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Câmara encerra interrogatórios 
com acusados de corrupção

Comissão Especial de Inquérito ouviu ontem os três vereadores que faltavam ser questionados; integrantes 
da CEI iniciaram a análise dos documentos para emitir o relatório final sobre o caso nos próximos dias

Grupo de trabalho do Legisla-
tivo interrogou, na manhã de on-
tem, os parlamentares Francisco 
Bezerra (PSB), Jean Lopes (PL) e 
Mauro Araújo (MDB), que fi zeram 
críticas ao modo de condução da 
operação do MP, denominada Le-
gis Easy, que culminou na prisão 
de cinco parlamentares e no man-
dado de prisão do sexto vereador. 
Cidades, página 4
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Clodoaldo deve 
ser o indicado 
do PL para a 
presidência 
da Câmara

Mauro Araújo, apontado como maior articulador do esquema, foi ouvido pela CEI, formada por Clodoaldo, Komura e Valverde

Diego Barbieri/CMMC

BRIGA POLÍTICA

Junji já 
alertava sobre 
prejuízo no 
distanciamento 
entre Melo e 
Bertaiolli. p3

Primeiro escalão

Novos secretários de Educação 
e Segurança serão os próximos 
a serem anunciados por Cunha
A partir de segunda-feira, o prefeito eleito, Caio Cunha 
(Pode), irá anunciar os secretários de Educação e de 
Segurança. Atualmente, a Educação é comandada 
pela professora Juliana Guedes e a Segurança, pelo 
ex-comandante Paulo Roberto Sales. Cidades, página 3
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Lintz afirma que houve 
adulteração nos áudios

DEFESA

Após a divulgação de áudios nos quais, 
supostamente, o político planeja indicar nomes às 
secretarias, Lintz eximiu qualquer envolvimento 
do prefeito eleito, Caio Cunha. Cidades, página 4
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O INVICTO 

PAULISTANO

O Partido Liberal (PL), que de-
tém a maior bancada eleita para 
a próxima legislatura na Câmara 
Municipal, ao lado do PSDB, com 
quatro vereadores cada, se reuniu 
na noite de ontem e escolheu Clo-
doaldo de Moraes como o nome 
indicado para assumir a presidên-
cia da Casa no próximo mandato. 
A indicação precisa ser aprovada 
pelo comitê estadual do partido. 
Cidades, página 4
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