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BLOG NETO FERREIRA. Qua, 17 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ex-prefeita de Cururupu na mira do MP mais
uma vez por suposta fraude em licitação
A ex-prefeita de Cururupu, Rosária de Fátima Chaves,
mais conhecida como professora Rosinha, é alvo pela
segunda vez de um inquérito no âmbito do Ministério
Público.
A investigação é referente a suposta irregularidade em
processos licitatórios para reforma e manutenção das
escolas da rede municipal de ensino de Cururupu,
segundo consta na Portaria publicada no Diário
Eletrônico do Parquet.
O promotor de Justiça responsável pelo caso é o
Frederico Bianchini Joviano dos Santos, o mesmo
que instaurou o primeiro procedimento investigatório
contra a professora Rosinha por atrasos constantes
nos pagamentos de salários em 2019 e a contratação
ilegal de funcionários (reveja aqui) .
Ainda de acordo com o documento, os processos
licitatórios que estão sob suspeita de irregularidade
são Tomada de Preço nº. 005/2019 e Tomada de
Preço nº. 002/2020.
Em razão disso, o promotor pediu à ex-prefeita as
cópias integrais das licitações e os processos de
pagamentos.
O prazo de conclusão das investigações é de 1 ano.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/02/exprefeita-de-cururupu-na-mira-do-mp-mais-uma-vez-porsuposta-fraude-em-licitacao/
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BLOG DANIEL MATOS - NOTÍCIAS. Qua, 17 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

"Mesmo com 1.700 soldados formados,
Flávio Dino prefere contratar vigilantes para
fazer a segurança pública", condena
deputado Wellington ao acionar Ministério
Público
Daniel Matos

O deputado estadual Wellington do Curso acionou o
Ministério Público nessa terça-feira (16) para
investigar os indícios de utilização de vigilância privada
para realizar a segurança pública no Maranhão. As
imagens demonstram vigilantes uniformizados ao lado
de viatura com a marca do Governo do estado e
slogan de programa intitulado "Centro Seguro".
Ao justificar a solicitação, o deputado Wellington
mencionou que há 1.700 soldados formados pelo
último concurso da PMMA e que não há razão, nem
amparo legal, para Flávio Dino utilizar vigilantes.
"Acionei o Ministério Público para que investigue a
grave denúncia quanto a utilização de vigilantes para
desenvolver atividades referentes à segurança
pública. As imagens demonstram vigilantes
uniformizados ao lado de viatura com a marca do
Governo do estado e slogan de programa intitulado
'Centro Seguro'. Mesmo com soldados formados,
Flávio Dino prefere contratar vigilantes para fazer a
segurança pública. Primeiro, que é ilegal a
contratação de vigilantes em vez de policiais; segundo
que, ainda que fossem contratados para segurança
patrimonial, não é o que ocorre, conforme as imagens
comprovam", afirmou o deputado Wellington.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/02/17/
mesmo-com-1-700-soldados-formados-flavio-dinoprefere-contratar-vigilantes-para-fazer-a-segurancapublica-condena-deputado-wellington-ao-acionarministerio-publico/
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BLOG DO NETO CRUZ - POLÍTICA. Qua, 17 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Morros: vereadora eleita pela Colônia de
Pescadores pode ser alvo de ação do MPMA
Neto Cruz

Eliene Rocha Pestana, a Eliene da Colônia, pode ser
alvo de investigação do Ministério Público e ter o
mandato cassado, caso as denúncias contra a gerente
da pesca em Morros sejam confirmadas.
Circula nas redes sociais um texto atribuído a uma
sobrinha de um dos associados à Colônia de
Pescadores de Morros. No texto, há o relato de
possível coação e uso da estrutura da Colônia para
fins pessoais para que a vereadora chegasse como a
quinta mais votada no parlamento morruense, com
459 votos. O primeiro suplente é Daniel Lopes.
Hoje acordei com uma notícia e fiquei indignada pelo
fato de uma pessoa dizer que é pública, que faz parte
de uma associação dos pescadores e ainda por cima
presidente. Isso mesmo! Estou falando da vereadora
Eliene. Ela, que por sua vez ameaçou meu tio que, se
ele não desse 2 mil [reais] para ela, ele não iria fazer
mais parte da associação dos pescadores e também
não iria ganhar o dinheiro que é o dever [direito] dele,
pois o mesmo paga todo ano a colônia para receber o
que é seu por direito!, dispara nas redes sociais.
E emenda:
Meu tio não sabe ler e muito menos escrever! Aí vem
uma pessoa pilantra querer lucrar em cima daqueles
que já não tem o bastante. E tem mais. O meu outro
tio não recebeu o dinheiro da colônia, pois ela falou
pra ele que se ele não votasse nela, ele não iria
receber o dinheiro que é seu por direito. Meu tio não
deve um centavo pra colônia e ainda não recebeu
ainda já que não votou nela!, navalhou.
O site tentou contato com a vereadora Eliene, sem
sucesso.
O espaço está aberto para os devidos
esclarecimentos.
Site: https://netocruz.blog.br/2021/02/17/morrosvereadora-eleita-pela-colonia-de-pescadores-pode-seralvo-de-acao-do-mpma/
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SUA CIDADE.COM. Qua, 17 de Fevereiro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Falso policial militar é preso com uma
pistola na cidade de Bacabal
Um homem que se passava por policial militar foi
preso na última segunda-feira (15) na cidade de
Bacabal (195 km de São Luís).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública
(SSP/MA), ele portava uma pistola da marca Taurus,
calibre e chegou a efetuar um disparo em via pública.
O indivíduo dirigia um carro preto e começou a seguir
membros de uma mesma família que estavam em
duas motos percorrendo na BR-316. Uma das vítimas
chegou a dizer que ele estava tentando fazer uma
abordagem policial.
" Eu vinha vindo conduzindo uma Biz na BR,
acompanhada da minha mãe e meu padrasto logo
atrás numa CG 160. Quando olhei pelo retrovisor para
ver eles estavam próximos, só vi o farol de um carro
que ficou me seguindo direto. Esse motorista chegou a
passar com o carro perto de mim e falou para eu parar
a moto, primeiro não obedeci e passei direto ", disse
uma vítima.
Site: http://www.suacidade.com/noticias/cidades/falsopolicial-militar-e-preso-com-uma-pistola-na-cidade-debacabal
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