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Ministério Público requer serviços de
saneamento básico em ruas do município
.

Passagem Franca propôs, em 8 de março, Ação Civil
Pública, com pedido de liminar, para que sejam
realizados, no prazo de 10 dias, serviços de
saneamento básico (drenagem, escoamento e manejo
das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva
das redes) nas ruas Siqueira Campos, Prado,
Presidente Costa e Silva, Presidente Castelo Branco,
São Francisco e São João, do bairro Nelson Porto e
adjacências, bem como nas ruas do bairro Vitória.
Assinou a manifestação ministerial o promotor de
justiça Carlos Allan da Costa Siqueira.
As obras devem incluir serviços de limpeza de bueiros,
colocação de novos bueiros (onde for necessário),
remoção das obstruções existentes no curso normal
das águas da chuva rumo ao leito do rio Inhumas,
instalação de galerias pluviais, limpeza das redes de
esgoto, canalização de córregos, de acordo com
orientações técnicas.
Também foi requerido que o Município exerça, na
forma da lei, o poder fiscalizatório de polícia, agindo
para que particulares não obstruam bueiros e o curso
natural das águas, notificando os infratores para a
remoção das irregularidades e, caso seja necessário,
aplicando sanções.
Na ACP foi solicitado, ainda, o levantamento e
mapeamento das áreas de risco de alagamentos ou
inundações na zona urbana da cidade, bem como a
adoção de todas as medidas preventivas necessárias
para que os possíveis danos sejam minimizados ou
evitados.
Em caso de descumprimento, foi sugerido o
pagamento de multa diária pelo Município e pelo
gestor responsável pela infringência, no valor de R$ 2
mil, a ser cobrado de cada um dos dois. Os valores
deverão ser destinados ao Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos.
IRREGULARIDADES Em fevereiro de 2021, diversos
moradores das Ruas Siqueira Campos, Presidente
Costa e Silva, Presidente Castelo Branco, São
Francisco e São João, todas situadas no Bairro Nelson
Porto e adjacências, zona urbana de Passagem
Franca, apresentaram na Promotoria de Justiça

abaixo-assinado, relatando problemas decorrentes da
falta de estrutura de saneamento básico e escoamento
das águas pluviais na região.
A reclamação apontou que os problemas são graves,
antigos e estão aumentando com o passar do tempo e
que o Município de Passagem Franca permanece
inerte, ao não cumprir um plano de saneamento básico
e ao não solucionar questões básicas de infraestrutura
urbana. "Os reclamantes informaram, ainda, que seus
imóveis, em período de chuva, ficam alagados, as vias
públicas intrafegáveis, e os bens e mercadorias que
possuem são danificadas pela água, que também
chega a destruir muros, arrancar portões, causando
prejuízos materiais e aterrorizando a população da
área", completou o promotor de justiça, na ação.
O documento registrou também que o problema é
recorrente em outras áreas do município, como no
bairro Vitória.
Depois do recebimento do abaixoassinado, o
Ministério Público oficiou o prefeito e o secretário
Municipal de Infraestrutura de Passagem Franca,
buscando informações e soluções para as questões.
Entretanto, não houve retorno da Prefeitura.
PEDIDOS FINAIS Como pedidos finais, o MPMA
requereu que o Município seja condenado, em prazo
fixado pela Justiça, a oferecer manutenção frequente
rede de escoamento das águas pluviais da zona
urbana, com obras, reformas, desobstruções, estudos,
campanhas educativas e limpeza.
Igualmente foi solicitada a elaboração de um plano de
drenagem urbana, bem como a realização das obras e
projetos necessários para a solução definitiva dos
problemas relativos ao saneamento básico, para evitar
alagamentos, inundações, obstrução de bueiros e
desvio do curso natural das águas.
Outro requerimento da ACP se refere à realização de
obras de saneamento básico em todo o perímetro
urbano do Município, disponibilizando serviços de
drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e
fiscalização preventiva das redes.
Por último, foi pedido que o Município seja condenado
a ressarcir os danos morais coletivos, em razão da
omissão, no valor de R$ 100 mil, a ser revertido ao
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Plano de vacinação - BASTIDORES
CORIOLANO FILHO

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
prorrogou até o próximo dia 12 de março o prazo para
que os fiscalizados estaduais e municipais,
responsáveis pela gestão das secretarias de saúde,
respondam ao questionário eletrônico de coleta de
informações sobre os planos de vacinação. As
informações servirão de base para que os auditores do
TCE possam elaborar e desenvolver estratégias e
ações de fiscalização com o objetivo de acompanhar o
processo de vacinação no Estado. A ausência de
envio dos Planos de Vacinação ao TCE submeterá os
gestores públicos à aplicação das sanções previstas
na legislação, que podem envolver, entre outros
procedimentos, ao pagamento de multa e ao envio ao
Ministério Público Estadual (MPE) das informações
relativas à inadimplência para o ajuizamento das
ações cabíveis. Até quarta-feira (03), um total de 141
municípios já havia enviado suas respostas ao
questionário eletrônico do TCE sobre o andamento de
seus Planos de Vacinação. O número foi considerado
satisfatório pelo TCE, mesmo diante das dificuldades
técnicas que levaram à prorrogação do prazo até o
próximo dia 12. Além dos 76 municípios restantes, o
governo estadual também ainda não havia respondido
até aquela data ao questionário.
O questionário aborda aspectos como disponibilidade
de agulhas e seringas, pagamento de pessoal,
priorização dos grupos de riscos e categorias,
alocação correta dos recursos, quantidade de
insumos, etc. Em relação ao governo do Estado,
responsável pela distribuição dos insumos e dos
recursos públicos aos municípios, o TCE quer saber
também como está sendo feito o acompanhamento
dos Planos municipais.
Eles merecem!
Ontem o prefeito Assis Ramos anunciou que estuda
implantar ainda esta semana o auxílio emergencial
para a classe dos músicos imperatrizenses. Assim,
atenderia uma Indicação apresentada pelo vereador
Paulinho Lobão (DEM), que assumirá a Fundação
CultuReforço Fruto de uma parceria entre o Governo
do Estado, Suzano e ACII, ontem começou a funcionar
o Hospital de Campanha de Imperatriz. Montado no
Centro de Convenções, tem 60 leitos, sendo 10 para a
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes
com Covid-19. "Em um momento delicado para
Imperatriz, o Governo do Maranhão reforça o
compromisso com a vida. O Hospital de Campanha de

Imperatriz amplia o atendimento para pacientes
diagnosticados com o novo coronavírus e fortalece a
rede de saúde na cidade. Mais esperança e segurança
para a população", afirmou ontem o de Estado da
Infraestrutura, Clayton Noleto, que também é gestor do
Comitê de Combate ao Coronavírus na Região
Tocantina.
Quente!
O mundo político nacional está "pegado fogo" desde
segunda- feira, quando o ministro do STF, Edson
Fachim, decidiu anular as condenações do expresidente Lula no caso da Lava Jato, alegando que a
Justiça Federal em Curitiba não tinha competência
para julgar as ações, e sim em Brasília.
Com isso, o caso voltou à estaca zero. Até às eleições
de 2022, se Lula não tiver sofrido condenação, poderá
ser uma pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro.
Alô, Caema!
Está havendo desperdício de água potável na rua
Coronel Manoel Bandeira, entre as ruas Bom Jesus e
Barão do Rio Branco. É necessária uma providência
urgente, porque num momento em que vem faltando
água não apenas na "cidade velha" como em outras
áreas, não se admite desperdício, como está
acontecendo nesse trecho da Manoel Bandeira.
E. A Caema está informando que programou para hoje
a parada do Reservatório R11 para resolver um
problema de vazamento na adutora. O bombeamento
para o reservatório ficará interrompido das 7h às 18h.
Os bairros atingidos são Santa Lúcia, Parques
Sanharol, Vila Palmares, Recanto Universitário, Vila
Fiquene, Parque Alvorada, Parque das Palmeiras, Vila
Parati, 5 Estrelas e adjacências.
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/235/oprogresso--10-de-marco-de-2021
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ROSÁRIO - MPMA aciona secretária de
Saúde por desrespeito à ordem de vacinação
Também foi alvo da ação Pastor Araújo, que se
beneficiou da irregularidade
A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nesta
terça-feira, 9, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19, segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira é termo judiciário da comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido indevidamente as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A denúncia informava que
ele não era servidor do município.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.
Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª

Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas
após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
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"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
RECOMENDAÇÃO
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/919584/rosariompma-aciona-secretaria-de-saude-por-desrespeito-aordem-de-vacinacao

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qua, 10 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Secretária de Saúde de Bacabeira é acionada
por desrespeito à ordem de vacinação
A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nesta
terça-feira, 9, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19, segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira é termo judiciário da comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido indevidamente as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A denúncia informava que
ele não era servidor do município.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.
Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas
após ser confrontado com a fotografia que registrou o

ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
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e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
RECOMENDAÇÃO
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site:
https://centraldenoticias.radio.br/2021/03/10/secretariade-saude-de-bacabeira-e-acionada-por-desrespeito-aordem-de-vacinacao/
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Secretária de Saúde de Bacabeira é acionada
após pastor furar fila de vacinação contra
covid
BACABEIRA - Nessa terça-feira (9), a 1ª Promotoria
de Justiça de Rosário acionou a secretária municipal
de Saúde da cidade de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
obedeceram a ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19 no município, segundo os Planos Estadual e
Municipal de imunização.
Manaus exonera médicos investigados por furar fila de
vacina
Senadores defendem prisão para quem furar fila da
vacina
O Ministério Público do Maranhão ajuizou a Ação
Civil Pública por ato de improbidade administrativa,
após receber denúncia anônima, por meio da
Ouvidoria da instituição. A denúncia, acompanhada de
fotografia, relatava que José Ribamar Cardoso Araújo,
mais conhecido como Pastor Araújo, teria recebido
indevidamente as doses iniciais da vacina contra
Covid-19. A denúncia informava que ele não era
servidor do município.
A titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo, pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como:
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.
Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas

após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
Portaria de nomeação
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo pastor, consta a data de
1º de fevereiro de 2021, ou seja, posterior à vacinação.
Ele justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 4 de janeiro de 2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 4/1/2021 e cartão de vacinação. Segundo
a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples consulta
ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não foram
observados registros da nomeação do requerido nos
meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o Pastor Araújo foi escolhido merecedor da
vacina em um município que, com população de pouco
mais de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
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apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
Recomendação
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19 de janeiro de
2021, foi encaminhada à secretária de Saúde de
Bacabeira uma Recomendação que visava alertar para
a necessidade de observância dos grupos prioritários
de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site:
https://imirante.com/bacabeira/noticias/2021/03/10/secret
aria-de-saude-de-bacabeira-e-acionada-apos-pastorfurar-fila-de-vacinacao-contra-covid.shtml
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Secretária de Saúde é acionada por
desrespeito à ordem de vacinação em
Bacabeira
(Foto: Ilustração)
A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nesta
terça-feira, 9, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira , Tatiara Rodrigues
Fontinele , e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19 , segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira é termo judiciário da comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido indevidamente as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A denúncia informava que
ele não era servidor do município.

Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas
após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.

O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
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em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
RECOMENDAÇÃO
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/03/10/secretariade-saude-e-acionada-por-desrespeito-a-ordem-devacinacao-em-bacabeira/
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MPMA aciona secretária de Saúde de
Rosário por desrespeito à ordem de
vacinação
Assessoria

A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nesta
terça-feira, 9, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19, segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira é termo judiciário da comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido indevidamente as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A denúncia informava que
ele não era servidor do município.

Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas
após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.

O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
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em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
RECOMENDAÇÃO
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site: https://www.ma10.com.br/2021/03/10/mpma-acionasecretaria-de-saude-de-rosario-por-desrespeito-a-ordemde-vacinacao/
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Prefeitura de Bacabeira acusada de burlar
ordem de vacinação pelo Ministério Público
CCOM-MPMA

rosário - A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade
administrativa contra a secretária municipal de Saúde
de Bacabeira, Tatiara Rodrigues Fontinele, e José de
Ribamar Cardoso Araújo por não observância à ordem
prioritária de vacinação contra Covid-19, segundo os
Planos Estadual e Municipal de imunização. Bacabeira
é termo judiciário da comarca de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido indevidamente as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A denúncia informava que
ele não era servidor do município.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.
Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas

após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
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entender passar à frente dos demais de forma injusta
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
RECOMENDAÇÃO
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/03/10/prefe
itura-de-bacabeira-acusada-de-burlar-ordem-devacinacao-pelo-ministerio-publico/
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Servidores públicos devolvem quase R$ 7
milhões de auxílio no MA
Após articulação da Rede de Controle da Gestão
Pública do Maranhão, que identificou o recebimento
ilegal do auxílio emergencial por parte de 84.045
servidores públicos no estado, já foram restituídos
quase R$ 7 milhões aos cofres públicos.
A devolução dos valores é resultado de ação conjunta
do Ministério Público do Maranhão (MPMA) com a
Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
Depois do cruzamento realizado pela CGU entre as
folhas de pagamentos de servidores (ativos e
aposentados), de pensionistas dos municípios
maranhenses e do Governo do Estado do Maranhão
foram identificados mais de 84 mil servidores e
pensionistas que receberam o auxílio emergencial
ilegalmente no estado.
Saiba mais na reportagem de Rafaela Moreira:
Site:
http://www.suacidade.com/noticias/cidades/servidorespublicos-devolvem-quase-r-7-milhoes-de-auxilio-no-ma
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Antecipação de escolha por Brandão e
retomada de caso Costa Rodrigues atordoam
Weverton (Política)
Yuri Almeida

Apesar de esperada, a antecipação feita pelo
governador Flávio Dino (PCdoB) em anunciar o vicegovernador Carlos Brandão (Republicanos) como seu
único candidato e de seu grupo político ao Palácio dos
Leões em 2022, no mesmo período em que a Justiça
do Maranhão decidiu retomar a ação penal sobre
peculato (desvio de recursos públicos feito por
funcionário público, para proveito pessoal ou alheio) e
fraude em licitação contra Weverton Rocha (PDT),
caíram como um raio e deixaram o senador atordoado.
Desde essa terça-feira 9, após o ATUAL7 revelar que,
em reunião com o núcleo central do Palácio dos Leões
sobre o pleito do próprio ano, Dino conversou
abertamente sobre a decisão por Brandão e relatou
uma dura conversa que teve com Weverton, o
pedetista e seu entorno partiram para o ataque, na
tentativa de descredibilizar a decisão tomada pelo
governador do Maranhão.
Com os dias contados para resolver se vai continuar
no grupo dinista e apoiar Brandão ou seguir o mesmo
caminho tomado pelo senador Roberto Rocha (PSDBMA), Weverton ainda tenta se manter no jogo, mas
segue apenas acumulando intrigas e tentando
desmanchar a coalização que dá sustentação e
mantém a liderança política de Flávio Dino -justamente
um dos fatores que levou o comunista a abrir,
antecipadamente, a decisão sobre Brandão como seu
sucessor.
Demolir, aliás, é algo inerente ao histórico do senador
do PDT.
A ação penal que tramita na 4ª Vara Criminal de São
Luís contra ele tem relação com a derrubada para
reforma do ginásio esportivo Costa Rodrigues, no
Centro de São Luís, um dos maiores casos de
corrupção do Maranhão. O envolvimento de Weverton
neste e em outros casos relacionados à corrupção ,
inclusive no envolvendo a UMES (União Municipal de
Estudantes Secundaristas) - em que ele ainda era
menor de idade e, por isso, se livrou por prescrição - é
o principal fator que pesa contra o pedetista, segundo
Flávio Dino tem dito a pessoas próximas.

De acordo com o Ministério Público, autor da ação, à
época secretário de Estado de Esporte e Juventude,
Weverton Rocha, que nega as acusações, teria
incorrido em ilícitos relativos à contratação da empresa
Maresia Construtora Ltda para a realização de obras
emergenciais no ginásio, e também na posterior
celebração de termo aditivo para reforma e ampliação
das instalações. Ainda segundo a acusação, Leonardo
Lins Arcoverde, proprietário da empresa contratada,
com a colaboração do pedetista, teria desviados
valores auferidos pelo contrato em benefício próprio,
configurando o crime de peculato.
A dilapidação do erário apenas nessa ação penal,
segundo os autos, ultrapassa R$ 5 milhões.
Conforme mostrou o ATUAL7 , o processo vinha se
arrastando no Judiciário maranhense após o STF
(Supremo Tribunal Federal) declinar por não se tratar
de caso envolvendo foro privilegiado, mas voltou a
avançar no final do mês passado, tirando novamente
do armário um dos fantasmas que assusta o senador.
Além da confiança em Carlos Brandão como único
capaz de dar continuidade ao seu legado de obras e
ações no estado e de manter seu grupo político unido,
de acordo com relatos de integrantes do núcleo central
do Palácio dos Leões ao ATUAL7, Flávio Dino não
quer correr o risco de manchar sua imagem
nacionalmente, o que aconteceria caso Weverton
Rocha, com envolvimento em casos relacionados à
corrupção, fosse seu sucessor. Neste sentido, embora
tenha deixado para tornar pública a escolha somente
em setembro, o comunista tem dado aval e
incentivado Brandão a já atuar como governador ,
cargo onde será efetivado a partir de abril próximo,
quando Dino se desincompatibilizar para concorrer ao
Senado.
?
Foto: Pedro França/Agência Senado
Site:
https://atual7.com/noticias/politica/2021/03/antecipacaode-escolha-por-brandao-e-retomada-de-caso-costa-
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Deputado Wellington aciona Flávio Dino
para explicar destino de leitos, hospitais
fechados, respiradores e outros equipamentos
adquiridos na pandemia
Daniel Matos

Durante a sessão plenária remota dessa terça-feira
(09), o deputado estadual Wellington do Curso
protocolou requerimento em que solicita ao
governador Flávio Dino mais transparência quanto a
aplicação de recursos públicos no Maranhão. O
objetivo do requerimento é esclarecer o destino dos
leitos, hospitais que foram fechados, respiradores e
outros equipamentos adquiridos com recursos públicos
durante a pandemia.
Ao justificar a solicitação, o deputado Wellington
ressaltou a importância de se dar transparência aos
atos públicos e lamentou que Flávio Dino siga sempre
violando a publicidade enquanto princípio.
"Protocolei hoje importante requerimento em que
solicito ao governador Flávio Dino que explique o
destino de leitos, hospitais que foram fechados,
respiradores e outros equipamentos adquiridos com
recursos públicos durante a pandemia. Tudo isso
custou caro aos cofres públicos, ao bolso do cidadão.
É essencial que tenhamos transparência nos atos do
governo, mas Flávio Dino insiste em fazer tudo às
escondidas. Por isso, oficiei para que explique o
destino disso tudo. Caso não se posicione, estarei
acionando o Ministério Público. Como deputado
estadual, o que posso fazer é fiscalizar. Sigo firme!",
disse o deputado Wellington.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/10/d
eputado-wellington-aciona-flavio-dino-para-explicardestino-de-leitos-hospitais-fechados-respiradores-eoutros-equipamentos-adquiridos-na-pandemia/
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Antecipação de escolha por Brandão e
retomada de caso Costa Rodrigues gera
desconforto para Weverton
Apesar de esperada, a antecipação feita pelo
governador Flávio Dino (PCdoB) em anunciar o vicegovernador Carlos Brandão (Republicanos) como seu
único candidato e de seu grupo político ao Palácio dos
Leões em 2022, no mesmo período em que a Justiça
do Maranhão decidiu retomar a ação penal sobre
peculato (desvio de recursos públicos feito por
funcionário público, para proveito pessoal ou alheio) e
fraude em licitação contra Weverton Rocha (PDT),
caíram como um raio e deixaram o senador atordoado.
Desde essa terça-feira 9, após o ATUAL7 revelar que,
em reunião com o núcleo central do Palácio dos Leões
sobre o pleito do próprio ano, Dino conversou
abertamente sobre a decisão por Brandão e relatou
uma dura conversa que teve com Weverton, o
pedetista e seu entorno partiram para o ataque, na
tentativa de descredibilizar a decisão tomada pelo
governador do Maranhão.
Com os dias contados para resolver se vai continuar
no grupo dinista e apoiar Brandão ou seguir o mesmo
caminho tomado pelo senador Roberto Rocha (PSDBMA), Weverton ainda tenta se manter no jogo, mas
segue apenas acumulando intrigas e tentando
desmanchar a coalização que dá sustentação e
mantém a liderança política de Flávio Dino -justamente
um dos fatores que levou o comunista a abrir,
antecipadamente, a decisão sobre Brandão como seu
sucessor.
Demolir, aliás, é algo inerente ao histórico do senador
do PDT.
A ação penal que tramita na 4ª Vara Criminal de São
Luís contra ele tem relação com a derrubada para
reforma do ginásio esportivo Costa Rodrigues, no
Centro de São Luís, um dos maiores casos de
corrupção do Maranhão. O envolvimento de Weverton
neste e em outros casos relacionados à corrupção ,
inclusive no envolvendo a UMES (União Municipal de
Estudantes Secundaristas) - em que ele ainda era
menor de idade e, por isso, se livrou por prescrição - é
o principal fator que pesa contra o pedetista, segundo
Flávio Dino tem dito a pessoas próximas.
De acordo com o Ministério Público, autor da ação, à

época secretário de Estado de Esporte e Juventude,
Weverton Rocha, que nega as acusações, teria
incorrido em ilícitos relativos à contratação da empresa
Maresia Construtora Ltda para a realização de obras
emergenciais no ginásio, e também na posterior
celebração de termo aditivo para reforma e ampliação
das instalações. Ainda segundo a acusação, Leonardo
Lins Arcoverde, proprietário da empresa contratada,
com a colaboração do pedetista, teria desviados
valores auferidos pelo contrato em benefício próprio,
configurando o crime de peculato.
A dilapidação do erário apenas nessa ação penal,
segundo os autos, ultrapassa R$ 5 milhões.
Conforme mostrou o ATUAL7 , o processo vinha se
arrastando no Judiciário maranhense após o STF
(Supremo Tribunal Federal) declinar por não se tratar
de caso envolvendo foro privilegiado, mas voltou a
avançar no final do mês passado, tirando novamente
do armário um dos fantasmas que assusta o senador.
Além da confiança em Carlos Brandão como único
capaz de dar continuidade ao seu legado de obras e
ações no estado e de manter seu grupo político unido,
de acordo com relatos de integrantes do núcleo central
do Palácio dos Leões ao ATUAL7, Flávio Dino não
quer correr o risco de manchar sua imagem
nacionalmente, o que aconteceria caso Weverton
Rocha, com envolvimento em casos relacionados à
corrupção, fosse seu sucessor. Neste sentido, embora
tenha deixado para tornar pública a escolha somente
em setembro, o comunista tem dado aval e
incentivado Brandão a já atuar como governador ,
cargo onde será efetivado a partir de abril próximo,
quando Dino se desincompatibilizar para concorrer ao
Senado.
Atual 7
Foto: Pedro França/Agência Senado
Site:
https://marcelovieira.blog.br/2021/03/10/antecipacao-deescolha-por-brandao-e-retomada-de-caso-costarodrigues-gera-desconforto-para-weverton/
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Em Bacabeira, MP-MA aciona secretária de
Saúde por desrespeito à ordem de vacinação
A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nessa
terça-feira (9), uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19, segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira é termo judiciário da Comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
informação anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido, indevidamente, as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A informação relatava que
ele não era servidor do município.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
Artigo 12 da Lei 8.429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão beneficiados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.
Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas,
após ser confrontado com a fotografia que registrou o

ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
Portaria de nomeação
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 1º/2/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 4/1/2021.
Posteriormente, encaminhou, por "e-mail" outra
portaria, com data de 4/1/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de Justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
em um município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
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e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de Justiça.
Recomendação
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/1/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/03/embacabeira-mp-ma-aciona-secretaria-de.html
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LIMPEZA RÁPIDA: EM ROSÁRIO
CALVET GASTA 315 MIL COM
MATERIAL DE LIMPEZA EM 01 MÊS
O atual mandatário do município de Rosário, Jose
Nilton Pinheiro Calvet Filho (PSC), vai fazer um grande
mutirão de limpeza nos órgãos e na sede da
prefeitura.
Afinal vai pagar R$ 315.839,50 (trezentos e quinze mil,
oitocentos e trinta e nove reais, cinquenta centavos)
em produtos de higiene e limpeza.
O contrato altíssimo foi celebrado entre a gestão
municipal e empresa A DE A RIBEIRO COMERCIO ME , que deverá atender todas as necessidades da
administração pública até o dia 09 de abril deste ano.
O contrato foi assinado pela irmã do gestor, Lícia
Rosário Carvalho Carvalho - atual secretária municipal
de administração e recursos humanos.
Não é primeira vez que Jose Nilton Pinheiro Calvet
Filho (PSC) realiza acordos contratuais com valores
altíssimos.
O Maranhão de Verdade já divulgou várias matérias
relatando o desperdício de dinheiro público feito pelo
prefeito.
Agora cabe ao Ministério Público averiguar a
situação desses contratos altíssimos.
Confira o extrato do contrato abaixo:
Site: https://blogdominard.com.br/2021/03/limpezarapida-em-rosario-calvet-gasta-315-mil-com-material-delimpeza-em-01-mes/
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MPMA aciona administração de Rosário por
desrespeito à ordem de vacinação
Eduardo Ericeira

A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nesta
terça-feira, 9, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19, segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira é termo judiciário da comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo, mais conhecido como Pastor
Araújo, teria recebido indevidamente as doses iniciais
da vacina contra Covid-19. A denúncia informava que
ele não era servidor do município.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de Pastor Araújo, por este ser
diretor do hospital municipal e por trabalhar em
situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.

Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas
após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".

A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação do
Pastor Araújo, frisando que, na primeira etapa da
campanha, estão contemplados os profissionais da
saúde, situação na qual ele se encaixaria.

A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.

Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª
Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso

"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
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e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpmaaciona-administracao-de-rosario.html
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MPMA aciona gestão do prefeito de Rosário
por desrespeito à ordem de vacinação
John Cutrim

A 1ª Promotoria de Justiça de Rosário ajuizou, nesta
terça-feira, 9, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a secretária
municipal de Saúde de Bacabeira, Tatiara Rodrigues
Fontinele, e José de Ribamar Cardoso Araújo por não
observância à ordem prioritária de vacinação contra
Covid-19, segundo os Planos Estadual e Municipal de
imunização. Bacabeira, administrada pelo prefeito
Calvet Filho (foto acima) é termo judiciário da comarca
de Rosário.
A atuação do Ministério Público foi provocada por
denúncia anônima feita à Ouvidoria da instituição,
acompanhada de fotografia, relatando que José
Ribamar Cardoso Araújo teria recebido indevidamente
as doses iniciais da vacina contra Covid-19. A
denúncia informava que ele não era servidor do
município.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário, Maria
Cristina Lobato Murillo pediu a condenação dos dois
requeridos com a aplicação das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8429/92, tais como perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos
Após a denúncia, foi feita a requisição de informações
sobre o caso à Secretaria de Saúde de Bacabeira, que
confirmou o fato, justificando a necessidade de
imunização prioritária de José de Ribamar Araújo, por
este ser diretor do hospital municipal e por trabalhar
em situação de risco. No entanto, a Secretaria não
encaminhou a portaria de nomeação.
A secretária Tatiara Rodrigues Fontinele enviou ao
Ministério Público o Plano Municipal de Imunização
como instrumento que respaldaria a vacinação de
Araújo, frisando que, na primeira etapa da campanha,
estão contemplados os profissionais da saúde,
situação na qual ele se encaixaria.
Ao ser notificado para prestar depoimento perante a 1ª

Promotoria de Rosário, José de Ribamar Cardoso
Araújo, a princípio, negou ter recebido a vacina, mas
após ser confrontado com a fotografia que registrou o
ato da vacinação, na qual aparece supostamente
acompanhado da secretária de Saúde, acabou
admitindo o fato.
Araújo declarou ter sido vacinado em 19 de janeiro
deste ano e justificou que, na época, já era diretor do
hospital e ficava exposto a riscos, pois diariamente
realizava atendimento ao público.
Questionado se já havia tomado a segunda dose da
vacina, mais uma vez o requerido negou. Porém, o
cartão de vacinação dele registrou a segunda
imunização em data anterior ao termo de declaração.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
O Ministério Público, ao analisar a portaria de
nomeação apresentada pelo requerido, consta a data
de 01/02/2021, ou seja, posterior à vacinação. Ele
justificou dizendo que estava errada, pois sua
nomeação teria ocorrido em 04/01/2021.
Posteriormente encaminhou por e-mail outra portaria,
com data de 04/01/2021 e cartão de vacinação.
Segundo a 1ª Promotoria de Rosário, em uma simples
consulta ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, não
foram observados registros da nomeação do requerido
nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
A promotora de justiça Maria Cristina Lobato Murillo
informou, ainda, que não foi possível ainda consultar a
folha de pagamento no Portal da Transparência para
verificar desde quando o Pastor Araújo consta na folha
de pagamento, "vez que o Município de Bacabeira não
está observando a obrigatoriedade de dar ampla
publicidade aos gastos, não alimentando informações
no Portal da Transparência, tanto que este órgão
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer nesta
data".
A representante do Ministério Público questionou
como o requerido foi escolhido merecedor da vacina
em um Município que, com população de pouco mais
de 17 mil habitantes, recebeu até o momento 642
doses, conforme portal da Secretaria de Estado da
Saúde. Considerando a necessidade de duas doses,
apenas 321 pessoas seriam beneficiadas.
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"Furar a fila, no momento atual de pandemia, dá a
entender passar à frente dos demais de forma injusta
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
de prioridade; usurpar um bem ou serviço pelo qual
outros esperavam desde antes. No atual contexto de
doses escassas da vacina, o ato pode ser ilustrado
pela ideia resumida no dito popular de 'farinha pouca,
meu pirão primeiro'", observou, na ação, a promotora
de justiça.
RECOMENDAÇÃO
Na ação, a representante do Ministério Público
ressaltou, ainda, que, na data de 19/01/2021, foi
encaminhada à secretária de Saúde de Bacabeira uma
Recomendação que visava alertar para a necessidade
de observância dos grupos prioritários de vacinação.
"Mas, pelo que se viu, a secretária simplesmente
ignorou a Recomendação ou agiu de forma
extremamente açodada ao colocar Pastor Araújo como
uma das primeiras pessoas a serem vacinadas no
primeiro dia de vacinação", comentou.
Site: https://johncutrim.com.br/mpma-aciona-gestao-doprefeito-de-rosario-por-desrespeito-a-ordem-devacinacao/
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Secretário de Léo Cunha recebe como
assessor da secretaria de Clayton Noleto Isso pode Ministério Público???
Rui Marisson

Francisco de Assis Alves de Araujo Neto, mais
conhecido como Francisco Macedo, ele é filho da vice
prefeita de Estreito, Verbena Macedo,
ele foi nomeado secretário de planejamento
estratégico de Estreito, o Chicão
também recebe como assessor especial da secretaria
estadual de infraestrutura, assessor
do inoxidável Clayton Noleto.
Segundo informações, Chicão passa mais tempo em
São Luís do que em Estreito. A nomeação de Chicão
foi negociada ainda na
campanha, foi uma das imposições de Deoclides
Macedo para que sua irmã, Verbena Macedo,
apoiasse a candidatura de Léo Cunha.
O Ministério Público precisa investigar as
nomeações que estão sendo
feitas na cidade, a prefeitura hoje está loteada entre a
família do prefeito
Léo Cunha, a família da vice-prefeita Verbena Macedo
e de alguns vereadores, a pergunta
que fica é: sobra alguma coisa pra trabalhar pelos
estreitenses???
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/secretario-deleo-cunha-recebe-como.html

