

Também, segundo os vereadores, o pedido da CP foi motivado após o recebimento do ofício 

da 2ª Promotoria de Justiça de Paulínia, com data do dia 12 de abril, na qual solicita aos 

edis esclarecimentos sobre denúncias de negligência e “caos” instaurados principalmente 

no Hospital Municipal. 

A Promotoria se manifestou sobre a situação da saúde pública de Paulínia quando o ex-

secretário de Administração, Washington Carlos Ribeiro Soares, ao ter seu pedido de 

exoneração efetivado no início do mês, fez graves denúncias sobre supostos “esquemas” na 

pasta. Na ocasião, o secretário de Saúde, Luiz Carlos Casarin, negou as acusações através 

de nota oficial. 

O pedido de abertura da CP para apurar as denúncias poderá ser votado durante a sessão 

ordinária desta terça-feira, 23, a partir das 18h30. Haverá transmissão ao vido pelos canais 

da Câmara de Paulínia na internet. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 23/4/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: COMISSÃO PROCESSANTE 

PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/23/camara-adia-votacao-de-comissao-processante-

contra-loira/ 

[Política] 
Câmara adia votação de Comissão 
Processante contra Loira 
Pedido de abertura de investigação por omissão ou negligência com a Saúde no 
município deverá ser apreciado no próximo dia 7 de maio 

23 abr 2019 – 20h54 
 

 

Parte dos vereadores de Paulínia durante a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia adiou no início da noite desta terça-feira (23), antes mesmo do início da 
sessão, a votação do pedido de abertura de Comissão Processante (CP) e de cassação do prefeito 
interino Loira (DC) por eventual omissão ou negligência no trato com a Saúde no município. O 
documento, agora, será apreciado na próxima reunião ordinária, a 8ª do ano, no próximo dia 7 de 
maio. 
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O pedido de CP foi assinado pelos vereadores Danilo Barros (PR), Edilsinho Rodrigues (PSDB), 
Du Cazellato (PSDB), Fábia Ramalho (PMN) e Fábio Valadão (PRTB). Os cinco parlamentares 
acusam Loira de cometer infração política-administrativa ao se “omitir ou negligenciar na defesa de 
bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura”. 

A Câmara de Paulínia informou por meio de nota que o pedido foi encaminhado para a 
Procuradoria do Legislativo para a emissão do parecer jurídico. De acordo com o comunicado, a 
decisão de pautar a votação na Ordem do Dia na 8ª Sessão Ordinária, marcada para o dia 7 de maio, 
está em consonância com o Regimento Interno desta Casa. 

Conforme a Câmara, neste período de 15 dias, “se adotarão as providências necessárias para a 
convocação formal dos suplentes, a fim de que tomem ciência e conhecimento do inteiro teor da 
denúncia formulada (Processo nº 35.938 – com cerca de 892 páginas), tendo tempo hábil para 
poderem formar sua convicção e condições de proferir um voto consciente”. 

Os suplentes de Danilo Barros, Edilsinho Rodrigues, Du Cazellato, Fábia Ramalho e Fábio 
Valadão deverão ser convocados porque, como autores da denúncia, os cinco titulares estarão 
impedidos de participar da votação para abertura de CP e de fazer parte da eventual comissão que 
poderá investigar o prefeito interino. 

Suplentes 

Os suplentes que serão convocados para votação da abertura de CP contra Loira são Sargento 
Camargo (PDT), no lugar de Danilo Barros; Gibi Professor (PRTB), no de Du Cazellato; Marcelo 
Souza (PRTB), no de Fábio Valadão; Maroca (PSDB), no de Edilsinho Rodrigues; e Nei do 
Transportes Escolar (PMN), no de Fábia Ramalho. 

A Câmara também colocou a culpa nas obras que ocorrem desde o final do ano passado na Câmara 
para adiar a votação. “Conforme já divulgado pela Câmara, hoje as sessões plenárias ocorrem de 
forma provisória no Plenarinho, até a finalização da reforma do Plenário Principal que se dará no 
início de maio”, lembrou. “Dessa forma, para a próxima sessão tal ambiente poderá receber os 
munícipes e demais interessados, sem qualquer tipo de tumulto que possa colocar em risco a 
integridade física de todos os presentes.” 

Sessão 

Na 7ª reunião ordinária da Câmara de Paulínia, realizada na noite desta terça-feira, os vereadores 
não apreciaram nenhum projeto de lei, nem de iniciativa do Executivo como do Legislativo. Eles 
aprovaram 63 indicações ao prefeito interino (sugestões), 39 requerimentos solicitando informações 
diversas à Prefeitura e três moções (homenagens). 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 26/4/2019 

JORNAL: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: COMISSÃO PROCESSANTE 

PÁGINA: 12 (INTERNA, COM CHAMADA NA CAPA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 20/4/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO: SAÚDE 

PÁGINA: 3 (INTERNA, COM CHAMADA NA CAPA)  
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 17/4/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: SAÚDE 

PÁGINA: A6 (INTERNA)  
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

DATA: 13/4/2019 

 

JORNAL: JORNAL  

TRIBUNA 

ASSUNTO: SAÚDE 

PÁGINA: CAPA 

(MANCHETE) E 3 

(INTERNA)  
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 26/4/2019 

JORNAL:  

AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO:  

PARLAMENTO  

METROPOLITANO 

PÁGINA: 12  

(INTERNA)  
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 23/4/2019 

JORNAL: TRIBUNA LIBERAL 

ASSUNTO: SESSÃO SOLENE 

PÁGINA: 5 (INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 22/4/2019 

SITE: PAULÍNIA NEWS 

ASSUNTO: SESSÃO SOLENE 

PÁGINA: http://paulinianews.com.br/novo/2019/04/22/servidores-da-defesa-civil-sao-homenageados-na-

camara/ 

 

Servidores da Defesa Civil são 
homenageados na Câmara 
Por 

paulinianews 

22 de abril de 2019 

 

Em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade, os servidores públicos 

da Prefeitura de Paulínia Estoelson Pereira Couto e José Carlos Campos Almeida 

receberam a Medalha Tiradentes e Diploma de Reconhecimento, em sessão solene 

na Câmara, na quarta-feira (17), no início da noite.  
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Ambos atuam na Defesa Civil. A indicação foi feita pelo vereador Xandinho Ferrari e 

aprovada por todos os parlamentares. 

A honraria é concedida uma vez por ano a integrantes da PM (Polícia Militar), 

Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, membros da Defesa Civil e 

militares em geral, que se destacam pelas ações em benefício da população. 

Estoelson atua no serviço público desde 2004, sendo 10 anos na Defesa Civil. Ele 

nasceu no município de Pescador, em Minas Gerais, e mora em Paulínia desde 

1977. É casado com Selma Pereira Couto e pai de dois filhos: Caio Cesar e Jéssica 

Carolina Pereira Couto. “Atuar na defesa da vida dos moradores de Paulínia é uma 

honra”, afirmou Estoelson. 

Servidor desde 1997, Almeida tem 16 anos dedicados à Defesa Civil. Natural de 

Engenheiro Beltrão, no Paraná, vive em Paulínia desde 1978. É casado com Ednéia 

Ronqui Almeida e tem três filhas: Victória, Ana e Glória Ronqui de Almeida. “Somos 

uma família, somos irmãos. Agradeço a Deus por trabalhar com pessoas especiais”, 

disse Almeida. 

O secretário de Defesa Civil Mike Samuel de Souza relatou que os dois profissionais 

são “exemplares”. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 26/4/2019 

JORNAL: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: SESSÃO SOLENE 

PÁGINA: 7 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 20/4/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO: ELEIÇÃO PAULIPREV 

PÁGINA: 4 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 17/4/2019 

SITE: JORNAL DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: AGROTÓXICOS 

PÁGINA: https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2019/04/17/%C3%81gua-de-Paul%C3%ADnia-

cont%C3%A9m-22-agrot%C3%B3xicos-acima-do-limite-permitido-pela-legisla%C3%A7%C3%A3o-da-Europa 

 

Água de Paulínia contém 22 agrotóxicos acima do 
limite permitido pela legislação da Europa 

 
17.04.2019 
 

Onze são altamente tóxicos e provocam doenças crônicas como câncer, defeitos 
congênitos e distúrbios endócrinos 
  

   

 
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, Paulínia está com presença de 
agrotóxicos na água consumida pela população. Os agrotóxicos apareceram em 
praticamente mais de 90% das análises feitas entre os anos de 2014 e 2017. Dos 27 
agrotóxicos encontrados na água de Paulínia, 11 são altamente tóxicos e provocam doenças 
crônicas como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. 
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O mais grave é que 5 agrotóxicos estão acima do limite permitido pela legislação brasileira, 
que não é muito rigorosa e permite alta concentração de alguns contaminantes. Aldicarbe, 
Aldrin, Carbendazin, Clordano e Endossulfan aparecem acima do limite. Se for usada a 
legislação da União Européia, mais confiável e rigorosa, Paulínia apresenta 22 agrotóxicos 
na água acima da legislação permitida. 
O levantamento desses dados foram obtidos no Ministério da Saúde e tratados em 
investigação conjunta da Repórter Brasil, Agência Pública e a organização suíça Public 
Eye. 
Esses dados são parte do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Sisagua), que reúne os resultados de testes feitos pelas empresas de 
abastecimento das cidades. 
  
Fonte Carta Campinas 
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DATA: 26/4/2019 

JORNAL: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: DENGUE 

PÁGINA: 2 (INTERNA, COM CHAMADA DE CAPA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 25/4/2019 

JORNAL:  

CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: EMPREGOS 

PÁGINA: CAPA/ A4 
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TEMA:  

GERAL 
 

DATA:  

26/4/2019 

 

JORNAL:  

JORNAL DE  

PAULÍNIA 

ASSUNTO:  

CULTURA/  

EDUCAÇÃO 

PÁGINA: 7 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 12 a 25/4/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Fábia propõe jornada menor para servidor que tem filho com deficiência  
25 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Quem cuida de pessoa com deficiência enfrenta vários desafios e vivencia uma intensa rotina de atividades: 
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e consultas médicas, por exemplo, com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento da pessoa atendida. É o que relata a vereadora Fábia Ramalho (PMN) ao propor que a Prefeitura 
estude formas de reduzir a jornada […] 

 

 

Lei da Ficha Limpa deve ser aplicada em cargos de confiança, sugere 
Valadão  
24 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

O vereador Fábio Valadão (PRTB) sugeriu que a Prefeitura, ao contratar pessoas ou nomear servidores para cargos 
comissionados e funções de confiança, aplique regras da Lei Complementar 135/2010, mais conhecida como Lei da 
Ficha Limpa. A legislação brasileira, originada de um projeto de lei de iniciativa popular, proíbe que políticos 
condenados em decisões colegiadas de […] 
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Vereadores debatem área da saúde e cobram verbas de emendas impositivas  
23 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

A situação da saúde em Paulínia foi um dos principais assuntos da 7ª Sessão Ordinária de 2019, nesta terça-feira 
(23/4). Os vereadores apresentaram sete sugestões à Prefeitura sobre o tema, aprovaram seis requerimentos e 
comentaram quais ações vêm tomando para aperfeiçoar e fiscalizar o setor. O assunto ganhou repercussão após o 
Ministério Público enviar ofício […] 

 

 

23 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

A Câmara de Paulínia informa que o protocolo da denúncia recebida em 22 de abril de 2019, às 9h41, para apurar 
eventuais infrações políticas-administrativas do Prefeito, foi encaminhada para apreciação da Procuradoria para 
emissão de Parecer. Esclarece ainda que tal votação […] 

 

Ciclovia deve ganhar nome para homenagear Vadão, sugere Edilsinho  
23 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

O comerciante Edivaldo Santimaria, conhecido como Vadão, morreu no dia 9 de abril deixando muitas saudades e 
uma longa trajetória de simpatia. Para homenagear esse importante cidadão paulinense, o vereador Edilsinho 
Rodrigues (PSDB) apresentou proposta para a Prefeitura batizar com o nome dele a única ciclovia da cidade, que 
tem início no balão do Fontanário […] 
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Xavier sugere Banco Municipal para arrecadar e doar materiais de 
construção  
22 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Quando obras de construção acabam, é comum ver materiais descartados ou desperdiçados. O vereador Flávio 
Xavier (DC) sugeriu uma forma de aproveitar essas sobras para ajudar quem precisa e não tem condições 
financeiras: ele propôs a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção, uma espécie de central que 
coletaria doações e entregaria a cidadãos […] 

 

Danilo questiona destino de verbas para revitalizar Mini Pantanal  
18 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Uma emenda parlamentar de 2017 fez o Ministério do Turismo separar verba federal de R$ 125 mil para 
revitalização do Mini Pantanal, mas até agora não houve mudanças na situação do antigo ponto turístico no bairro 
Parque da Represa. O vereador Danilo Barros (PR) questionou a Prefeitura sobre o destino do dinheiro […] 

 

Membros da Defesa Civil ganham medalhas por dedicação a Paulínia  
17 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

A Câmara de Paulínia reconheceu, em sessão solene nesta quarta-feira (17/4), o trabalho de dois integrantes da 
Defesa Civil do município: Estoelson Pereira Couto e José Carlos Campos Almeida receberam a Medalha 
Tiradentes […] 
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Entrega da UBS Cooperlotes conta com a presença de vereadores  
17 de abril de 2019/em Imprensa, Sem categoria /por camarapaulinia 

A cerimônia de entrega da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cooperlotes à população paulinense nesta 
quarta-feira (17/04), contou com a presença dos vereadores José Soares (PRB), Luciano Ramalho (PP), Marcelo D2 
(PROS), Tiguila Paes (PPS), Xandynho Ferrari (PSD) e Zé Coco (PV). O novo prédio da UBS Cooperlotes, 
localizada no bairro Bom Retiro, […] 

 

Paulínia terá representantes em comissões do Parlamento da RMC  
17 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

O Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) definiu, nesta quarta-feira (17/4), as sete comissões 
que vão discutir demandas dos municípios durante o biênio 2019-2020. O presidente da Câmara de Paulínia, Zé 
Coco (PV), integrará a Comissão de Proteção Animal e Meio Ambiente, enquanto a vereadora Fábia Ramalho 
(PMN) foi indicada para a Comissão dos Direitos Da Pessoa com Deficiência […] 

 

Vereadores participam da entrega da nova UBS Centro  
17 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Os vereadores Luciano Ramalho (PP), Tiguila Paes (PPS) e Xandynho Ferrari (PSD) participaram na 
manhã desta quarta-feira (17/04), da entrega das chaves da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Centro “ Governador Laudo Natel” à Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Saúde. […] 
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Eleitos os Conselhos de Administração e Fiscal e diretor-presidente do Pauliprev  
16 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia (Pauliprev) realizou nesta segunda-
feira, dia 14/04, a apuração da eleição que definiu a composição dos conselhos fiscal e administrativo 
do Instituto para o triênio 2019/2021. Os novos eleitos tomarão posse dia 29 de abril […] 

 

Cazellato solicita conclusão das obras da nova creche do bairro Betel  
16 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Sete anos depois de iniciada a obra da nova creche que atenderia o Residencial Alvorada e os outros 
bairros da região de Betel, e ainda longe de ser concluída, Du Cazellato (PSDB) voltou a cobrar a 
Prefeitura de Paulínia o andamento da construção, durante a última sessão na Câmara Municipal […] 

 

Vereador João Mota sugere agilidade na aquisição de aparelhos auditivos 
15 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Durante a última sessão ordinária (09/04) da Câmara de Vereadores de Paulínia, o vereador João 
Mota (DC) sugeriu à administração municipal maior agilidade na aquisição e distribuição de 
aparelhos aditivos […] 
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José Soares: vereador apresenta projeto que beneficiará microempresários 
de Paulínia  
15 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Com o objetivo de estimular a economia do município, o vereador José Soares (PRB) apresentou na 
última sessão ordinária (09/04), o Programa Juro Zero, que consiste em conceder crédito sem juros 
aos microempreendedores individuais (MEIs) e a micro e pequenas empresas (Mês) […] 

 

Secretário de Saúde presta esclarecimentos aos vereadores de Paulínia  
12 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Vereadores da Câmara de Paulínia ouviram nesta sexta-feira (12/04), o atual secretário de Saúde, 
Luiz Carlos Casarin, que prestou esclarecimentos sobre nota explicativa realizada pelo ex-secretário 
de Administração, Washington Carlos Ribeiro Soares. […] 

 

Tiguila pede programa de estágio na Prefeitura e na Câmara Municipal  
12 de abril de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

O estágio é a oportunidade para o estudante complementar a formação universitária, por meio de vivências práticas, 
e preparar-se para o mercado de trabalho, concretizando o que estuda na sala de aula. É o que afirma o vereador 
Tiguila Paes (PPS) ao defender a instituição de programa de bolsa de estágio e aprendizagem profissional […] 


