
BAURU, quinta-feira, 25 de agosto de 2022  5

POLÍTICA/GERAL

CP aguarda as alegações finais da 
defesa para ir ao parecer do relator
Após prazo para alegações, a partir da próxima segunda o relator deverá apresentar seu relatório sobre as acusações

Berriel, Chiara e Julio Cesar compõem a atual Processante

A
o completar 60 dias de 

trabalhos, a Comissão 

Processante (CP) encer-

rou, nesta quarta-feira (24), a 

fase de instrução do processo 

instaurado para apurar denún-

cia de supostas irregularidades 

cometidas pela prefeita Suéllen 

Rosim (PSC) durante a aquisi-

ção de imóveis, no ano passado, 

com recursos da Secretaria de 

Educação. Com o fim da fase 

processual, a defesa terá pra-

zo de cinco dias, ou seja, até 

a próxima segunda (29), para 

apresentar suas alegações finais 

por escrito. A próxima etapa, 

ainda sem data marcada, será 

a apresentação do parecer final 

pelo relator Guilherme Berriel 

(MDB). O prazo final de 90 

dias para conclusão da CP ter-

mina no dia 22 de setembro.

Na reunião desta quarta 

(24), a presidente da CP, Chia-

ra Ranieri (União Brasil), fez 

a leitura da resposta ao ofício 

encaminhado pela Comissão 

de Direitos e Prerrogativas 

da Ordem dos Advogados do 

Brasil, subseção Bauru, no 

qual a entidade expressa ter 

havido, em tese, ofensas à 

prerrogativa do advogado de 

defesa da prefeita, Jeferson 

Machado, durante a reunião 

de releitura da acusação con-

tra a prefeita, em 13 de julho.

Na resposta, a comissão 

defendeu que a garantia das 

prerrogativas do advogado 

se limita ao que estabelece o 

Estatuto da OAB. “Esta co-

missão entende que há ex-

cesso por parte do advogado 

reclamante, na medida que se 

utiliza do subterfúgio do uso 

da palavra ‘pela ordem’ em 

todos os momentos, interrom-

pendo esta presidência, além 

de tratamento pejorativo em 

desacordo com a urbanidade 

exigida no trato em ambientes 

legislativos”, consta no ofício. 

Para a CP, a conduta do 

advogado desprestigiou a pró-

pria defesa e a classe da advo-

cacia por deturpar dispositivos 

legais em seu favor.

O advogado Jeferson Da-

niel, em sua defesa, leu uma 

nota na qual reiterou o respeito 

à Câmara, mas voltou a acusar 

a presidente da CP de cometer 

abuso de autoridade, e con-

duzir os trabalhos de forma 

tendenciosa e parcial. “Desta 

forma, todas as intervenções 

deste advogado foram técnicas 

e se mostraram necessárias no 

sentido de buscar o cumpri-

mento das disposições legais. 

Este procurador registra que 

não se abalará com tentativas 

de coação de sua atuação, des-

tacando que continuará sendo 

intransigente com toda e qual-

quer conduta que viole as ga-

rantias constitucionais de sua 

cliente”, narrou.

ENCAMINHAMENTOS
Após a apresentação das 

alegações finais pela defesa 

da prefeita, o próximo enca-

minhamento será a emissão 

do relatório final, que indica-

rá pela procedência ou não da 

acusação. O documento deve-

rá, primeiramente, ser votado 

na própria comissão, em uma 

reunião final. Caso a indicação 

do relator, Guilherme Berriel, 

seja pela procedência da acusa-

ção e obtenha, no mínimo, dois 

votos favoráveis entre os três 

membros da CP, caberá à presi-
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dência da Câmara marcar uma 

sessão de julgamento em ple-

nário para votação dos 17 ve-

readores. Se a votação for pela 

improcedência, será arquivado.

De acordo com o Decreto 

Lei 201/1967, que estabele-

ce as medidas de apuração 

de possíveis crimes de res-

ponsabilidade cometidos por 

prefeitos e vereadores, caso 

a decisão vá a plenário, du-

rante o julgamento, a peça do 

processo poderá ser lida, e na 

sequência cada vereador terá 

um prazo para se manifestar 

verbalmente.

Ao final, a prefeitura Suél-

len ou seu advogado terão o 

prazo máximo de duas horas 

para produzir sua defesa oral. A 

etapa seguinte prevê a votação 

propriamente dita, pela absten-

ção ou não da prefeita, de forma 

individual para as três acusa-

ções que constam no processo.

A expectativa da CP é de 

que os trabalhos sejam con-

cluídos entre os dias 12 e 16 

de setembro, na semana an-

terior ao prazo final para seu 

encerramento.

CONTANDO

Prazo de 90 dias para 
conclusão da CP é o 
dia 22 de setembro 

Semana de Mobilidade vai ter palestra com dicas  
para manutenção de bicicletas nesta quinta-feira

O 
Conselho Municipal de 

Mobilidade de Bauru, 

com apoio da Prefeitura 

de Bauru e Emdurb, continua 

com as atividades da Primeira 

Semana Municipal de Mobi-

lidade de Bauru nesta quinta-

feira (25). No auditório do Se-

nai, às 19h30, será realizada a 

palestra ‘Dicas e Manutenções 

em sua Bicicleta!’. As inscri-

ções são gratuitas e devem ser 

feitas no link https://forms.

gle/UPLPbuHTAip66bdv5, 

pois as vagas são limitadas.

Ainda nesta quinta-feira, 

nos períodos da manhã e da 

tarde, o Setor de Educação 

para o Trânsito e Mobilidade 

da Emdurb realiza um Circui-

to de Bicicletas na Emei Jay-

me Bichusky, como parte do 

trabalho educativo e de orien-

tação para crianças e jovens.

A Semana de Mobilidade 

já teve diversas atividades. Na 

terça-feira (23), as atividades 

foram na feira livre do Resi-

dencial Vida Nova Bauru II. 

Também teve início o Fórum 

‘A Mobilidade urbana no de-

senvolvimento das cidades’, 

que seguiu nesta quarta-feira 

(24), no auditório do Senai, 

com a palestra ‘Mobilidade 

e Cidade Contemporânea’, 

de Clarisse Linke, do ITDP 

Brasil, e a mesa-redonda ‘A 

Mobilidade em Bauru’, com 

representantes do Conselho de 

Mobilidade, Conselho do Mu-

nicípio, Emdurb e Secretarias 

de Planejamento e de Obras. A 

Semana vai seguir com ativi-

dades até domingo (28).

A proposta da Semana é 

captar novos cidadãos dis-

postos a debater as políticas 

públicas de mobilidade, inte-

grando as ações do Conselho 

Municipal de Mobilidade, do 

Poder Público e da Sociedade 

Civil. Além disso, tendo em 

vista a necessidade de fomen-

tar na sociedade a discussão 

para a implantação de polí-

ticas públicas de mobilidade 

urbana e rural, visa propor a 

mobilidade como eixo estru-

turante de desenvolvimento 

sustentável no município, 

bem como cumprir o calendá-

rio instituído na Lei Munici-

pal 7.481, de 23 de agosto de 

2021, que Institui a Semana 

de Incentivo ao Ciclismo na 

cidade de Bauru e dá outras 

providências.

A realização da Semana 

tem a parceria das Secretarias 

de Planejamento (Seplan), 

Obras, Cultura, Esportes e 

Lazer (Semel), Agricultura e 

Abastecimento (Sagra), Em-

durb, Senai Bauru, Sest/Senat, 

Academia Smart Fit, Institu-

tos WRI, Cordial e ITDP, Cor-

po de Bombeiros, grupo Bike 

Brothers, Unisagrado, Satya 

Yoga, entre outros. A seguir, 

a programação de quinta-fei-

ra até domingo na Semana 

de Mobilidade e Incentivo ao 

Ciclismo.
Os resultados são obtidos pelo site da Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada das extrações depende do 

horário dos sorteios em relação ao fechamento da edição.  Site oficial: loterias.caixa.gov.br

LOTERIAS

      QUINA 5932

24/08/2022
10 - 24 - 30 - 40 - 70

  LOTOMANIA 2356

24/08/2022
09 - 13 - 14 - 20 - 22
23 - 31 - 33 - 34 - 36
39 - 48 - 51 - 63 - 64
66 - 67 - 81 - 82 - 00

LOTOFÁCIL 2607

24/08/2022
01 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 14 - 16 - 17
18 - 22 - 23 - 24 - 25

    FEDERAL 5692

24/08/2022
    Bilhete Prêmio (R$)
1º 059205 500.000,00
2º 048174 27.000,00
3º 073631 24.000,00
4º 088681 19.000,00
5º 056079 18.329,00

PROGRAMAÇÃO DE HOJE 

25/08 (Quinta-feira)
Período da manhã e tarde - Circuito de bicicletas

Emei Jayme Bichusky
- Atividade desenvolvida pelo Setor de Educação 

para o Trânsito e Mobilidade da Emdurb
Das 19h30 às 21h30 - Palestra Dicas e Manutenções em sua Bicicleta!
Local - Senai Bauru (Auditório, acesso pela Rua Azarias Leite, quadra 10)

*Vagas limitadas, inscrição antecipada através do link 
https://forms.gle/UPLPbuHTAip66bdv5


