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Autor de roubo de R$ 19 é solto

A Defensoria Pública obteve no STF decisão em
habeas corpus que trancou ação penal e revogou
prisão preventiva de um homem preso pelo furto
de um alicate avaliado em R$ 19,90. Pág. 14.

CEI da Covid é concluída em Jaú
Relatório final, com voto divergente, será votado em plenário e, se aprovado, seguirá para análise do MP, MPF e TCE
LILIAN GRASIELA

J

aú - A Comissão Especial
de Inquérito (CEI) instaurada em março deste ano
pela Câmara de Jaú (47 quilômetros de Bauru) para apurar
gastos no combate à pandemia
da Covid-19 na cidade foi concluída. Nesta sexta-feira (3), os
vereadores que integram o grupo convocaram coletiva de imprensa para falar sobre o relatório final, que contou com voto
divergente e será submetido à
votação em plenário.
O pedido de CEI foi feito por Luiz Maurílio Moretti

NÚMEROS
CEI, com 16 mil páginas,
realizou 26 reuniões e
ouviu 26 testemunhas

(PSL), que presidiu a Comissão e apresentou proposta de
voto divergente ao relatório
assinado pelo relator, Mateus
Turini (PDT). Os demais integrantes são Chico Quevedo, do
Cidadania (secretário); Leandro Passos, do PSD, e Fábio
Souza, do PSDB (membros).
Turini afirma que Jaú recebeu R$ 39,8 milhões dos governos estadual e federal para
gastos com Covid-19 e aplicou
em ações de enfrentamento à
doença R$ 40,1 milhões (complementando com recursos
municipais). De acordo com
ele, até 31 de julho, a cidade
tinha em caixa R$ 5,8 milhões
para o combate à Covid.
Entre os apontamentos feitos
pelo relator estão o baixo número de cestas básicas distribuídas
para famílias em situação de vulnerabilidade em Jaú no primeiro
trimestre deste ano, quando os
casos de coronavírus eram altos,

Câmara de Jaú

Conclusão dos trabalhos da CEI em Jaú foi apresentada
nesta sexta-feira em coletiva com órgãos de imprensa
e inconsistências apresentadas
pela Secretaria de Saúde em lista
de pessoas vacinadas.
DIVERGENTE
Para justificar a decisão do
voto divergente, Moretti alegou que o documento do relator
apresentava “atos nulos”, como
solicitação de documentos sem
assinatura de todos os membros
e fora do prazo da instrução pe-

nal, além da suposta convocação
informal de testemunha e dados
importantes não especificados.
Segundo ele, foram empenhados pelo Executivo R$
28,1 milhões para gastos com
Covid-19. Porém, apenas 43%,
o correspondente a R$ 12,1 milhões, teriam sido empregados
em ações relativas à doença.
Os outros 57%, de acordo com
o parlamentar, teriam sido usa-

dos para saldar gastos previstos
em orçamento.
Se o relatório, com o voto
divergente, for aprovado em plenário, será remetido ao Ministério Público (MP), Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal
de Contas do Estado (TCE). “Se
há crime, não sei. Quem vai ver
se é crime é o Ministério Público
(MP). O serviço da CEI é mostrar à população aonde foi gasto
o dinheiro e o jeito que foi gasto”, declarou Moretti.
A CEI
A CEI que apura eventuais
irregularidades no uso de recursos encaminhados pelos governos estadual e federal para combate à Covid em Jaú iniciou seus
trabalhos no dia 10 de março de
2021. Ao longo dos meses, os
vereadores realizaram 26 reuniões e ouviram 26 testemunhas,
resultando em um processo com
mais de 16 mil páginas.

Poço profundo no Guarani entra em operação em Garça
Medida emergencial
deverá melhorar
abastecimento
em toda a cidade
LILIAN GRASIELA

G

arça - Com o objetivo de
enfrentar a crise hídrica,
Garça (70 quilômetros

de Bauru) iniciou nesta sextafeira (3) a captação de água do
sistema Aquífero Guarani, com
operação, em caráter emergencial, de um poço tubular
profundo. Segundo o Serviço
Autônomo de Águas e Esgotos
(SAAE), o investimento deve
melhorar de forma significativa o abastecimento no município neste período de estiagem.
“Com a captação do Guara-

Diretor da Sta. Casa de
Jaú morre de Covid-19
LILIAN GRASIELA

Santa Casa de Jaú

J

aú - O vice-provedor da
Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru), Antonio Luiz Cremasco, morreu na
manhã desta sexta-feira (3), aos
73 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Cremasco, como era conhecido, estava
internado no hospital desde 30
de julho. Bancário aposentado
e jornalista, ocupava o cargo de
vice-provedor deste 2014. Nos

ni, teremos condições de injetar
no sistema cerca 1, 5 milhão de
litros de água por dia, o que vai
nos permitir passar por esse momento de crise com tranquilidade. Não teremos falta de água”,
afirma o diretor da autarquia,
André Pazzini Bomfim.
A captação de água do Aquífero Guarani faz parte da “Operação estiagem”. Sem previsão
de fortes chuvas, o sistema de

Pederneiras terá
ação de vacinação
neste sábado

últimos 12 anos, teve papel fundamental no equilíbrio financeiro, saneamento de dívidas e modernização da Santa Casa.

tenham água e outros não.
A autarquia também intensificou a fiscalização e está notificando, inclusive aos finais
de semana, munícipes flagrados desperdiçando água.
O valor da multa, em caso
de reincidência a partir da
notificação, é de R$ 219,00
para imóveis residenciais, R$
438,00 para comerciais e R$
876,00 para industriais.

Prefeitura de Botucatu

LILIAN GRASIELA

P

Antonio Luiz Cremasco
tinha 73 anos

abastecimento de água de Garça
já atingiu a sua capacidade limite há alguns dias, comprometendo o fornecimento em vários
bairros da cidade.
Além da captação de água
subterrânea, o SAAE tem trabalhado na implantação de um
trabalho setorizado para possibilitar o controle da distribuição
de água pelo município, evitando que alguns pontos da cidade

ederneiras (26 quilômetros
de Bauru) irá vacinar neste
sábado contra a Covid-19
pessoas que estão com a segunda dose das vacinas CoronaVac
ou AstraZeneca atrasadas e pessoas com 12 anos ou mais sem
comorbidades que ainda não
receberam a primeira dose. O
atendimento será no Postão, na
Rua Eliazar Braga, N-184, Centro, das 8h às 12h.

Iluminada - A Prefeitura de Botucatu (100
quilômetros de Bauru) instalou luminárias de LED na
pista de bicicross, modalidade conhecida também
como BMX, localizada entre o Jardim Flamboyant
e o Altos do Paraíso. No total, foram instalados
12 postes, com luminárias de 200W. A tecnologia
permitirá que atletas e praticantes do esporte
treinem também no período noturno.

