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TRE nega recurso e confirma eleição de Dr.
Julinho em Ribamar

 

O ESTADO DO MARANHÃO / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão
negou recurso apresentado pela Coligação "Pra Frente
Ribamar", do então candidato Eudes Sampaio (PTB) e
manteve o resultado do pleito que elegeu Dr. Julinho
(PL) prefeito do município de São José de Ribamar.

A decisão do tribunal na análise do recurso, se deu por
maioria dos membros do Pleno. O desembargador
José Joaquim Figueiredo dos Anjos apresentou voto
divergente na decisão e os juízes Ronaldo Desterro
(relator) e Lavinha Helena Macedo Coelho - que
davam parcial provimento ao recurso -, foram votos
vencidos.

O Acórdão da decisão já foi lavrado e publicado pela
Justiça Eleitoral.

Com isso, Dr. Julinho fica apto a ser diplomado e
empossado prefeito da cidade balneária.

O prefeito eleito de São José de Ribamar chegou ao
comando do município após uma verdadeira batalha
jurídica. Considerado inelegível até perto do início da
campanha eleitoral, ele ainda chegou a ter a
candidatura impugnada pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE).

O deferimento saiu apenas há semanas do dia da
votação - e ainda com recurso contrário do MPE ao
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Campanha Enquanto discutia se seus votos seriam
validados, ou não, Julinho precisava tocar a campanha
e, mesmo assim, garantiu a vitória com larga margem
de vantagem.

Abertas as urnas, o novo prefeito da cidade balneário
foi eleito com 27.504 votos, ou 36,23%. O segundo
colocado foi o atual prefeito, Eudes Sampaio, que
obteve 27,3% dos votos, praticamente 7 mil votos
atrás.

Na sequência, ficaram Beto das Vilas (Republicanos),
com 15,21%; Jota Pinto (PDT), com 12,2%; e Edson
Júnior (MDB), com 8,5%. O candidato do PSOL,
Magão, ainda chegou a registrar 0,56% dos votos,
mas sua candidatura estava indeferida no dia do
pleito.

Certidão Uma certidão emitida na noite de sexta-feira

(13) pela chefe de Cartório da 47ª Zona Eleitoral de
São José de Ribamar, Terezinha Madeira Barbosa, foi
a última cartada de Dr. Julinho na luta contra o
discurso de que seus votos seriam anulados no dia da
eleição.

Sob forte ataque de adversários - que espalhavam a
versão sobre a inelegibilidade do candidato até dias
antes do pleito -, ele lançou mão do documento oficial
para confirmar que poderia ser candidato e que seus
votos seriam considerados válidos.

De acordo com a certidão, candidato do PL estava
com sua candidatura deferida, o que lhe garantia o
direito de disputar a eleição, com os votos dados a ele
efetivamente contabilizados e considerados válidos
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Prefeito e dois ex-prefeitos de São Félix de
Balsas são acionados por improbidade

administrativa
 

JORNAL PEQUENO / MA - CIDADE - pág.: 09. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por não atenderem as determinações para o regular
funcionamento do Portal da Transparência, o prefeito
de São Félix de Balsas, Mareio Dias Pontes, e dois ex-
prefeitos do município, Félix Martins Costa Neto e
Félix Bispo da Silva, foram acionados, em 20 de
outubro, por ato de improbidade administrativa.
A l é m  d a  c o n d e n a ç ã o  p o r  i m p r o b i d a d e
administrativa, a manifestação ministerial assinada
pelo promotor de justiça titular da comarca de
Loreto, Nilceu Celso Garbim Júnior, pede que os três
demandados sejam condenados a pagar indenização
por dano moral coletivo no valor de R$ 500 mil. Em
novembro de 2016, a Promotoria de Justiça de Loreto
constatou, em Procedimento Administrativo, que o
Município de São Félix de Balsas, então administrado
por Félix Martins Costa Neto e Félix Bispo da Silva,
não atendia os requisitos para o regular funcionamento
do Portal da Transparência, o que motivou uma Ação
Civil Pública de Obrigação de Fazer por parte do
Ministério Público.

São Félix de Balsas é administrada desde janeiro de
2017 por  Mare io  D ias  Pontes  e ,  segundo
representação recebida na Promotoria de Justiça em
outubro de 2020, o Município seguia sem atender aos
critérios de transparência em seu site oficial. As
irregularidades e omissões foram constatadas com
base em análises realizadas no endereço eletrônico do
Portal da Transparência municipal. "Decorridos mais
de quatro anos das tentativas de solução do caso pelo
Ministér io  Públ ico ,  por  meios  jud ic ia is  e
ext ra jud ic ia is ,  é  patente a necess idade de
responsabilização dos requeridos, pela insistência em
negar observância a seus deveres enquanto gestores",
afirma Nilceu Garbim na Ação.

Se condenados por improbidade administrativa, o
prefeito e ex-prefeitos estarão sujeitos a ressarcimento
integral do dano, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa de até 100 vezes o valor da remuneração
recebida no cargo de prefeito e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incent ivos f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
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MPMA oferece denúncia contra agentes
públicos envolvidos na morte de criança em

acidente com pau-de-arara
 

JORNAL PEQUENO / MA - CIDADE - pág.: 09. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Carolina, ofereceu denúncia
no último dia 1 de novembro contra Nélio Pereira de
Castro, Fábio Marinho da Silva e José Ésio Oliveira da
Silva (vice-prefeito e secretário de Educação de
Carolina), por crime de homicídio praticado contra o
menino Lourival Pereira da Silva Filho, de oito anos de
idade, ocorrido no dia 22 de maio de 2018.

Nessa data, um acidente com uma caminhonete "pau
de arara" de transporte escolar, contratada pela
Prefeitura de Carolina e que conduzia a vítima e outras
crianças na zona rural do município, provocou a morte
de Lourival.

De acordo com as investigações, a queda da
carroceria do veículo, que estava em situação
inteiramente irregular, provocou a morte do menino.
Ficou constatado que, com a queda, o pneu da
caminhonete passou por cima da criança, que morreu
antes de chegar ao hospital.

Para o Ministério Público  do Maranhão, os
denunciados, por meio de ações e omissões, foram
responsáveis pela morte da criança, ou seja,
praticaram, assim, o crime de homicídio.

Foi requerido também o afastamento e/ou a ordem de
impedimento de assunção futura, cautelarmente, dos
denunciados José Ésio Oliveira da Silva e Fábio
Marinho, de quaisquer funções públicas exercidas na
municipalidade, enquanto durara instrução processual.

Fábio Marinho é o assessor técnico responsável pelo
gerenciamento do transporte escolar municipal e Nélio
Pereira, o motorista do veículo. "A criança morreu
porque caiu do veículo e, por seu turno, isso só
sobreveio em virtude de tal veículo não deter nenhuma
condição de segurança em virtude dos denunciados
terem agido contrariamente à direção de realizaras
adequações necessárias no serviço público em
questão", argumentou o promotor de justiça Marco
Túlio Lopes, autor da denúncia.

Não é o primeiro acidente que ocorre sob a
responsabilidade do secretário de Educação e do
assessor. No início da gestão dos responsáveis pelo

transporte escolar de Carolina, no dia 27 de março de
2017, Josué Pereira foi vítima de outro acidente
ocasionado por irregularidade no transporte escolar. O
acidente resultou em um ferimento na cabeça da
vítima, no qual foram feitos 45 pontos cirúrgicos, além
de fratura na clavícula e graves escoriações por todo o
corpo.
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Ministério Público promove discussão sobre
o ensino da cultura afro-brasileira nas

escolas
 

JORNAL PEQUENO / MA - GERAL - pág.: 11. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público, por meio de sua Escola
Superior, promoveu, na manhã desta terça-feira (17) a
segunda edição dos Diálogos Plurais, tendo em vista a
reflexão sobre a Lei 10.639/03, que estabeleceu o
ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.
O evento, transmitido através do canal no YouTube da
ESMP, foi realizado em parceria com o Centro Cultural
do MPMA em alusão ao Dia da Consciência Negra,
celebrado na próxima sexta-feira, 20.

A discussão foi mediada pelo promotor de justiça
Marco Aurélio Ramos Fonseca, tendo a participação
da diretora da ESMP, Karla Adriana Holanda Farias
Vieira; da professora da rede pública estadual Nize
Reis; da presidente do Conselho Estadual da Política
de Igualdade Étnico-Racial, Jacinta Maria Santos, e do
professor do curso de Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros da UFMA, Richaid Christian.

A diretora da ESMP destacou a importância dos
Diálogos Plurais como um meio de aumentar ainda
mais a interlocução entre o MPMA e os diversos
setores da sociedade civil. Ela também ressaltou a
necessidade da discussão sobre a inclusão dos
estudos acerca da cultura africana para promover um
melhor entendimento sobre a história.

"Almejamos sobretudo possibilitar espaços de fala que
contribuam na disseminação da importância da cultura
africana no processo de construção da sociedade
brasileira", disse Karla Adriana Vieira.

A professora Nize Reis abordou o processo de ensino
da cultura afro-brasileira no currículo escolar. De
acordo com ela, o ensino sobre a temática tem levado
os estudantes a ter uma atitude de maior respeito com
o outro. "Através de uma educação inclusiva e
emancipatória, os alunos podem encontrar na cultura
africana uma beleza que antes eles não tiveram a
oportunidade de conhecer. Viram que é possível entrar
em contato com a alteridade e que são legítimas
outras concepções, não sendo apenas possível
conviver com a diferença, como também respeitá-la e
até mesmo apreciá-la".

Segundo Jacinta Maria Santos, as discussões que
deram origem à Lei 10.639/03 surgiram a partir da

constatação de que os livros didáticos não refletiam a
cultura africana na história do Brasil. "Houve uma
pesquisa dos livros escolares e percebemos que
nossa história não estava sendo representada.
Entramos em contato com várias editoras explicando a
necessidade dessa representação. Assim, começamos
a luta pela aprovação da Lei. Afinal, um povo que não
conhece sua história está marcado para ser oprimido",
disse Jacinta Maria, que também atua há mais de 30
anos no movimento negro.

Richard Christian falou sobre a importância do Núcleo
de Estudos Africanos para promover um melhor
conhecimento sobre a trajetória de implementação da
Lei, bem como as perspectivas do ensino da cultura
africana para os próximos anos. "As discussões e
estudos promovidos pelo Núcleo possibilitam à
sociedade em geral e à academia em particular fazer
uma sistematização de como, efetiva mente, está
sendo realizada a implementação da referida Lei".

O mediador do evento agradeceu a participação de
todos, destacando a abertura do Ministério Público
em possibilitar espaços de discussão sobre a temática.
"O MPMA está aberto para o debate, assim como na
defesa do cumprimento da Lei e do direito à
diversidade", destacou Marco Aurélio Ramos
Fonseca.
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Município de São Luís deve demolir
ocupações de área verde

 

ATOS E FATOS / MA - GERAL - pág.: 06. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís
determinou ao Município de São Luís. por meio da SE-
MOSP e da SEMURH, que informem as medidas
adotadas para a demolição dos muros e edificações
erguidas na área pública do loteamento Park La
Ravardiére. e para a desobstrução do riacho vizinho a
essa área.

A decisão, de autoria do juiz Douglas de Melo Martins,
deu 30 dias de prazo para o cumprimento da ordem
judicial, que trata da execução de sentença proferida
em 28 de junho de 2016. em Ação Civil Pública de
Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público
estadual contra a Município de São Luís. A sentença,
que transitou em julgado em 28.09.2018. estipulou o
prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas
determinadas, sob pena de pagamento de multa diária
de RS10 mil.

"O bem imóvel público de uso comum do povo.
adquirido pelo Município de São Luís em decorrência
de loteamento. é inalienável e não está sujeito a
usucapião (Código Civil, artigos 100 e 102). Eventual
al ienação desse bem imóvel  exig i r ia prévia
desafetação e autorização legislativa explícita. O que
não ocorreu no caso", ressaltou 0 juiz na sentença da
ação principal.

Conforme os autos. o Ministério Público afirmou que
o espaço invadido do loteamento está registrado como
área verde, com 36.449,63m*, e que o município fora
avisado pelos próprios invasores, que pediram
autorização para avançarem seus lotes sobre a área
pública.

O Município de São Luís alegou não estar inerte diante
do cumprimento da sentença e que ajuizou ação. no
ano de 2015. contra 0 atual ocupante de um dos lotes
(21) que avançaram sobre área pública, mas não
mencionou os demais lotes da ação principal e pediu a
redução da multa aplicada pela vara.

O pedido foi atendido pela Justiça e a multa, reduzida
para RS 1.000.00. a contar do dia 08/05/2019. com
fundamento em critérios de proporcionalidade e tendo
em conta que. em relação a pelo menos um dos lotes.
0 Município de São Luís promoveu medida judicial
para remediação do dano, inclusive antes da
sentença.

Na decisão desta terça-feira. 17 de novembro. O juiz
disse ser necessário, no entanto, que 0 Município de
São Luís demonstre a tomada de medidas
administrativas para atender, integralmente. 0
comando da sentença, e acrescentou não constar nos
autos nenhuma medida concreta tomada para reverter
a situação de apropriação da área pública em questão.
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Prefeito e dois ex-prefeitos são acionados
por improbidade administrativa

 

O PROGRESSO / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO FÉLIX DE BALSAS - Por não atenderem as
determinações para o regular funcionamento do Portal
da Transparência, o prefeito de São Félix de Balsas,
Márcio Dias Pontes, e dois ex-prefeitos do município,
Félix Martins Costa Neto e Félix Bispo da Silva, foram
acionados, em 20 de outubro, por ato de improbidade
administrativa.

A l é m  d a  c o n d e n a ç ã o  p o r  i m p r o b i d a d e
administrativa, a manifestação ministerial assinada
pelo promotor de justiça titular da comarca de
Loreto, Nilceu Celso Garbim Júnior, pede que os três
demandados sejam condenados a pagar indenização
por dano moral coletivo no valor de R$ 500 mil.

Termo judiciário da Comarca de Loreto, o Município de
São Félix de Balsas fica localizado a 660 km de São
Luís.

ENTENDA O CASO - Em novembro de 2016, a
Promotoria de Justiça Prefeito de São Félix de Balsas,
Márcio Dias Pontes de Loreto constatou, em
Procedimento Administrativo, que o Município de São
Félix de Balsas, então administrado por Félix Martins
Costa Neto e Félix Bispo da Silva, não atendia os
requisitos para o regular funcionamento do Portal da
Transparência, o que motivou uma Ação Civil Pública
de Obrigação de Fazer por parte do Ministério
Público.

São Félix de Balsas é administrada desde janeiro de
2017 por  Márc io  D ias  Pontes  e ,  segundo
representação recebida na Promotoria de Justiça em
outubro de 2020, o Município seguia sem atender aos
critérios de transparência em seu site oficial. As
irregularidades e omissões foram constatadas com
base em análises realizadas no endereço eletrônico do
Portal da Transparência municipal.

"Decorridos mais de quatro anos das tentativas de
solução do caso pelo Ministério Público, por meios
judiciais e extrajudiciais, é patente a necessidade de
responsabilização dos requeridos, pela insistência em
negar observância a seus deveres enquanto gestores",
afirma Nilceu Garbim na Ação.

Se condenados por improbidade administrativa, o
prefeito e ex-prefeitos estarão sujeitos a ressarcimento
integral do dano, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento

de multa de até 100 vezes o valor da remuneração
recebida no cargo de prefeito e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incent ivos f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.

(CCOM-MPMA)
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Ministério Público promove discussão sobre
o ensino da cultura afro-brasileira nas

escolas
 

O PROGRESSO / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público, por meio de sua Escola
Superior, promoveu, na manhã desta terça-feira, 17, a
segunda edição dos Diálogos Plurais, tendo em vista a
reflexão sobre a Lei 10.639/03, que estabeleceu o
ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.

O evento, transmitido através do canal no YouTube da
ESMP, foi realizado em parceria com o Centro Cultural
do MPMA em alusão ao Dia da Consciência Negra,
celebrado na próxima sextafeira, 20.

A discussão foi mediada pelo promotor de justiça
Marco Aurélio Ramos Fonseca, tendo a participação
da diretora da ESMP, Karla Adriana Holanda Farias
Vieira; da professora da rede pública estadual Nize
Reis; da presidente do Conselho Estadual da Política
de Igualdade Étnico-Racial, Jacinta Maria Santos, e do
professor do curso de Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros da UFMA, Richard Christian.

A diretora da ESMP destacou a importância dos
Diálogos Plurais como um meio de aumentar ainda
mais a interlocução entre o MPMA e os diversos
setores da sociedade civil. Ela também ressaltou a
necessidade da discussão sobre a inclusão dos
estudos acerca da cultura africana para promover um
melhor entendimento sobre a história.

"Almejamos sobretudo possibilitar espaços de fala que
contribuam na disseminação da importância da cultura
africana no processo de construção da sociedade
brasileira", disse Karla Adriana Vieira.

A professora Nize Reis abordou o processo de ensino
da cultura afro-brasileira no currículo escolar. De
acordo com ela, o ensino sobre a temática tem levado
os estudantes a ter uma atitude de maior respeito com
o outro. "Através de uma educação inclusiva e
emancipatória, os alunos podem encontrar na cultura
africana uma beleza que antes eles não tiveram a
oportunidade de conhecer. Viram que é possível entrar
em contato com a alteridade e que são legítimas
outras concepções, não sendo apenas possível
conviver com a diferença, como também respeitá-la e
até mesmo apreciá-la".

Segundo Jacinta Maria Santos, as discussões que

deram origem à Lei 10.639/03 surgiram a partir da
constatação de que os livros didáticos não refletiam a
cultura africana na história do Brasil. "Houve uma
pesquisa dos livros escolares e percebemos que
nossa história não estava sendo representada.
Entramos em contato com várias editoras explicando a
necessidade dessa representação. Assim, começamos
a luta pela aprovação da Lei. Afinal, um povo que não
conhece sua história está marcado para ser oprimido",
disse Jacinta Maria, que também atua há mais de 30
anos no movimento negro.

Richard Christian falou sobre a importância do Núcleo
de Estudos Africanos para promover um melhor
conhecimento sobre a trajetória de implementação da
Lei, bem como as perspectivas do ensino da cultura
africana para os próximos anos. "As discussões e
estudos promovidos pelo Núcleo possibilitam à
sociedade em geral e à academia em particular fazer
uma sistematização de como, efetivamente, está
sendo realizada a implementação da referida Lei".

O mediador do evento agradeceu a participação de
todos, destacando a abertura do Ministério Público
em possibilitar espaços de discussão sobre a temática.
"O MPMA está aberto para o debate, assim como na
defesa do cumprimento da Lei e do direito à
diversidade", destacou Marco Aurélio Ramos
Fonseca. (Oséas Batista / CCOM-MPMA)
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Município de São Luís deve demolir
ocupações de área verde

 

JORNAL PEQUENO / ON LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foto: Ilustração

A Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou
ao Município de São Luís , por meio da SEMOSP e da
SEMURH, que informem as medidas adotadas para a
demolição dos muros e edificações erguidas na área
pública do loteamento Park La Ravardiére , e para a
desobstrução do riacho vizinho a essa área.

A decisão, de autoria do juiz Douglas de Melo Martins,
deu 30 dias de prazo para o cumprimento da ordem
judicial, que trata da execução de sentença proferida
em 28 de junho de 2016, em Ação Civil Pública de
Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público
estadual contra a Município de São Luís. A sentença,
que transitou em julgado em 28.09.2018, estipulou o
prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas
determinadas, sob pena de pagamento de multa diária
de R$10 mil.

Conforme os autos, o Ministério Público afirmou que
o espaço invadido do loteamento está registrado como
área verde, com 36.449,63m², e que o município fora
avisado pelos próprios invasores, que pediram
autorização para avançarem seus lotes sobre a área
pública.

O Município de São Luís alegou não estar inerte diante
do cumprimento da sentença e que ajuizou ação, no
ano de 2015, contra o atual ocupante de um dos lotes
(21) que avançaram sobre área pública, mas não
mencionou os demais lotes da ação principal e pediu a
redução da multa aplicada pela vara.

O pedido foi atendido pela Justiça e a multa, reduzida
para R$ 1.000,00, a contar do dia 08/05/2019, com
fundamento em critérios de proporcionalidade e tendo
em conta que, em relação a pelo menos um dos lotes,
o Município de São Luís promoveu medida judicial
para remediação do dano, inclusive antes da
sentença.

Na decisão desta terça-feira, 17 de novembro, o juiz
disse ser necessário, no entanto, que o Município de
São Luís demonstre a tomada de medidas
administrativas para atender, integralmente, o
comando da sentença, e acrescentou não constar nos
autos nenhuma medida concreta tomada para reverter
a situação de apropriação da área pública em questão.

1
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Ouvidoria registra mais de 130 atendimentos
durante plantão eleitoral

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão
registrou 139 atendimentos neste domingo, 15,
durante plantão eleitoral. A maior parte das demandas
- 116 - foram recebidas por meio do sistema de
Cadastro de Manifestação, localizado no site
mpma .mp.br, mas também foram registradas
denúncias por meio do WhatsApp e do número 127.

As pr inc ipais denúncias foram referentes a
propaganda irregular,  como boca de urna e
derramamento de santinhos; captação ilícita de
sufrágio (compra de votos), uso da máquina pública e
transporte ilegal de eleitoral. Todas as denúncias
foram encaminhadas para as respectivas promotorias
de justiças para que fossem investigados os fatos.

Propaganda irregular

Um dos principais motivos de denúncia foi a
propaganda irregular, principalmente com o chamado
derrame de santinhos em logradouros públicos em
vários municípios maranhenses. A prática foi alvo de
representações de promotores eleitorais. Em
Pedreiras, a promotora de justiça da 9ª Zona Eleitoral,
Marina Carneiro Lima de Oliveira, flagrou duas
situações de boca de urna nas proximidades do
Colégio Educamais Olindina Nunes Freire, localizado
no bairro do Engenho.

Na ocasião, as pessoas flagradas estavam realizando
o despejo de material de propaganda nas ruas
próximas à seção e foram presas em flagrante e
encaminhadas  pa ra  a  De legac ia  pa ra  os
procedimentos de praxe. Um dos casos envolvia um
candidato a vereador de Pedreiras, que estava em um
veículo arremessando os materiais de campanha
quando foi flagrado pela equipe do MP.

Também foram realizadas representações em
desfavor de vários candidatos de Pedreiras e Trizidela
do Vale, após terem sido encontradas quantidades
expressivas de material de campanha espalhados nas
ruas, em frente às seções eleitorais nas duas cidades
que integram a 9ª Zona Eleitoral.

Codó e Vila Nova dos Martírios

Em Códó, o MPMA, por meio da promotora eleitoral da
7° zona, Valéria Chaib Amorim de Carvalho, propôs 31
representações pela prática em várias sessões

eleitorais do município, totalizando 33 candidatos
representados. Vale lembrar que a propaganda
irregular no dia da eleição é crime, conforme a Lei
9.504/97.

Já em Vila Nova dos Martírios, a promotora eleitoral da
92° zona, Sandra Fagundes Garcia, propôs 10
representações por derrame de santinhos em
logradouros públicos. Uma das representações teve
como alvo um candidato ao cargo de vereador, por
conta de grande quant idade de mater ial  de
propaganda eleitoral encontrado em frente a um local
de votação, na Avenida Rio Branco, no município.
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Por causa da pandemia, prefeitura suspende
concurso público em São Vicente Férrer

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - São Luís

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-
19), o concurso público do município de São Vicente
Férrer, a 275 km da capital, que iria ser realizado no
dia 29 de novembro foi suspenso temporariamente. O
ato foi assinado pela prefeita Conceição Pereira
Castro.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público do
Maranhão, a prefeita esclarece que a medida foi
adotada em obediência ao documento ministerial que
apontou que o Município possui Ritmo de Contágio
(RT) do Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja,
encontra-se entre as localidades com maior índice de
transmissão.

Na recomendação, a promotora de justiça argumentou
também que não foi indicada pelo município de São
Vicente Ferrer a necessidade de urgência para a
realização do concurso público, organizado pelo
Instituto Legatus, "muito menos as medidas sanitárias
que seriam tomadas para evitar contaminação".

O Maranhão registrou 385 novos casos de Covid-19
nesta quarta-feira (18), segundo a Secretaria de
Estado da Saúde (SES). É a terceira alta consecutiva.
Agora o total de casos chega a 190.321 com 4203
óbitos pela doença. Agora são 2669, sendo 2.405 em
isolamento domiciliar, 164 internados em enfermarias
e 100 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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Prefeito Assis Ramos vai a PGR denunciar
vazamento de 'documentos sigilosos' no

MPE de Imperatriz
 

BLOG DO ANTÔNIO MARCOS - SEM CATEGORIA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nesta quarta-feira (19), o prefeito reeleito de
Imperatriz, Assis Ramos (DEMOCRATAS), foi a
Procuradoria Geral de Justiça (PGR) em São Luís,
denunciar e pedir esclarecimentos sobre vazamento
de documentos sigilosos (peças de processo em seu
desfavor), no Ministério Público Eleitoral do
Maranhão (MPE), em Imperatriz.

Assis foi recebido pelo Procurador Geral de Justiça,
Dr. Eduardo Nicolau. Ramos pediu ao procurador,
esclarecimentos sobre vazamento de documentos que
deveriam ser sigilosos, oriundos do Ministério
Público Eleitoral (MPE).

Tais documentos foram expostos às vésperas das
eleições. O objetivo, segundo o gestor era fazer com
que ele perdesse as eleições, o que não deu certo.

O ocorrido trouxe prejuízo ao então candidato Assis
Ramos, que assim como seus munícipes e eleitores,
foi pego de surpresa.

Nicolau garantiu à apuração imediata do fato, que é no
mínimo estranho.

Ensejando o momento, o prefeito foi também ao
Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, onde
protocolou denúncia contra dois policiais militares, que
durante a campanha eleitoral teriam cometido crime de
calúnia, difamação e injúria contra ele (Assis).

Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/prefeito-assis-
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Nesta quarta-feira (19), o prefeito reeleito de
Imperatriz, Assis Ramos (DEMOCRATAS), foi a
Procuradoria Geral de Justiça (PGR) em São Luís,
denunciar e pedir esclarecimentos sobre vazamento
de documentos sigilosos (peças de processo em seu
desfavor), no Ministério Público Eleitoral do
Maranhão (MPE), em Imperatriz.

Assis foi recebido pelo Procurador Geral de Justiça,
Dr. Eduardo Nicolau. Ramos pediu ao procurador,
esclarecimentos sobre vazamento de documentos que
deveriam ser sigilosos, oriundos do Ministério
Público Eleitoral (MPE).

Tais documentos foram expostos às vésperas das
eleições. O objetivo, segundo o gestor era fazer com
que ele perdesse as eleições, o que não deu certo.

O ocorrido trouxe prejuízo ao então candidato Assis
Ramos, que assim como seus munícipes e eleitores,
foi pego de surpresa.

Nicolau garantiu à apuração imediata do fato, que é no
mínimo estranho.

Ensejando o momento, o prefeito foi também ao
Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, onde
protocolou denúncia contra dois policiais militares, que
durante a campanha eleitoral teriam cometido crime de
calúnia, difamação e injúria contra ele (Assis).
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Ex-prefeito de São Félix de Balsas é
acionado por fraude em contrato com

advogados
 

BLOG NETO FERREIRA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão propôs, em
agosto,  Ação Civi l  por ato de improbidade
administrativa contra o ex-prefeito de São Félix de
Balsas, Félix Martins Costa Neto, a empresa Cardoso
e Lima Advogados Associados, e os advogados
Accioly Cardoso Lima e Silva, Lenoir Cardoso Lima e
Silva e Ítalo Cardoso Lima. Motivou a manifestação
fraude em processo licitatório para contratação de
escritório de advocacia para a Prefeitura.

Ajuizou a Ação o promotor de justiça Nilceu Celso
Garbim Junior, da Comarca de Loreto, da qual São
Félix de Balsas é termo judiciário. Após representação
protocolada por outro escritório de advocacia
apontando irregularidades em licitações realizadas em
municípios maranhenses, o MPMA deu início à
investigação do procedimento licitatório que resultou
na contratação do escritório Cardoso e Lima
Advogados Associados,

Na apuração, a assessoria técnica do MPMA
c o n s t a t o u  i l e g a l i d a d e s  n o  c e r t a m e ,  q u e
desrespeitaram as regras da Lei n.º 8.666/1993 (Lei de
Improbidade administrativa) e causaram prejuízo ao
erário.

Entre as irregularidades encontradas estão a violação
ao princípio constitucional da isonomia, às regras de
publicidade da licitação, o que limitou o número de
participantes e impediu, consequentemente, a
obtenção da proposta mais vantajosa à administração.

Também foi verificado o alto valor apresentado pelo
escritório contratado para a execução do serviço, R$
84 mil, muito próximo do limite máximo disponibilizado
pela administração para a contratação, de R$ 88 mil.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/11/ex-
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SÃO FÉLIX DE BALSAS - Prefeito e dois
ex-prefeitos são acionados por improbidade

administrativa
 

BLOG NETO WEBA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Por não atenderem as determinações para o regular
funcionamento do Portal da Transparência, o prefeito
de São Félix de Balsas, Marcio Dias Pontes, e dois ex-
prefeitos do município, Félix Martins Costa Neto e
Félix Bispo da Silva, foram acionados, em 20 de
outubro, por ato de improbidade administrativa.

A l é m  d a  c o n d e n a ç ã o  p o r  i m p r o b i d a d e
administrativa, a manifestação ministerial assinada
pelo promotor de justiça titular da comarca de
Loreto, Nilceu Celso Garbim Júnior, pede que os três
demandados sejam condenados a pagar indenização
por dano moral coletivo no valor de R$ 500 mil.

Termo judiciário da Comarca de Loreto, o Município de
São Félix de Balsas fica localizado a 660 km de São
Luís.

ENTENDA O CASO

Em novembro de 2016, a Promotoria de Justiça de
Loreto constatou, em Procedimento Administrativo,
que o Município de São Félix de Balsas, então
administrado por Félix Martins Costa Neto e Félix
Bispo da Silva, não atendia os requisitos para o
regular funcionamento do Portal da Transparência, o
que motivou uma Ação Civil Pública de Obrigação de
Fazer por parte do Ministério Público.

São Félix de Balsas é administrada desde janeiro de
2017 por  Marc io  D ias  Pontes  e ,  segundo
representação recebida na Promotoria de Justiça em
outubro de 2020, o Município seguia sem atender aos
critérios de transparência em seu site oficial. As
irregularidades e omissões foram constatadas com
base em análises realizadas no endereço eletrônico do
Portal da Transparência municipal.

"Decorridos mais de quatro anos das tentativas de
solução do caso pelo Ministério Público, por meios
judiciais e extrajudiciais, é patente a necessidade de
responsabilização dos requeridos, pela insistência em
negar observância a seus deveres enquanto gestores",
afirma Nilceu Garbim na Ação.

Se condenados por improbidade administrativa, o
prefeito e ex-prefeitos estarão sujeitos a ressarcimento
integral do dano, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa de até 100 vezes o valor da remuneração
recebida no cargo de prefeito e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incent ivos f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
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Em Loreto, Germano Coelho é investigado
por pagar R$ 3,2 milhões à empresa de

fachada
 

BLOG NETO FERREIRA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira mostram
que o prefeito eleito de Loreto, Germano Coelho, está
no bojo de 12 inquéritos Civis instaurados no
Ministério Público por pagamentos de R$ 3,2 milhões
à empresa de fachada.

As Representações são referentes à gestão de Coelho
ocorrida entre 2009-2016 e tem como parte envolvida
a empresa MN Empreendimentos Ltda.

As contratações foram efetuadas nos anos de 2014,
2015 e 2016, pelo gestor à época, sendo identificadas
várias irregularidades nos procedimentos licitatórios
pela Assessoria Técnica do MPMA.

Por conta desses contratos, foram realizados
pagamentos, pelos cofres públicos municipais, no
montante de R$ 3.255.143,96, ordenados pelo gestor
municipal e pelos secretários das pastas de Finanças
e Saúde.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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Após Recomendação do Ministério Público,
salário atrasado de servidores é efetuado em
São Vicente Ferrer (Ministério Público-MA)

 

BLOG LUIS CARDOSO. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a Recomendação do Ministério Público
do Maranhão, a Prefeitura de São Vicente Ferrer
informou, na última segunda-feira (16), que o
município efetuou o pagamento dos vencimentos
atrasados dos servidores públicos municipais.

A solicitação, expedida no dia 11 de novembro pela
promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, foi
realizada após o recebimento de várias denúncias
informando a promotoria sobre a falta de pagamento
aos funcionários da prefeitura.

A informação sobre a efetuação dos salários foi
enviada à promotora de justiça pela prefeita de São
Vicente Ferrer, Conceição de Maria Pereira Castro. A
gestora municipal também encaminhou à promotoria
cópias das folhas de pagamento.

Na manifestação ministerial, Laura Amélia destacou
que o município recebe verbas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais de Educação
(Fundeb), do Fundo Municipal de Saúde, e outros
recursos públicos.

Redação: CCOM-MPMA
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Prefeitura de São Vicente de Ferrer suspende
realização de concurso público por

orientação do MPMA
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Em atendimento a Recomendação do Ministério
Público do Maranhão, o Município de São Vicente
Férrer suspendeu a realização do concurso público,
que iria acontecer no próximo dia 29 de novembro. O
ato foi assinado pela prefeita Conceição Pereira
Castro nesta segunda-feira, 16.

A Recomendação foi emitida, no dia 12 de novembro,
pela promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, que
está respondendo pela Promotoria de São Vicente
Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o Município possui Ritmo de Contágio (RT) do
Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

Na Recomendação,  a promotora de just iça
argumentou também que não foi indicada pelo
município de São Vicente Ferrer a necessidade de
urgência para a realização do concurso público,
organizado pelo Instituto Legatus, "muito menos as
medidas sanitárias que seriam tomadas para evitar
contaminação".
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Mais uma prefeitura do Maranhão suspende
realização de concurso público

 

BLOG DO MINARD. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento a Recomendação do Ministério
Público do Maranhão, o Município de São Vicente
Férrer suspendeu a realização do concurso público,
que iria acontecer no próximo dia 29 de novembro. O
ato foi assinado pela prefeita Conceição Pereira
Castro.

A Recomendação foi emitida pela promotora de
Justiça Laura Amélia Barbosa, que está respondendo
pela Promotoria de São Vicente Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o Município possui Ritmo de Contágio (RT) do
Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

Na Recomendação,  a promotora de just iça
argumentou também que não foi indicada pelo
município de São Vicente Ferrer a necessidade de
urgência para a realização do concurso público,
organizado pelo Instituto Legatus, "muito menos as
medidas sanitárias que seriam tomadas para evitar
contaminação".

Site: https://blogdominard.com.br/2020/11/mais-uma-

prefeitura-do-maranhao-suspende-realizacao-de-

concurso-publico/
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Por alto índice de transmissão do Covid-19,
prefeitura de São Vicente Férrer suspende

concurso público
 

BLOG DA RIQUINHA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tâmara Silva

Em atendimento a Recomendação do Ministério
Público do Maranhão, o Município de São Vicente
Férrer suspendeu a realização do concurso público,
que iria acontecer no próximo dia 29 de novembro. O
ato foi assinado pela prefeita Conceição Pereira
Castro nesta segunda-feira, 16.

A Recomendação foi emitida, no dia 12 de novembro,
pela promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, que
está respondendo pela Promotoria de São Vicente
Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o Município possui Ritmo de Contágio (RT) do
Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

Na Recomendação,  a promotora de just iça
argumentou também que não foi indicada pelo
município de São Vicente Ferrer a necessidade de
urgência para a realização do concurso público,
organizado pelo Instituto Legatus, "muito menos as
medidas sanitárias que seriam tomadas para evitar
contaminação".

Site: https://riquinha.com.br/2020/11/19/por-alto-indice-

de-transmissao-do-covid-19-prefeitura-de-sao-vicente-

ferrer-suspende-concurso-publico/
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Prefeitura São Vicente Férrer suspende
realização de concurso

 

SUA CIDADE.COM. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Município de São Vicente Férrer suspendeu a
realização do concurso público, que iria acontecer no
próximo dia 29 de novembro. O ato foi assinado pela
prefeita Conceição Pereira Castro, atendendo a
recomendação do Ministério Público do Maranhão
(MPMA).

A Recomendação foi emitida, no dia 12 de novembro,
pela promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, que
está respondendo pela Promotoria de São Vicente
Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o Município possui Ritmo de Contágio (RT) do
coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

A promotora de justiça argumentou também que não
foi indicada pelo município de São Vicente Ferrer a
necessidade de urgência para a realização do
concurso público, organizado pelo Instituto Legatus,
"muito menos as medidas sanitárias que seriam
tomadas para evitar contaminação".

Informações MPMA

Site:

http://www.suacidade.com/noticias/cidades/prefeitura-

sao-vicente-ferrer-suspende-realizacao-de-concurso
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Prefeitura de São Vicente Férrer suspende
realização de concurso público

 

JORNAL PEQUENO / ON LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

(Foto: Ilustração)

Em atendimento a Recomendação do Ministério
Público do Maranhão , o Município de São Vicente
Férrer suspendeu a realização do concurso público ,
que iria acontecer no próximo dia 29 de novembro. O
ato foi assinado pela prefeita Conceição Pereira
Castro nesta segunda-feira, 16.

A Recomendação foi emitida, no dia 12 de novembro,
pela promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, que
está respondendo pela Promotoria de São Vicente
Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o Município possui Ritmo de Contágio (RT) do
Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

Na Recomendação,  a promotora de just iça
argumentou também que não foi indicada pelo
município de São Vicente Ferrer a necessidade de
urgência para a realização do concurso público,
organizado pelo Instituto Legatus, "muito menos as
medidas sanitárias que seriam tomadas para evitar
contaminação".

Site: https://jornalpequeno.com.br/2020/11/19/prefeitura-

de-sao-vicente-ferrer-suspende-realizacao-de-concurso-

publico/
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Concurso público em São Vicente Férrer é
suspenso a pedido do MP-MA

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO VICENTE FÉRRER - Em atendimento a
Recomendação do Ministério Público do Maranhão
(MP-MA), o Município de São Vicente Férrer, cidade
distante 271 km de São Luís, suspendeu a realização
do concurso público, que iria ocorrer neste domingo
(29). O ato foi assinado pela prefeita Conceição
Pereira Castro nessa segunda-feira (16).

A Recomendação foi emitida, no dia 12 de novembro,
pela promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, que
está respondendo pela Promotoria de São Vicente
Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o Município possui Ritmo de Contágio (RT) do
Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

Na Recomendação,  a promotora de just iça
argumentou também que não foi indicada pelo
município de São Vicente Ferrer a necessidade de
urgência para a realização do concurso público,
organizado pelo Instituto Legatus, "muito menos as
medidas sanitárias que seriam tomadas para evitar
contaminação".

Site: https://imirante.com/sao-vicente-

ferrer/noticias/2020/11/19/concurso-publico-em-sao-

vicente-ferrer-e-suspenso-a-pedido-do-mp-ma.shtml
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Concurso público é suspenso em São
Vicente Férrer a pedido do MPMA

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qui, 19 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

P or causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-
19), o concurso público do município de São Vicente
Férrer, a 275 km da capital, que iria ser realizado no
dia 29 de novembro foi suspenso temporariamente. O
ato foi assinado pela prefeita Conceição Pereira
Castro.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público do
Maranhão, a prefeita esclarece que a medida foi
adotada em obediência ao documento ministerial que
apontou que o Município possui Ritmo de Contágio
(RT) do Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja,
encontra-se entre as localidades com maior índice de
transmissão.

Na recomendação, a promotora de justiça argumentou
também que não foi indicada pelo município de São
Vicente Ferrer a necessidade de urgência para a
realização do concurso público, organizado pelo
Instituto Legatus, "muito menos as medidas sanitárias
que seriam tomadas para evitar contaminação".

Site: https://centraldenoticias.radio.br/concurso-publico-

e-suspenso-em-sao-vicente-ferrer-a-pedido-do-mpma/
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