COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING
17 de março
de 2021

O PROGRESSO / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qua, 17 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rede de Controle promove curso sobre
fiscalização dos recursos da educação
.

Guimarães.

A Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão
realizou nesta segunda-feira, 15, de forma virtual, o
curso "Os Fundos de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação e a atuação da Rede de Controle", com o
objetivo de dar continuidade às ações de fiscalização
da aplicação dos recursos do Fundef já recebidos e
dos inscritos para recebimento no ano de 2021.
Também foram discutidos os mecanismos de
monitoramento e fiscalização dos recursos do Fundeb.
A iniciativa teve como público-alvo membros,
servidores e estagiários do MPMA, além de pessoas
da comunidade.

A promotora de justiça Sandra Fagundes Garcia, da
Comarca de Açailândia, discorreu sobre a trajetória da
campanha interinstitucional "O dinheiro do FUNDEF é
da Educação".

A ação é um desdobramento da campanha
interinstitucional "O dinheiro do Fundef é da educação:
por uma educação pública de qualidade para todos os
maranhenses", firmada por meio do Ato
Interinstitucional nº 1/2017, entre Ministério Público
do Maranhão (MPMA), MP de Contas (MPC-MA), MP
Federal (MPFMA), Tribunal de Contas da União (TCUMA), Controladoria Geral da União (CGU-MA),
Advocacia Geral da União (AGU-MA) e Tribunal de
Contas do Estado (TCE-MA), que atualmente formam
a Rede de Controle.
Na abertura do evento, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, saudou os participantes e ressaltou
a satisfação de ver o Ministério Público contribuindo
na busca por melhorias na educação do estado.
A diretora da Escola Superior do Ministério Público,
Karla Adriana Farias Vieira, chamou a atenção para o
desafio de fazer a educação, principalmente do setor
público, funcionar em tempos de pandemia. "Temos
que nos adaptar a estes tempos difíceis, conscientes
de que fiscalizar os fundos educacionais é promover
justiça", declarou, referindo-se à temática do curso.
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação (CAOp Educação), Eduardo
Borges explicou que o órgão está focado em descobrir
as chaves temáticas que auxiliem o Ministério
Público na elaboração de políticas educacionais,
contribuindo com a sociedade nesse tema.
PALESTRAS As palestras do curso tiveram a
mediação do promotor de justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, da Comarca de

Os procuradores do MP de Contas Jairo Cavalcanti
Vieira e Flávia Gonzalez Leite trataram dos
mecanismos de consulta e acompanhamento da
aplicação dos recursos do Fundef e do Fundeb.
Já o professor Raimundo Palhano, presidente da
Escola de Formação de Governantes, abordou os
Planos de Ações Estratégicas e as Práticas
Pedagógicas Instituintes.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/240/202
10317.pdf
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Presidente da Funac reúne com promotor e
defensor de Imperatriz para discutir medidas
preventivas da Covid-19
A presidente da Fundação da Criança e do
Adolescente (Funac), Sorimar Sabóia reuniu, nesta
terça-feira (16), com o defensor público Fábio
Carvalho e o promotor de Justiça Alenilton Santos
para tratar sobre as medidas preventivas e ações de
contenção de riscos à saúde de servidores e
socioeducandos atendidos pela Funac, no combate à
pandemia do coronavírus.
A gestora da Funac ressaltou que foi publicada na
segunda (15) a Portaria nº 237/2021, que amplia as
medidas já adotadas nos Centros Socioeducativos e
na Sede Administrativa, como alteração na rotina
sociopedagógica. "Foram suspensas de forma
temporária as visitas de familiares aos Centros
Socioeducativos, sendo estas substituídas por
ligações telefônicas, visando a saúde da comunidade
socioeducativa. Quanto a rotina sociopedagógica, a
prioridade é por atividades em espaços arejados e
pequenos grupos. As equipes técnicas e de saúde tem
investido em ações de conscientização sobre a
pandemia, reforçando a importância dos hábitos de
higiene como lavar as mãos com frequência", afirma
Sabóia.
Desde o início da pandemia em 2020, a gestão da
Funac tem dialogado com diretores dos Centros sobre
as ações preventivas e orientações para servidores.
Como medidas preventivas são realizadas: sanitização
dos espaços, medição de temperatura com
termômetro digital infravermelho, entrega de máscaras
descartáveis, álcool 70%, entrega de antigripais e
reforço à alimentação, visando a proteção e
fortalecimento do Sistema Imunológico dos
adolescentes.
De acordo com Sorimar Sabóia, as equipes tem
mantido os adolescentes informados sobre o
panorama da pandemia. "Neste ano em Imperatriz
sete adolescentes foram infectados pelo coronavírus.
Os socioeducandos apresentaram sintomas leves,
como febre, dor no corpo, ausência do olfato e
paladar. Foram realizados testes para comprovar se
estavam com Covid-19 e tomado as providências de
isolamento para proteger os outros adolescentes e
servidores. Quanto aos servidores, três testaram
positivo no Centro de Internação, quatro na internação

provisória e mais quatro na semiliberdade, os mesmos
seguem afastados cumprindo isolamento domiciliar",
declara.
O promotor de Justiça Alenilton Santos avalia que a
reunião foi bastante produtiva. "Discutimos a situação
do coronavírus durante esse período de pandemia em
uma reunião de trabalho, para que as instituições
apresentassem os seus pareceres. A Funac fará um
levantamento dos casos, inclusive informando por
escrito quais medidas já foram e vem sendo adotadas
e a partir daí o sistema de justiça tomará as
providências para as quais assumiu o compromisso
em reunião", declara Alenilton.
Ações preventivas
Os servidores também estão sendo orientados para a
higienização diária dos objetos de trabalho e para a
utilização de equipamentos de proteção (máscaras e
luvas descartáveis, com a devida higienização das
mãos e antebraços) nos processos de revistas.
Com as medidas, servidores que apresentarem
sintomas respiratórios e/ou febre serão afastados,
conforme o Decreto Estadual n. 36.531/2021, devendo
trabalhar de casa e, em caso de necessidade de
pessoal de servidores, deverão interromper suas
atividades de imediato. Servidores que estão no grupo
de risco estão liberados para ficarem em casa.
Novos socioeducandos passarão por quarentena de
15 dias, em local separado, com observação da
equipe de saúde, antes de serem encaminhados para
os alojamentos e atividades. Os adolescentes já
internos que apresentarem febre ou sintomas de gripe
e resfriado deverão fazer uso de máscara e serão
conduzidos para local reservado do Centro
Socioeducativo, com a responsabilidade da equipe de
saúde realizar os procedimentos e encaminhamentos
que forem necessários.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/924778/presidenteda-funac-reune-com-promotor-e-defensor-de-imperatrizpara-discutir-medidas-preventivas-da-covid-19
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CALVET ALUGA POR R$ 438,9 MIL
DOIS IMÓVEIS PARA CONSELHOS DE
ROSÁRIO
Aluguel raiz é mais um escândalo da gestão do atual
mandatário de Rosário, Jose Nilton Pinheiro Calvet
Filho (PSC).
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura
firmou dois contratos no valor de 219.450,00 (duzentos
e dezenove mil e quatrocentos e cinquenta reais), um
mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e o
outro de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), o
valor total disponibilizado para esse serviço é R$
438.900,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e
novecentos reais), para o funcionamento para casa do
conselho e o conselho tutelar.
Os dois imóveis alugados são propriedade de Socorro
de Maria Santos Vieira. O contrato foi assinado por
João Batista Mendes Silva de Jesus - atual secretário
municipal de assistência social. A contratação
emergencial por dispensa de licitação em função da
pandemia.
Segundo o decreto nº 240/2021. DE 12 DE JANEIRO
DE 2021.
Decreta situação de emergência nos serviços de
saúde, educação, assistência social, meio ambiente e
infraestrutura no município de Rosário e autoriza a
contratação emergencial de empresas especializadas
na execução dos serviços indispensáveis a garantia da
vida, da saúde, da segurança e das pessoas, da
ordem pública e do patrimônio público municipal, e dá
outras providências.
Não é primeira vez que 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 os contratos abaixo:
Site: https://blogdominard.com.br/2021/03/calvet-alugapor-r-4389-mil-dois-imoveis-para-conselhos-de-rosario/
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Vereador Irmão Moreira pede interdição
total do posto de Epidemiologia do
município de Raposa
(Fotos: Délio Barros)
O presidente da Comissão de Saúde da Câmara
Municipal de Raposa, vereador Irmão Moreira,
anunciou que vai pedir às autoridades sanitárias do
Maranhão a interdição do total do Posto de
Epidemiologia da Secretaria de Saúde deste
município, por conta das condições insalubres ali
verificadas. Ele e o companheiro Zanno, a pedido da
população, estiveram fazendo uma inspeção naquela
unidade de saúde, na manhã desta terça-feira (16), na
Vila Bom Viver.
"O que verificamos ali é um autêntico atentado à
saúde pública de Raposa. A estrutura física do prédio
é completamente inadequada para o seu
funcionamento, assim como as instalações internas. É
uma situação deprimente, que fere os preceitos de
quem trabalha com a saúde. Encontramos ali até ratos
mortos na lixeira", afirmou Irmão Moreira.
Conforme o parlamentar, o acondicionamento de
medicamentos está sendo feito em um refrigerador já
sem condição de uso. Os banheiros se transformaram
em locais infectos, muitas goteiras em todo o prédio.
"É um cenário de horror, em se tratando de saúde
pública", disse Moreira.
Por sua vez, o vereador Zanno afirmou que os
funcionários daquele posto, trabalham em condições
muito adversas. "São verdadeiros heróis, que atuam
pelo amor a uma causa, sem qualquer apoio das
autoridades", destacou.
Irmão Moreira foi mais além, ao assegurar que as
condições do Posto de Epidemiologia merecem uma
atenção até mesmo do Ministério da Saúde. Destacou
que vai levar ao problema ao conhecimento do
Ministério Público, no sentido de que a interdição
seja feita com a maior brevidade de tempo possível.
"A população de Raposa não merece isso. É um crime
de responsabilidade e as autoridades federais e
estaduais devem adotar medidas adequadas contra o
que está acontecendo na saúde municipal de Raposa.
Goteiras por todos os lados, banheiros sem condições,
ar-comndicionado danificado, lixo se amontando em

todo canto. É uma situação que leva perigo aos
funcionários e quem busca apoio naquela posto,
principalmente em tempo de pandemia", destacou
Irmão Moreira.
Site:
https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/03/17/vereador
-irmao-moreira-pede-interdicao-total-do-posto-deepidemiologia-do-municipio-de-raposa/
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Servidores do TCE-MA recebem mais que
conselheiros
Um levantamento exclusivo feito pelo Ministério
Público do

acordo com o voto do relator, ministro Marco Aurélio,
da autonomia e da

Maranhão (MP-MA), segundo o blog apurou, apontou
que servidores do Tribunal de

independência asseguradas aos tribunais de contas
pela Constituição Federal

Contas do Estado do Maranhao (TCE-MA) estariam
recebendo salário acima do Teto

resulta a inexistência de subordinação à estrutura
administrativa do Poder

Constitucional dos Conselheiros, descumprindo uma
decisão do STF.

Legislativo.

Na prática,

No caso da disparidade envolvendo o teto salarial do
TCE-MA, o

estes servidores podem ganhar mais que R$ 36 mil,
valor dos salários dos

Ministério Público deve propor a ação de
improbidade administrativo, tendo em

próprios ministros do Supremo, valor máximo para
pagamento de salário a

vista o caso de dano ao erário, enriquecimento ilícito.

funcionários públicos.
Para pedir
equiparação do teto na Corte de Contas, o Parquet
deve usar como base uma decisão
tomada pelo STF no ano passado onde concluiu que
não viola a Constituição o ato
do Tribunal de Contas da Bahia que fixou o teto
salarial dos
servidores como sendo o subsídio de conselheiro do
tribunal, e não o de deputado
estadual.
Na ação,
ajuizada em 2007, o Partido Comunista do Brasil
(PCdoB) afirmou que o Tribunal
de Contas integra o Poder Legislativo. Assim, o teto
deve considerar o salário
do deputado estadual.
Porém, de

O caso fez lembrar uma frase do ministro da
Economia, Paulo Guedes, ao comparar o funcionário
público a "um parasita" e o Estado brasileiro a um
"hospedeiro" que "está morrendo" - um retrato
generalizado e estereotipado de uma realidade muito
diversa.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/servidoresdo-tce-ma-recebem-mais-que-conselheiros/
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TSE barra indicação de juiz do Maranhão
que atacou lockdown e comparou Dino a
'porco'
John Cutrim

Por 6 a 1, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou
nesta terça-feira (16) a indicação do advogado
Roberto Charles de Menezes Dias para a lista tríplice
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).
O TSE determinou a substituição do nome de Dias por
outro candidato devido a vídeos postados nas redes
sociais, em que o advogado ataca "o circo do
lockdown" imposto por autoridades do Maranhão e
compara o governador do Estado, Flávio Dino (PC do
B), a um "porco".
"Somos todos, para o Governador do Estado, massa
de manobra. Ou ainda peões que podem ser
sacrificados neste jogo para que ele possa alcançar o
seu objetivo nefasto de implantar a ideologia que ele
defende nesse país", atacou Dias, que em outro vídeo
se disse "vítima da administração incompetente e
comunista de Flávio Dino".
Dias foi indicado para uma das vagas da lista tríplice
do TRE do Maranhão. De uma forma geral, a lista é
aprovada pelo TSE e encaminhada ao presidente da
República, que é obrigado a escolher um dos três
nomes - no entanto, devido às falas do advogado, o
TSE mandou devolver a lista tríplice, para que o TRE
maranhense substitua o candidato por outro.
Segundo o advogado, o lockdown no Maranhão foi
provocado "de forma irresponsável por um conluio
formado entre um juiz incompetente e ideologicamente
comprometido, pelo Ministério Público, subserviente,
e pelo governador, proporcionou um grande êxodo dos
habitantes da ilha de são Luís para cidades do interior
do Estado do Maranhão, disseminando, de forma
incontrolável a doença".
Especialistas e autoridades sanitárias de todo o
mundo, no entanto, defendem medidas de isolamento
social para combater a disseminação do novo
coronavírus. Na terça-feira retrasada, por exemplo, a
cidade de Araraquara (SP), informou que registrou
queda de 37% na média móvel de novos casos de
covid-19 em relação a 14 dias atrás, com redução de
178 para 112 confirmações diárias, após impor um
lockdown a seus habitantes.

"Além de afirmar publicamente a existência de 'conluio'
entre o 'juiz comprometido ideologicamente', o
'governador comunista' e o 'Ministério Público
subserviente', o impugnado acusou o Chefe do Poder
Executivo Estadual de esconder evidências científicas
e proibir o uso de medicamento (cloroquina),
comparando, com certa vulgaridade, as características
físicas e ideológicas do governador com as de um
porco, personagem de literatura", comentou o ministro
Alexandre de Moraes na sessão de julgamento do
caso no TSE.
Para Moraes, o advogado "demonstrou total
parcialidade, com críticas ideológicas e políticas não
só ao governador do Estado, mas a todas as
instituições".
Na avaliação do presidente do TSE, Luís Roberto
Barroso, os integrantes do Poder Judiciário têm o
dever de civilidade. "O governador foi referido em
vídeo, e eu fiz questão de assistir ao próprio vídeo,
como 'incompetente', cequiparado a um porco. A
questão é a falta de neutralidade, imparcialidade,
sobretudo em relação àquele que será jurisdicionado
no Tribunal Regional Eleitoral, que é o governador do
Estado", frisou Barroso.
"Estamos numa situação extremamente atípica,
verdadeiramente um ponto fora da curva, em que o
que está em jogo não é a liberdade de expressão, mas
um dos dogmas da atividade judicial que é a
imparcialidade e distanciamento crítico", acrescentou o
presidente do TSE.
Para o ministro Tarcisio Vieira, o magistrado eleitoral
"não pode ter predileções políticas". "Também entendo
que a conduta do advogado conflita com a
ponderação, o comedimento, a autocontenção
esperados dos pleiteantes à função de magistrados",
concordou o ministro Sérgio Banhos.
Em outro vídeo postado nas redes sociais, Dias
afirmou que "governadores insensíveis" adotam
medidas de isolamento social "única e exclusivamente
para desestabilizar o governo federal". Também acusa
os ministros do STF "decidiram legislar, e agora, mais
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recentemente, governar" e todo juiz "se acha no direito
de interferir e opinar em assuntos que não lhe são
atinentes".
Procurado pela reportagem, Dino elogiou a decisão do
TSE. "Não tenho conhecimento de tais vídeos. Mas
cumprimento o TSE por rejeitar a prática de fake news
e agressões, incompatíveis com o exercício da
magistratura", disse o governador ao Estadão. (O
Estado de São Paulo)
Site: https://johncutrim.com.br/tse-barra-indicacao-dejuiz-do-maranhao-que-atacou-lockdown-e-comparoudino-a-porco/
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TSE barra indicação de juiz do Maranhão
que comparou Dino a 'porco'
Por: Marrapá

Estadão
Por 6 a 1, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou
nesta terça-feira (16) a indicação do advogado
Roberto Charles de Menezes Dias para a lista tríplice
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).
O TSE determinou a substituição do nome de Dias por
outro candidato devido a vídeos postados nas redes
sociais, em que o advogado ataca "o circo do
lockdown" imposto por autoridades do Maranhão e
compara o governador do Estado, Flávio Dino (PC do
B), a um "porco".
"Somos todos, para o Governador do Estado, massa
de manobra. Ou ainda peões que podem ser
sacrificados neste jogo para que ele possa alcançar o
seu objetivo nefasto de implantar a ideologia que ele
defende nesse país", atacou Dias, que em outro vídeo
se disse "vítima da administração incompetente e
comunista de Flávio Dino".
Dias foi indicado para uma das vagas da lista tríplice
do TRE do Maranhão. De uma forma geral, a lista é
aprovada pelo TSE e encaminhada ao presidente da
República, que é obrigado a escolher um dos três
nomes - no entanto, devido às falas do advogado, o
TSE mandou devolver a lista tríplice, para que o TRE
maranhense substitua o candidato por outro.
Segundo o advogado, o lockdown no Maranhão foi
provocado "de forma irresponsável por um conluio
formado entre um juiz incompetente e ideologicamente
comprometido, pelo Ministério Público, subserviente,
e pelo governador, proporcionou um grande êxodo dos
habitantes da ilha de são Luís para cidades do interior
do Estado do Maranhão, disseminando, de forma
incontrolável a doença".
Especialistas e autoridades sanitárias de todo o
mundo, no entanto, defendem medidas de isolamento
social para combater a disseminação do novo
coronavírus. Na terça-feira retrasada, por exemplo, a
cidade de Araraquara (SP), informou que registrou
queda de 37% na média móvel de novos casos de
covid-19 em relação a 14 dias atrás, com redução de
178 para 112 confirmações diárias, após impor um
lockdown a seus habitantes.

"Além de afirmar publicamente a existência de 'conluio'
entre o 'juiz comprometido ideologicamente', o
'governador comunista' e o 'Ministério Público
subserviente', o impugnado acusou o Chefe do Poder
Executivo Estadual de esconder evidências científicas
e proibir o uso de medicamento (cloroquina),
comparando, com certa vulgaridade, as características
físicas e ideológicas do governador com as de um
porco, personagem de literatura", comentou o ministro
Alexandre de Moraes na sessão de julgamento do
caso no TSE.
Para Moraes, o advogado "demonstrou total
parcialidade, com críticas ideológicas e políticas não
só ao governador do Estado, mas a todas as
instituições".
Na avaliação do presidente do TSE, Luís Roberto
Barroso, os integrantes do Poder Judiciário têm o
dever de civilidade. "O governador foi referido em
vídeo, e eu fiz questão de assistir ao próprio vídeo,
como 'incompetente', cequiparado a um porco. A
questão é a falta de neutralidade, imparcialidade,
sobretudo em relação àquele que será jurisdicionado
no Tribunal Regional Eleitoral, que é o governador do
Estado", frisou Barroso.
"Estamos numa situação extremamente atípica,
verdadeiramente um ponto fora da curva, em que o
que está em jogo não é a liberdade de expressão, mas
um dos dogmas da atividade judicial que é a
imparcialidade e distanciamento crítico", acrescentou o
presidente do TSE.
Para o ministro Tarcisio Vieira, o magistrado eleitoral
"não pode ter predileções políticas". "Também entendo
que a conduta do advogado conflita com a
ponderação, o comedimento, a autocontenção
esperados dos pleiteantes à função de magistrados",
concordou o ministro Sérgio Banhos.
Em outro vídeo postado nas redes sociais, Dias
afirmou que "governadores insensíveis" adotam
medidas de isolamento social "única e exclusivamente
para desestabilizar o governo federal". Também acusa
os ministros do STF "decidiram legislar, e agora, mais
recentemente, governar" e todo juiz "se acha no direito
de interferir e opinar em assuntos que não lhe são
atinentes".
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Procurado pela reportagem, Dino elogiou a decisão do
TSE. "Não tenho conhecimento de tais vídeos. Mas
cumprimento o TSE por rejeitar a prática de fake news
e agressões, incompatíveis com o exercício da
magistratura", disse o governador ao Estadão.
Site: https://marrapa.com/2021/03/tse-barra-indicacaode-juiz-do-maranhao-que-comparou-dino-a-porco/
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Suposta organização criminosa é investigada
após ganhar contrato milionário em ITZ
A 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz
instaurou uma investigação criminal para apurar a
atuação de uma suposta organização criminosa em
licitação milionária na gestão de Assis Ramos.
O inquérito foi aberto pela promotora de Justiça
Nahyma Ribeiro Abas.
O documento no qual o Blog do Neto Ferreira teve
acesso aponta a prática de supostos crimes
licitatórios, de falsidade ideológica e organização
criminosa para ganhar o Pregão Presencial nº
022/2017 realizado pela Prefeitura de Imperatriz, que
visava contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza urbana e locação de mão-de-obra
e de veículos.
Pesquisa realizada pela reportagem resultou na
identificação do contrato e da empresa vencedora da
licitação.
Segundo as informações encontradas, acordo
contratual que está na mira do Ministério Público é
um de R$ 15.325.000,00 milhões firmado em 2017
com a Construtora Redenção, localizada em Imperatriz
e de propriedade de Luiz Gonzaga Pereira Sousa.
No documento, a 1ª PJE de Imperatriz não detalhou
quais os nomes envolvidos no suposto esquema.
Mas as investigações prosseguem.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/supostaorganizacao-criminosa-e-investigada-apos-ganharcontrato-milionario-em-itz/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Na sexta-feira (12), o Posto Buriti assinou
um dos contratos com a Prefeitura de
Açailândia, vendendo a gasolina a R$ 4,33,
hoje na bomba tá R$ 5,52!!!
Rui Marisson

O Posto Buriti
de Imperatriz, situado na Rua Dom Pedro II no Parque
Buriti, abocanhou 6
contratos com a Prefeitura de Açailândia, totalizando
R$ 5.770.467,00, a gasolina foi vendida a R$ 4,33,
veja abaixo a publicação de todos os contratos.
O art. 65 da Lei 8666 de
1993, prevê um aumento de até 25% do valor do
contrato, mesmo assim, o preço ainda
ficaria abaixo do valor que está sendo praticado hoje
pelo posto e o contrato ainda vai
até 31 de dezembro.
Quatro dias depois de
assinar um dos contrato com a prefeitura, o Posto
Buriti está vendendo essa
mesma gasolina a R$ 5,52, com uma grande
diferença, esse preço é a vista na bomba,
enquanto o preço da prefeitura de R$ 4,33 é a prazo
com até 30 dias pra receber e entregue
diretamente na prefeitura, qual é a mágica?
Encaminharemos essas dúvidas
a quem de direito, ao Ministério Público, para que
possa verificar se há alguma irregularidade!!!
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/na-sexta-feira12-o-posto-buriti.html

