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MPMA vistoria área do Espigão da Ponta
d"Areia - ATOS, FATOS E BARATOS
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Na terça-feira (9), os promotores de justiça Cláudio
Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial de
São Luís) e Luís Fernando Cabral Barreto Júnior (de
Proteção do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural de São Luís) realizaram vistoria na área do
espigão da Ponta d"Areia.

O objetivo foi observar questões de urbanismo e
segurança pública, em especial a regularidade da
alocação dos ambulantes na área.

Houve denúncias de que os vendedores ambulantes
trabalham puxando energia elétrica diretamente e de
forma improvisada dos postes de luz.

"O nosso objetivo foi analisar a viabilidade de novos
espaços para a alocação destes trabalhadores.

Eles estavam utilizando pontos de luz precários, com
gambiarras, colocando a população em risco", explicou
o promotor de justiça Cláudio Guimarães.

A f iscalização foi realizada em parceria com
representantes da Prefeitura de São Luís, incluindo a
Blitz Urbana, da empresa Equatorial Energia e dos
trabalhadores ambulantes.

Durante a vistoria, foi apontado um espaço adequado,
legalmente permitido, para alocar os ambulantes. A
Equatorial analisou e afirmou ser possível colocar
pontos de luz na área escolhida.

Novos procedimentos serão tomados pelas
autor idades para so luc ionar  o problema.

Site: https://cdn-

digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/edicao-

a093086b769c683771dee9c71e694a73.pdf

https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/edicao-a093086b769c683771dee9c71e694a73.pdf
https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/edicao-a093086b769c683771dee9c71e694a73.pdf
https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/edicao-a093086b769c683771dee9c71e694a73.pdf
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MPMA aciona secretária de Saúde por
desrespeito à ordem de vacinação
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Rosário - 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
e inesperada; colocar os próprios interesses em
primeiro lugar em detrimento do outro; violar a ordem
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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. (José Luís Diniz / CCOM-MPMA)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/236/o-

progresso--11-de-marco-de-2021

https://oprogressonet.com/edicao-digital/236/o-progresso--11-de-marco-de-2021
https://oprogressonet.com/edicao-digital/236/o-progresso--11-de-marco-de-2021
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NÃO SE EXPLICA

O inexplicável! O município de Santa Inês amanheceu
segunda-feira (8) com mais de 800 vacinas (bem mais)
da primeira e da segunda dose; aplicou 10 doses. Ou
seja, em plena pandemia, os hospitais da cidade em
colapso, tem vacina pra aplicar em no mínimo 800
pessoas de 80 a 100 anos e aplica-se 10 vacinas. Alô
Ministério Público....vereadores....autoridades de
saúde, que, que é isso!!!

NINGUÉM DÁ UM PIO!

Só o Jornal AGORA vem acompanhando essa
situação (ainda bem), pois ninguém diz nada. Não dá
um pio sequer. Cadê vereador Aldoniro, a comissão de
vereadores que iria ser formada para acompanhar de
perto a vacinação em Santa Inês? Estamos falando de
vidas.....vidas....vidas...vidas....qualquer outra coisa
pode esperar....vida que foi, não tem um bilhão de
reais que a faça voltar. Foco na saúde publica seu
prefeito e secretários!!!

PODIA SER MAIS

E um detalhe: poderia ter amanhecido com mais doses
na segunda (8) se tivessem vacinados no final da
semana anterior (sábado e domingo) mais pessoas,
mas não se vacina aqui no sábado e no domingo. É
decreto Federal, Estadual ou Municipal?

E AÍ?

Aí aconteceu que quando foi na quinta-feira (5), de
3.604 que vieram no total até então, estavam
estocadas 40,23% delas, não atingindo os 60% que
Flávio Dino disse que só mandaria pra quem
completasse os 60% de aplicação. No final do dia de
quinta, chegou aos 60%, mais aí já fazia parte de uma
lista, elaborada durante o dia, dos municípios que não
haviam completado os 60%. Na sexta-feira, as vozes
da prefeitura contestaram o Estado e coisa e tal.....já
com razão, mas poderiam ter evitado o "desconforto".

ONTEM CHEGOU MAIS

E ontem, terça-feira (9), um helicóptero pousou no
Aeroporto Regional de Santa Inês, trazendo mais
vacinas para Santa Inês e municípios da regional de
Santa Inês - que, espia só - tem sede em Pindaré.
Logo, dependendo de quantas vieram para Santa Inês,
passaremos das mil vacinas em estoque facilmente.
Só vai ficar faltando aplicar nas pessoas. Como não se

vacina nem sábado e nem domingo aqui, vamos ter
vacina até pra semana que vem. Simples assim...e
não compliquem....trata-se de vidas....vidas!!!

NÃO EXISTE ISSO!

Atenção meus caros....! Não existe "prefeito da
cidade". Todo prefeito é de um município, logo
escrever ou falar que o "prefeito da cidade fulano de
tal.." fez isso ao aquilo, está erradíssimo!!!

SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO

A ex-prefeita Vianey Bringel prestou contas do último
quadrimestre de seu mandato. Não houve contestação
de ninguém do município da atual gestão. O prefeito
deveria informar como recebeu o município; com
dívidas ou sem dívidas? Com FPM bloqueado ou não?
Com quantos milhões nas contas da Saúde, Educação
e Assistência Social? O Município não se manifesta e
muita gente f ica acreditando em histór ia da
"carochinha".

MAIS DE 20 MILHÕES

E x t r a t o s  b a n c á r i o s ,  a  q u e  t e v e  a c e s s o
(extraoficialmente) o AGORA, indicam que mais de 22
milhões de reais foram deixados nas contas da
prefeitura (em três delas) pela ex-prefeita Vianey
Bringel. O AGORA solicitou uma informação oficial por
parte da Prefeitura Municipal, através de seu setor de
Comunicação - o que é correto - em 15 de janeiro, até
hoje aguarda uma resposta. Diz o ditado que, quem
cala...consente!

SE NÃO FOI ISSO...

Então in formem por   favor  a imprensa,  com
documentos que contestem esses números, que no
caso do AGORA, publicaremos com certeza como é
nossa obrigação. Nada contra a administração que aí
está, tudo a favor da transparência. Orçamento para
Santa Inês em 2021 é de quase meio bilhão de reais;
461 milhões de reais. Estamos de olho!!!!

ENQUANTO NÃO SE MANIFESTAM

A gente vai colecionando papéis, documentos, dados
e informações e abastecendo a população com o que
a gente tem. Fazemos um jornalismo proativo e
investigativo, se for o caso. Credibilidade para tanto a
gente tem, de sobra!!!
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CHUMBO QUENTE

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=16996

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=nav/single&topico=16996
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=nav/single&topico=16996


Comissão de Saúde da Câmara visita o
Hospital Municipal e UPA
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A Comissão de Saúde da Câmara Municipal realizou,
na quinta-feira (4), visitas técnicas e inspeções ao
Hospital

Municipal de Açailândia (HMA) e a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) após

denúncias em relação aos atendimentos e falta de
suprimentos emergenciais, como

também a rotina dos trabalhadores, o fluxo de
atendimento e as medidas de prevenção e segurança
dos

pacientes e dos profissionais de saúde.

Os vereadores percorreram o Hospital Municipal

e conheceram o funcionamento e as principais
demandas relatadas pela diretora

geral Keury Pinho, além de fiscalizarem a reforma das
salas de urgência e

emergência da Covid-19. Keury Pinho informou que
está sendo feita a ampliação

para 60 leitos clínicos, podendo chegar a 70 leitos, e
também a instalação de

UTIs Covid-19 na unidade.

A

Comissão visitou também a UPA, após denúncias da
população de que não havia

oxigênio. Durante a visita, ficou constatado que a
unidade está funcionando em

boas condições e com abastecimento de oxigênio. No
entanto, a grande demanda de

pacientes, por conta da nova onda da Covid-19 e das
doenças respiratórias deste

período chuvoso, causa uma superlotação e a falta de
oxigênio em alguns pontos,

em alguns momentos.

A Comissão de Saúde é composta pelos vereadores

Bernadete Mariquinha (PSD), César Costa (DEM),
Odacir Miranda (PTB), Robenha da

Saúde (PL) e Thaís Brito (PDT). O vereador e
presidente da Comissão, Odacir

Miranda (PTB) destaca a importância das ações. "A
Comissão da Saúde irá acompanhar

os recursos e andamento dos programas, e
poster iormente, havendo alguma

irregularidade será feito um relatório e apresentado na
plenária, e encaminhado

como denúncia para o Ministério Público", destacou
Odacir Miranda.

Desde a abertura dos trabalhos do legislativo

municipal, os parlamentares vêm demostrando
preocupação com a saúde pública do

município, o combate do coronavírus, a instalação de
um Hospital de Campanha e

o programa de imunização da Covid-19 na cidade.

Da Assessoria de Imprensa

Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de

Açailândia

ascom@cmacailandia.ma.gov.br

Site:

https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/03/comissao-de-

saude-da-camara-visita-o.html

https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/03/comissao-de-saude-da-camara-visita-o.html
https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/03/comissao-de-saude-da-camara-visita-o.html


Suspensa eficácia de lei que autoriza acordo
com rateios do Fundeb
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O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu, por
unan im idade ,  cau te la r  em ação  d i re ta  de
inconstitucionalidade (ADI), de autoria do Ministério
Público do Estado (MP/MA), suspendendo a eficácia
da Lei nº 1.513/2020, do município de Balsas. A norma
impugnada autoriza o Poder Executivo Municipal a
formalizar o acordo, em relação aos rateios oriundos
dos precatórios do antigo Fundef (atual Fundeb -
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação), com o sindicato da categoria dos
educadores, cuja eficácia dependerá da homologação
judicial.

O Ministério Público sustenta, inicialmente, que a
norma é viciada, uma vez que o projeto de lei que
resultou no texto normativo deveria ter sido iniciado
pelo chefe do Poder Executivo local, e não por
vereador da Câmara Municipal, como ocorreu. O
MP/MA considerou que a casa legislativa local
usurpou competências constitucionais do Poder
Executivo, violando o princípio da Separação dos
Poderes, bem como o devido processo legislativo.

O MP/MA também sustenta a violação do princípio da
simetria do processo legislativo, na medida em que a
Câmara Municipal de Balsas deixou de observar as
regras básicas do processo legislativo federal,
especialmente as de reserva de iniciativa, as quais são
de observância compulsória pelos estados membros,
Distrito Federal e municípios.

Ainda em seus argumentos, o Ministério Público
sustenta que, a prevalecer a norma, 60% dos valores
que o município de Balsas receberá a título de
precatório atinente a valores pagos a menor, referente
ao Fundeb, pela União ao município,  serão
distribuídos aos profissionais do magistério por meio
de uma lei formalmente inconstitucional.

De acordo com o relatório, intimados pelo relator, não
houve manifestação por parte do prefeito e do
presidente da Câmara Municipal.

VOTO

O relator da cautelar, desembargador Joaquim
Figueiredo, observou, nesta fase inicial, como
existente infringência às normas estadual e federal, ou
seja, aquilo que é de repetição obrigatória pelo

princípio da simetria. Diante dos fatos, o relator deferiu
a medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público,
com efeitos ex tunc (com efeito retroativo).

O desembargador disse que há, nos autos, prova
suficiente - dentro desta fase de apreciação - de que
foi efetivamente iniciado o procedimento legislativo por
vereador, e não pelo prefeito, não obstante, ao menos
em primeira análise, inserida a matéria dentre as de
competência privativa do chefe do Poder Executivo
local, já que dela eventualmente decorrente aumento
de despesa de servidores públicos da rede pública de
ensino, disponibilizando os recursos às diferenças a
menor do Fundef aos professores.

Site: https://omaranhense.com/suspensa-eficacia-de-lei-

que-autoriza-acordo-com-rateios-do-fundeb/

https://omaranhense.com/suspensa-eficacia-de-lei-que-autoriza-acordo-com-rateios-do-fundeb/
https://omaranhense.com/suspensa-eficacia-de-lei-que-autoriza-acordo-com-rateios-do-fundeb/


BAIXADA MARANHENSE - Medidas de
combate ao coronavírus são debatidas em

reunião
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Por meio de webconferência, o Ministério Público do
Maranhão participou de uma reunião, nesta terça-feira,
9 ,   com au to r idades  da  saúde,  p re fe i tos  e
representantes de nove municípios da Baixada
Maranhense para debater novas medidas de combate
à Covid-19 na região. A mobilização teve o objetivo de
buscar alternativas diante do aumento de casos e
internações.

Do MPMA, participaram os promotores de justiça
Frederico Bianchini dos Santos (Mirinzal), Linda Luz
Matos Carvalho (respondendo por Cedral)  e
Rogernilson Ericeira Chaves (respondendo por
Bacuri).

Após os relatos sobre a situação da doença nas
diversas cidades, feitos pelos prefeitos e gestores de
saúde, ficou acertado que os nove municípios vão
editar um decreto conjunto estabelecendo medidas
restritivas. Os municípios são: Serrano do Maranhão,
Cururupu, Bacuri, Apicum-Açu, Mirinzal, Guimarães,
Porto Rico, Cedral e Central do Maranhão.

O documento vai estabelecer a proibição de festas e
eventos  cu l tu ra is ,  re l ig iosos  e  espor t i vos ;
funcionamento de bares e restaurantes de segunda a
quinta feira até às 21h e de sexta a domingo até às
18h; suspensão de aulas presenciais; limitação de
cultos religiosos com 50% da capacidade do publico;
aplicação de multas pela vigilância sanitária municipal,
com cassação da licença em caso de reincidência e
remessa da autuação à Promotoria de Justiça da
cidade; realização de fiscalizações por meio de
operações conjuntas com a Polícia Militar, Guarda
Municipal e Vigilância Sanitária; realização da busca
ativa pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Além disso, será editado ofício conjunto do Consórcio
Intermunicipal da Região da Baixada Ocidental e
Floresta dos Guarás (Conguarás) e prefeitos
solicitando a realização dos exames de tomografia
pelo Executivo estadual. Outra medida é a análise do
custeio pelos nove municípios do valor destinado à
ampliação da Usina de Oxigênio para a Santa Casa de
Misericórdia.

O promotor de justiça Frederico Bianchini destacou a

importância do cumprimento de medidas de
distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel
para o combate à doença. Ele alertou, ainda, sobre a
necessidade de debater o tema, especialmente em
períodos como o fer iado da Semana Santa,
considerando a aglomeração de pessoas em praias,
igrejas e demais locais públicos.

Em seguida, o diretor da Santa Casa de Misericórdia
de Cururupu, Edilson Medeiros, informou que,
atualmente, as taxas de ocupação de leitos estão
próximas a 100% e reforçou a importância da
implementação de medidas restritivas.

Também participaram da reunião o juiz Douglas Lima
da Guia; o provedor da Santa Casa de Misericórdia,
Alcides Tavares; o capitão Alexandre, do 25º Batalhão
da Polícia Militar, e os prefeitos e representantes dos
nove municípios que compõem o Conguarás.

Site: https://omaranhense.com/baixada-maranhense-

medidas-de-combate-ao-coronavirus-sao-debatidas-em-

reuniao/

https://omaranhense.com/baixada-maranhense-medidas-de-combate-ao-coronavirus-sao-debatidas-em-reuniao/
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MPMA vistoria área do Espigão da Ponta
d'Areia
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Na manhã desta terça-feira, 9, os promotores de
justiça Cláudio Guimarães (Controle Externo da
Atividade Policial de São Luís) e Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior (de Proteção do Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís)
realizaram vistoria na área do espigão da Ponta
d'Areia.

O objetivo foi observar questões de urbanismo e
segurança pública, em especial a regularidade da
alocação dos ambulantes na área.

Houve denúncias de que os vendedores ambulantes
trabalham puxando energia elétrica diretamente e de
forma improvisada dos postes de luz. "O nosso
objetivo foi analisar a viabilidade de novos espaços
para a alocação destes trabalhadores. Eles estavam
utilizando pontos de luz precários, com gambiarras,
colocando a população em risco", explicou o promotor
de justiça Cláudio Guimarães.

A f iscalização foi realizada em parceria com
representantes da Prefeitura de São Luís, incluindo a
Blitz Urbana, da empresa Equatorial Energia e dos
trabalhadores ambulantes.

Durante a vistoria, foi apontado um espaço adequado,
legalmente permitido, para alocar os ambulantes. A
Equatorial analisou e afirmou ser possível colocar
pontos de luz na área escolhida.

Novos procedimentos serão tomados pelas
autor idades para so luc ionar  o problema.

Site: https://omaranhense.com/mpma-vistoria-area-do-

espigao-da-ponta-dareia/

https://omaranhense.com/mpma-vistoria-area-do-espigao-da-ponta-dareia/
https://omaranhense.com/mpma-vistoria-area-do-espigao-da-ponta-dareia/


Prefeito Felipe dos Pneus anuncia reforma
emergencial de hospital provisório em Santa

Inês
 

BLOG DIEGO EMIR. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em um tweet publicado na noite desta quarta-feira, 10,
o Prefeito Felipe dos Pneus (Republicanos), anunciou
que "será iniciada reforma emergencial do Hospital
Tomaz Martins" nesta quinta-feira, 11. Consta ainda na
informação que esta é uma medida "enquanto o
hospital próprio não é construído".

O hospital que historicamente é utilizado como
municipal é particular. Pertence à família do médico e
ex-prefeito Roberth Bringel, que é esposo da também
ex-gestora de Santa Inês, a pediatra Vianey Bringel.
Percebe-se por relatos tanto de moradores do
município quanto demais usuários dos serviços de
saúde, que a estrutura do local é bastante precária. O
hospital já foi até notícia em cenário nacional em 2015,
quando bebês foram transportados para capital
enrolados em sacos de lixo.

De acordo com o Departamento de Comunicação da
Prefeitura, durante à tarde desta quinta-feira, o prefeito
irá visitar a obra. O Diretor do Decom, Vagner Silva,
ainda adiantou que o contrato foi celebrado na
modalidade emergencial, cumprindo também ação
movida pelo Ministério Público no ano de 2016. E
que a obra está orçada em R$ 586 mil e terá duração
de 120 dias.

As informações detalhadas sobre essa obra serão
repassadas à imprensa e à toda a comunidade às 14h,
pelo próprio Prefeito, Felipe dos Pneus e a Secretária
de Saúde, Maria Rita Bacelar.

Site: http://diegoemir.com/2021/03/prefeito-felipe-dos-

pneus-anuncia-reforma-emergencial-de-hospital-

provisorio-em-santa-ines/
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MA: Suspensa eficácia de lei que autoriza
acordo com rateios do Fundeb

 

BLOG JOHN CUTRIM. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu, por
unan im idade ,  cau te la r  em ação  d i re ta  de
inconstitucionalidade (ADI), de autoria do Ministério
Público do Estado (MP/MA), suspendendo a eficácia
da Lei nº 1.513/2020, do município de Balsas. A norma
impugnada autoriza o Poder Executivo Municipal a
formalizar o acordo, em relação aos rateios oriundos
dos precatórios do antigo Fundef (atual Fundeb -
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação), com o sindicato da categoria dos
educadores, cuja eficácia dependerá da homologação
judicial.

O Ministério Público sustenta, inicialmente, que a
norma é viciada, uma vez que o projeto de lei que
resultou no texto normativo deveria ter sido iniciado
pelo chefe do Poder Executivo local, e não por
vereador da Câmara Municipal, como ocorreu. O
MP/MA considerou que a casa legislativa local
usurpou competências constitucionais do Poder
Executivo, violando o princípio da Separação dos
Poderes, bem como o devido processo legislativo.

O MP/MA também sustenta a violação do princípio da
simetria do processo legislativo, na medida em que a
Câmara Municipal de Balsas deixou de observar as
regras básicas do processo legislativo federal,
especialmente as de reserva de iniciativa, as quais são
de observância compulsória pelos estados membros,
Distrito Federal e municípios.

Ainda em seus argumentos, o Ministério Público
sustenta que, a prevalecer a norma, 60% dos valores
que o município de Balsas receberá a título de
precatório atinente a valores pagos a menor, referente
ao Fundeb, pela União ao município,  serão
distribuídos aos profissionais do magistério por meio
de uma lei formalmente inconstitucional.

De acordo com o relatório, intimados pelo relator, não
houve manifestação por parte do prefeito e do
presidente da Câmara Municipal.

VOTO

O relator da cautelar, desembargador Joaquim
Figueiredo, observou, nesta fase inicial, como

existente infringência às normas estadual e federal, ou
seja, aquilo que é de repetição obrigatória pelo
princípio da simetria. Diante dos fatos, o relator deferiu
a medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público,
com efeitos ex tunc (com efeito retroativo).

O desembargador disse que há, nos autos, prova
suficiente - dentro desta fase de apreciação - de que
foi efetivamente iniciado o procedimento legislativo por
vereador, e não pelo prefeito, não obstante, ao menos
em primeira análise, inserida a matéria dentre as de
competência privativa do chefe do Poder Executivo
local, já que dela eventualmente decorrente aumento
de despesa de servidores públicos da rede pública de
ensino, disponibilizando os recursos às diferenças a
menor do Fundef aos professores.

Site: https://johncutrim.com.br/ma-suspensa-eficacia-de-

lei-que-autoriza-acordo-com-rateios-do-fundeb/
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Felipe dos Pneus anuncia reforma
emergencial do hospital de Santa Inês

 

BLOG JORGE ARAGÃO - NOTÍCIAS. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

Em um tweet publicado na noite da quarta-feira, 10, o
Prefeito Felipe dos Pneus (Republicanos), anunciou
que "será iniciada reforma emergencial do Hospital
Tomaz Martins" nesta quinta-feira, 11. Consta ainda na
informação que esta é uma medida "enquanto o
hospital próprio não é construído".

O hospital que historicamente é utilizado como
municipal é particular. Pertence à família do médico e
ex-prefeito Roberth Bringel, que é esposo da também
ex-gestora de Santa Inês, a pediatra Vianey Bringel.
Percebe-se por relatos tanto de moradores do
município quanto demais usuários dos serviços de
saúde, que a estrutura do local é bastante precária. O
hospital já foi até notícia em cenário nacional em 2015,
quando bebês foram transportados para capital
enrolados em sacos de lixo.

De acordo com o Departamento de Comunicação da
Prefeitura, durante à tarde desta quinta-feira, o prefeito
irá visitar a obra. O Diretor do Decom, Vagner Silva,
ainda adiantou que o contrato foi celebrado na
modalidade emergencial, cumprindo também ação
movida pelo Ministério Público no ano de 2016. E
que a obra está orçada em R$ 586 mil e terá duração
de 120 dias.

As informações detalhadas sobre essa obra serão
repassadas à imprensa e à toda a comunidade às 14h,
pelo próprio Prefeito, Felipe dos Pneus e a Secretária
de Saúde, Maria Rita Bacelar.

Site:

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/03/11/felipe-

dos-pneus-anuncia-reforma-emergencial-do-hospital-de-

santa-ines/
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Uma grave denúncia em São Félix de Balsas
 

BLOG JORGE ARAGÃO - NOTÍCIAS. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

O Blog do Domingos Costa trouxe, de maneira bem
detalhada, uma grave denúncia sobre licitações na
Prefeitura de São Félix de Balsas. A eventual fraude já
estaria sendo investigada pelo Ministério Público do
Maranhão.

D e  a c o r d o  c o m  a  d e n ú n c i a ,  u m a  ú n i c a
pessoa, Valdinei Gonçalo Martins Filho , seria o
procurador de três empresas, supostamente de
fachadas, vencedoras de licitações milionárias na
prefeitura de São Felix de Balsas.

As três empresas citadas na denúncia - MS Máquinas,
L.P.A Neiva e TCC Transporte - são responsáveis,
juntas, por licitações de mais de R$ 12 milhões junto a
Prefeitura de São Felix de Balsas.

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão também
já iniciou uma investigação sobre as licitações, bem
como a situação foi denunciada junto a Polícia
Federal. Clique aqui e veja a postagem completa.

E tudo isso acontecendo em plena pandemia.

É aguardar e conferir, pois deveremos ter muitas
novidades sobre o assunto.

Site:

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/03/11/uma-

grave-denuncia-em-sao-felix-de-balsas/
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Promotoria eleitoral pede condenação de ex-
prefeito de Estreito

 

BLOG NETO FERREIRA. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O promotor 82ª Zona Eleitoral, Eduardo André de
Aguiar Lopes, pediu a condenação do ex-prefeito de
Estreito, Cícero Neco Morais, mais conhecido como
Cicinho, por desobediência eleitoral.

A Representação encaminhada à Justiça foi motivada
pela denúncia feita ao Ministério Público Eleitoral
relatando que no ano passado todas as cirurgias do
Hospital Municipal de Estreito haviam sido suspensas,
menos as cesarianas. Além disso, os médicos
especialistas tiveram seus contratos suspensos pela
Prefeitura desde março retornando em agosto/2020 e
permanecendo até a segunda-feira posterior ao dia da
eleição municipal (16/11/2020).

O documento diz ainda que com a finalidade de dar
continuidade ao serviço público de saúde de Estreito,
foi realizada reunião com a Secretária de Saúde,
Jarlene Maria Sena Fonseca, em 01/12/2020, que
afirmou ter ocorrido a suspensão de contratos com
médicos especialistas e que a ordem teria vindo do
então prefeito Cicinho, sob o argumento de entregar a
prefeitura sem débito ao prefeito eleito.

Afirmou, ainda, que haviam ocorrido demissões na
área da saúde de servidores contratados em todas as
categorias, o que foi determinado pelo ex-gestor Não
bastasse, entre os dias 21 e 23 de dezembro de 2020
foram encaminhados ao e-mail institucional das
Promotorias de Justiça de Estreit, a denúncia de ato
de abuso de autoridade na exoneração de servidores.

O promotor eleitoral afirmou que "a exoneração de
servidores no período eleitoral nos três meses que o
antecedem e até a posse dos eleitos, ressalvados os
casos expressos em lei, consiste em conduta vedada
e afronta de forma acintosa a legislação de regência" .

Em razão disso, pediu a condenação do ex-prefeito
por desobediência eleitoral.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/promotoria
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Ex prefeito Ajuricaba, onde foram parar os
pneus dos ônibus escolares???

 

BLOG RUI PORÃO. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

Segundo informações repassadas ao site, o vice-
prefeito de Montes Altos, Garibaldi, disse que o
município está engessado e que nenhuma licitação

foi feita até agora.

Garibaldinho disse também que os ônibus escolares
estão

sem condições de rodar, pois foram encontrados pela
nova administração em cima

de cepos, sem nenhum pneu. Alô alô Ministério
Público, onde foram parar os

pneus???

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/ex-prefeito-

ajuricaba-onde-foram-parar.html
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Mais uma de Estreito - Chicão Macedo na
mira do Ministério Público!!!

 

BLOG RUI PORÃO. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

O Ministério Público, através do Promotor de

Justiça, Eduardo André de Aguiar Lopes, instaurou
Inquérito Civil, para apurar

denúncias feitas nas redes sociais, sobre o acumulo
de cargos, do Secretário de

planejamento estratégico de Estreito, Francisco de
Assis Alves de Araujo Neto,

mais conhecido como Francisco Macedo.

Chicão é filho da vice-prefeita, Verbena

Macedo, além de secretário em Estreito, Chicão
também recebe como assessor

especial da secretaria estadual de infraestrutura.

O Prefeito Léo Cunha tá mais

perdido que cego em tiroteio, em pouco mais de 70
dias da sua gestão, a cidade

já foi virada de ponta a cabeça e o pior, ainda faltam 3
anos e 9 meses!!!

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/mais-uma-de-

estreito-chicao-macedo-na.html
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Felipe dos Pneus anuncia reforma
emergencial de hospital

 

BLOG ZECA SOARES. Qui, 11 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Zeca Soares

O prefeito de Santa Inês, Fel ipe dos Pneus
(Republicanos), anunciou que "será iniciada reforma
emergencial do Hospital Tomaz Martins" nesta quinta-
feira (11). Consta ainda na informação que esta é uma
medida "enquanto o hospital próprio não é construído".

O hospital que historicamente é utilizado como
municipal é particular. Pertence à família do médico e
ex-prefeito Roberth Bringel, que é esposo da também
ex-gestora de Santa Inês, a pediatra Vianey Bringel.
Percebe-se por relatos tanto de moradores do
município quanto demais usuários dos serviços de
saúde, que a estrutura do local é bastante precária. O
hospital já foi até notícia em cenário nacional em 2015,
quando bebês foram transportados para capital
enrolados em sacos de lixo.

De acordo com o Departamento de Comunicação da
Prefeitura, durante à tarde desta quinta-feira, o prefeito
irá visitar a obra. O Diretor do Decom, Vagner Silva,
ainda adiantou que o contrato foi celebrado na
modalidade emergencial, cumprindo também ação
movida pelo Ministério Público no ano de 2016. E
que a obra está orçada em R$ 586 mil e terá duração
de 120 dias.

As informações detalhadas sobre essa obra serão
repassadas à imprensa e à toda a comunidade às 14h,
pelo próprio prefeito, Felipe dos Pneus e a Secretária
de Saúde, Maria Rita Bacelar.

Foto: Reprodução

Site: https://www.zecasoares.com/2021/03/11/felipe-dos-
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