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MPMA investiga morte de jovem na orla da
cidade
A 1ª Promotoria de Justiça de Porto Franco instaurou,
nessa segunda-feira (7), procedimento para apurar as
causas da morte do jovem L.C.S.A., de 19 anos,
ocorrida no dia 4 deste mês. O rapaz se atirou no Rio
Tocantins, no referido município. A investigação foi
aberta pelo promotor de justiça Eduardo André de
Aguiar Lopes.
Conforme foi informado pelo Núcleo de Promoção da
Diversidade do Ministério Público do Maranhão
(Nudiv) e noticiado em diversos veículos de
comunicação, com fotos e gravações em vídeo, antes
de se jogar no rio, o jovem em surto psicótico e
completamente despido percorreu aproximadamente 2
km passando pelos pontos mais movimentados da orla
do município de Porto Franco.
Durante o percurso, ele foi visto por diversas pessoas
e ainda foi escoltado por agentes da Polícia Rodoviária
Federal, mas ninguém interferiu.
Somente no dia seguinte seu corpo foi resgatado.
"Nesse primeiro momento, tomei o cuidado de
identificar todas as possíveis provas sobre o caso,
como vídeos, informações sobre o seu estado de
saúde (se era atendido pelo Caps) e a situação
familiar. Também vou entrar em contato com os
familiares para que possam ter conhecimento e
acesso a direitos em razão do caso", ressaltou o
promotor de justiça Eduardo André Lopes.

2

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 06. Qua, 9 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

3

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 06. Qua, 9 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Esquema de nomeações ilegais resulta em
bloqueio de bens de ex-prefeito
Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, em 4 de
junho, o bloqueio dos bens do ex-prefeito de Arame
Marcelo Lima de Farias, do ex-procurador do
Município João Teixeira dos Santos, do servidor
municipal comissionado Vagno Pantaleão Pereira de
Sousa e do advogado Marcus Vinícius Cunha
Pinheiro.
A Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa destacou que todos faziam parte de
um esquema que homologava acordos judiciais
fraudulentos para nomear candidatos excedentes de
concursos públicos de 1997, 2001 e 2006 já expirados.
Eles também são alvo de Denúncia criminal pelo
MPMA.
O esquema arrecadava dinheiro para os envolvidos e
gerava apoio político para o então prefeito. Em
depoimentos à Promotoria de Justiça de Arame,
alguns nomeados confirmaram que pagaram até R$ 4
mil pelas nomeações. Entretanto, conforme apuração,
todos pagavam R$ 420,00 antes de serem nomeados
e depois valores adicionais eram repassados.
"Os investigados se utilizaram dos cargos e funções
para transformar a Prefeitura de Arame em um balcão
de negócios, trocando cargos públicos a servidores
sem direito à nomeação por dinheiro e apoio político,
cometendo diversos atos típicos de improbidade
administrativa e criminal", afirmou, na ACP, o
promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo.
De acordo com o representante do MPMA, o bloqueio
patrimonial dos requeridos é necessário para o
pagamento de multas civis previstas na Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa), a fim de evitar
a dilapidação do patrimônio deles.

públicos realizados nos anos de 1997, 2001 e 2006.
Os certames já haviam expirado e os excedentes não
possuíam direito às nomeações.
Mesmo assim, eles foram orientados a ingressar com
ações judiciais contra o Município de Arame,
requerendo nomeações ou reintegrações aos cargos.
As ações eram assinadas pelo advogado Marcus
Vinicius Cunha Pinheiro, sócio de João Teixeira dos
Santos.
Após o ingresso das ações, Vagno Pantaleão
orientava os "clientes" a procurarem João Teixeira dos
Santos que, na qualidade de procurador do Município
de Arame, fazia acordos extrajudiciais em nome da
Prefeitura de Arame. Assim, ele reconhecia a
procedência das ações judiciais e requeria a
homologação judicial mediante pagamento de R$
420,00 aos requerentes das ações.
Os valores foram pagos pelos "clientes" e foram
homologados 104 acordos para nomeação de
servidores no Município de Arame. Os valores eram,
segundo o MPMA, divididos entre os denunciados.
PEDIDOS Ao final da ACP, o Ministério Público
requer ao Poder Judiciário a condenação dos
denunciados por improbidade administrativa.
Eles podem ser condenados à perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento
de multa civil, proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
de crédito.

Os atos de improbidade praticados teriam causado o
acréscimo patrimonial dos quatro demandados
decorrente de enriquecimento ilícito. A contratação e
posse irregular dos servidores públicos ocorreu em
2016.
ESQUEMA Segundo a investigação do Ministério
Público, Vagno Pantaleão, na qualidade de servidor
comissionado e com estreita ligação com João
Teixeira dos Santos, procurador municipal à época dos
fatos, captou diversos aprovados em concursos
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MPMA investiga morte de jovem na orla da
cidade
A 1ª Promotoria de Justiça de Porto Franco instaurou,
nessa segunda-feira (7), procedimento para apurar as
causas da morte do jovem L.C.S.A., de 19 anos,
ocorrida no dia 4 deste mês. O rapaz se atirou no Rio
Tocantins, no referido município. A investigação foi
aberta pelo promotor de justiça Eduardo André de
Aguiar Lopes.
Conforme foi informado pelo Núcleo de Promoção da
Diversidade do Ministério Público do Maranhão
(Nudiv) e noticiado em diversos veículos de
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Esquema de nomeações ilegais resulta em
bloqueio de bens de ex-prefeito
Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, em 4 de
junho, o bloqueio dos bens do ex-prefeito de Arame
Marcelo Lima de Farias, do ex-procurador do
Município João Teixeira dos Santos, do servidor
municipal comissionado Vagno Pantaleão Pereira de
Sousa e do advogado Marcus Vinícius Cunha
Pinheiro.
A Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa destacou que todos faziam parte de
um esquema que homologava acordos judiciais
fraudulentos para nomear candidatos excedentes de
concursos públicos de 1997, 2001 e 2006 já expirados.
Eles também são alvo de Denúncia criminal pelo
MPMA.
O esquema arrecadava dinheiro para os envolvidos e
gerava apoio político para o então prefeito. Em
depoimentos à Promotoria de Justiça de Arame,
alguns nomeados confirmaram que pagaram até R$ 4
mil pelas nomeações. Entretanto, conforme apuração,
todos pagavam R$ 420,00 antes de serem nomeados
e depois valores adicionais eram repassados.
"Os investigados se utilizaram dos cargos e funções
para transformar a Prefeitura de Arame em um balcão
de negócios, trocando cargos públicos a servidores
sem direito à nomeação por dinheiro e apoio político,
cometendo diversos atos típicos de improbidade
administrativa e criminal", afirmou, na ACP, o
promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo.
De acordo com o representante do MPMA, o bloqueio
patrimonial dos requeridos é necessário para o
pagamento de multas civis previstas na Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa), a fim de evitar
a dilapidação do patrimônio deles.

públicos realizados nos anos de 1997, 2001 e 2006.
Os certames já haviam expirado e os excedentes não
possuíam direito às nomeações.
Mesmo assim, eles foram orientados a ingressar com
ações judiciais contra o Município de Arame,
requerendo nomeações ou reintegrações aos cargos.
As ações eram assinadas pelo advogado Marcus
Vinicius Cunha Pinheiro, sócio de João Teixeira dos
Santos.
Após o ingresso das ações, Vagno Pantaleão
orientava os "clientes" a procurarem João Teixeira dos
Santos que, na qualidade de procurador do Município
de Arame, fazia acordos extrajudiciais em nome da
Prefeitura de Arame. Assim, ele reconhecia a
procedência das ações judiciais e requeria a
homologação judicial mediante pagamento de R$
420,00 aos requerentes das ações.
Os valores foram pagos pelos "clientes" e foram
homologados 104 acordos para nomeação de
servidores no Município de Arame. Os valores eram,
segundo o MPMA, divididos entre os denunciados.
PEDIDOS Ao final da ACP, o Ministério Público
requer ao Poder Judiciário a condenação dos
denunciados por improbidade administrativa.
Eles podem ser condenados à perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento
de multa civil, proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
de crédito.

Os atos de improbidade praticados teriam causado o
acréscimo patrimonial dos quatro demandados
decorrente de enriquecimento ilícito. A contratação e
posse irregular dos servidores públicos ocorreu em
2016.
ESQUEMA Segundo a investigação do Ministério
Público, Vagno Pantaleão, na qualidade de servidor
comissionado e com estreita ligação com João
Teixeira dos Santos, procurador municipal à época dos
fatos, captou diversos aprovados em concursos
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MPMA investiga morte de jovem na orla da
cidade
A 1" Promotoria de Justiça de Porto Franco instaurou,
nesta segunda-feira, 7. procedimento para apuraras
causas da morte do jovem L.C.S.A.. de 19 anos,
ocorrida no dia 4 de junho. rapaz se atirou no Rio
Tocantins. no referido município A investigação foi
aberta pelo promotor de justiça Eduardo André de
Aguiar Lopes.
Conforme foi informado pelo Núcleo de Promoção da
Diversidade do Ministério Público do Maranhão
(Nudiv) e noticiado em diversos veículos de
comunicação, com fotos e gravações em vídeo, antes
de se jogar no rio. o jovem em surto psicótico e
completamente despido percorreu aproximadamente 2
km passando pelos pontos mais movimentados da orla
do município de Porto Franco.
Durante o percurso, ele foi visto por diversas pessoas
e ainda foi escoltado por agentes da Policia Rodoviária
Federal, mas ninguém interferiu. Somente no dia
seguinte seu corpo foi resgatado.
"Nesse primeiro momento tomei o cuidado de
identificar todas as possíveis provas sobre o caso,
como vídeos, informações sobre o seu estado de
saúde (se era atendido pelo CAPS) e a situação
familiar. Também vou entrar em contato com os
familiares para que possam ter conhecimento e
acesso a direitos em razão do caso", ressaltou o
promotor de justiça Eduardo André Lopes.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/09062021
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Esquema de nomeações ilegais resulta em
bloqueio de bens de ex-prefeito
Johelton Gomes

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, em 4 de
junho, o bloqueio dos bens do ex-prefeito de Arame
Marcelo Lima de Farias, do ex-procurador do
Município João Teixeira dos Santos, do servidor
municipal comissionado Vagno Pantaleão Pereira de
Sousa e do advogado Marcus Vinicius Cunha Pinheiro.
A Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa destacou que todos faziam parte de
um esquema que homologava acordos judiciais
fraudulentos para nomear candidatos excedentes de
concursos públicos de 1997, 2001 e 2006 já expirados.
Eles também são alvo de Denúncia criminal pelo
MPMA.
O esquema arrecadava dinheiro para os envolvidos e
gerava apoio político para o então prefeito.
Em depoimentos à Promotoria de Justiça de Arame,
alguns nomeados confirmaram que pagaram até R$ 4
mil pelas nomeações.
Entretanto, conforme apuração, todos pagavam R$
420,00 antes de serem nomeados e depois valores
adicionais eram repassados.
"Os investigados se utilizaram dos cargos e funções
para transformar a Prefeitura de Arame em um balcão
de negócios, trocando cargos públicos a servidores
sem direito à nomeação por dinheiro e apoio político,
cometendo diversos atos típicos de improbidade
administrativa e criminal", afirmou, na ACP, o
promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo.
De acordo com o representante do MPMA, o bloqueio
patrimonial dos requeridos é necessário para o
pagamento de multas civis previstas na Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa), a fim de evitar
a dilapidação do patrimônio deles.
Os atos de improbidade praticados teriam causado o
acréscimo patrimonial dos quatro demandados
decorrente de enriquecimento ilícito. A contratação e
posse irregular dos servidores públicos ocorreu em
2016.

ESQUEMA Segundo a investigação do Ministério
Público, Vagno Pantaleão, na qualidade de servidor
comissionado e com estreita ligação com João
Teixeira dos Santos, procurador municipal à época dos
fatos, captou diversos aprovados em concursos
públicos realizados nos anos de 1997, 2001 e 2006.
Os certames já haviam expirado e os excedentes não
possuíam direito às nomeações.
Mesmo assim, eles foram orientados a ingressar com
ações judiciais contra o Município de Arame,
requerendo nomeações ou reintegrações aos cargos.
As ações eram assinadas pelo advogado Marcus
Vinicius Cunha Pinheiro, sócio de João Teixeira dos
Santos.
Após o ingresso das ações, Vagno Pantaleão
orientava os "clientes" a procurarem João Teixeira dos
Santos que, na qualidade de procurador do Município
de Arame, fazia acordos extrajudiciais em nome da
Prefeitura de Arame. Assim, ele reconhecia a
procedência das ações judiciais e requeria a
homologação judicial mediante pagamento de R$
420,00 aos requerentes das ações.
Os valores foram pagos pelos "clientes" e foram
homologados 104 acordos para nomeação de
servidores no Município de Arame.
Os valores eram, segundo o MPMA, divididos entre os
denunciados.
PEDIDOS Ao final da ACP, o Ministério Público
requer ao Poder Judiciário a condenação dos
denunciados por improbidade administrativa.
Eles podem ser condenados à perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento
de multa civil, proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
de crédito.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/299/202
10609.pdf
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MPMA discute instalação de Centro de
Perícias em Imperatriz
Iane Carolina

O Ministério Público do Maranhão se reuniu, nesta
segunda, 7, com representantes do Sistema de Justiça
para discutir a instalação e atendimento do Centro de
Perícias em Imperatriz. A reunião foi convocada pelo
titular da 7ª Sobre a decisão do 6º Juizado Especial
Cível e das Relações de Consumo da Comarca de
São Luís, favorável a um comerciante que teve
prejuízos com queda de energia, a Equatorial
Maranhão divulgou a seguinte nota: "Nota de
esclarecimento A Equatorial Maranhão informa que já
tomou ciência da decisão judicial em questão e
Equatorial esclarece sobre decisão judicial que está
avaliando, nesse momento, a possibilidade de
interposição de eventual recurso ou outra medida
processual cabível ao caso.
A Concessionária esclarece que o recurso às
instâncias superiores da justiça é direito
constitucionalmente assegurado a todo e qualquer
cidadão, órgão público ou privado.
Assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão"
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude,
Alenilton Santos, e contou com a participação das
titulares da 8ª Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa da Mulher, Aline Matos Pires, e da 3ª
Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz, Raquel
Chaves Duarte Sales.
A inauguração do Centro de Perícias está prevista
para o dia 18 de julho, com funcionamento em salas
específicas do mesmo prédio em que funciona o
Instituto de Criminalística de Imperatriz, localizado na
Avenida Norte Sul - Vila Vitória.
Além dos membros do Ministério Público,
participaram da reunião: Leonardo Silva de Melo,
diretor do Instituto de Criminalística; Fábio Carvalho,
defensor público; Francisco Cristiano Viana Garcia,
diretor de Perícias da Região Tocantina; Aurianni Silva
Sousa, psicóloga; e Ana Paula Milhomem Escórsio,
diretora do Instituto Médico Legal (IML).
O promotor de justiça Alenilton Santos afirma que a
instalação do centro é resultado de um trabalho que
teve início em 2019. O membro do Ministério Público
explica que, naquele ano, foram realizadas duas
audiências públicas na Câmara de Vereadores de

Imperatriz e outras reuniões no prédio do Instituto de
Criminalística e do Instituto de Medicina Legal.
"Essa é uma grande aquisição do Sistema de
Segurança Pública e do Sistema de Justiça, que
poderão contar com a elaboração de laudos
específicos que não apenas provem a materialidade
dos fatos que são investigados, mas também que se
busque um atendimento às vítimas por meio de uma
investigação que leve em conta o estado psicológico",
ressalta o promotor de justiça Alenilton Santos.
O membro do MPMA ressalta que, devido às
reivindicações da instituição, houve a inclusão de uma
profissional da psicologia com experiência em
atendimento especializado a crianças e adolescentes
vítimas de agressões. Além disso, o centro contará
também com assistente social e atenderá a mulheres
vítimas de violência doméstica.
"A nossa maior preocupação com a criação deste
Centro é fazer um atendimento humanizado, evitando
revitimizar as pessoas que precisam deste serviço.
Também levantouse a possibilidade de buscar
parcerias para equipar adequadamente o centro,
assim como tentar divulgar a implantação destes
serviços para que as pessoas saibam que já existe um
local onde possam ser atendidas adequadamente",
enfatiza.
ANDAMENTO DOS PROCESSOS Responsável pela
promotoria da Central de Inquéritos e Custódia, a
promotora de justiça Raquel Chaves destaca a
importância do centro para o andamento dos
processos. "A confecção destes laudos periciais irá
permitir que esses vestígios, quer sejam psicológicos
ou físicos, sejam coletados com maior grau de
integridade e segurança, garantindo uma
responsabilização mais ágil, eficiente e justa para
todos".
A titular da Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa da Mulher, Alline Matos Pires, acredita que o
centro será um grande aliado no acolhimento das
vítimas de violência.
"Será fundamental para garantir um atendimento mais
humanizado e acolhedor à mulher, vítima das mais
diversas formas de violência, notadamente a violência
psicológica, tão invisibilizada e recorrente no contexto
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doméstico e familiar.
Alline Matos acrescenta ainda que a existência do
profissional da psicologia permitirá a elaboração de
laudos periciais com maior grau de elaboração,
ampliando, assim, os mecanismos de prova do dano
psíquico e a possibilidade de responsabilização penal
do autor do fato, como crime de lesão corporal.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/299/202
10609.pdf
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Esquema de nomeações ilegais resulta em
bloqueio de bens de ex-prefeito
Portal CN1

Esquema

Maranhão

Segundo a investigação do Ministério Público, Vagno
Pantaleão, na qualidade de servidor comissionado e
com estreita ligação com João Teixeira dos Santos,
procurador municipal à época dos fatos, captou
diversos aprovados em concursos públicos realizados
nos anos de 1997, 2001 e 2006. Os certames já
haviam expirado e os excedentes não possuíam direito
às nomeações.

? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar
Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, em 4 de
junho, o bloqueio dos bens do ex-prefeito de Arame
Marcelo Lima de Farias, do ex-procurador do
Município João Teixeira dos Santos, do servidor
municipal comissionado Vagno Pantaleão Pereira de
Sousa e do advogado Marcus Vinicius Cunha Pinheiro.
A Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa destacou que todos faziam parte de
um esquema que homologava acordos judiciais
fraudulentos para nomear candidatos excedentes de
concursos públicos de 1997, 2001 e 2006 já expirados.
Eles também são alvo de Denúncia criminal pelo
MPMA.
O esquema arrecadava dinheiro para os envolvidos e
gerava apoio político para o então prefeito. Em
depoimentos à Promotoria de Justiça de Arame,
alguns nomeados confirmaram que pagaram até R$ 4
mil pelas nomeações. Entretanto, conforme apuração,
todos pagavam R$ 420,00 antes de serem nomeados
e depois valores adicionais eram repassados.
"Os investigados se utilizaram dos cargos e funções
para transformar a Prefeitura de Arame em um balcão
de negócios, trocando cargos públicos a servidores
sem direito à nomeação por dinheiro e apoio político,
cometendo diversos atos típicos de improbidade
administrativa e criminal", afirmou, na ACP, o
promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo.
De acordo com o representante do MPMA, o bloqueio
patrimonial dos requeridos é necessário para o
pagamento de multas civis previstas na Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa), a fim de evitar
a dilapidação do patrimônio deles. Os atos de
improbidade praticados teriam causado o acréscimo
patrimonial dos quatro demandados decorrente de
enriquecimento ilícito. A contratação e posse irregular
dos servidores públicos ocorreu em 2016.

Mesmo assim, eles foram orientados a ingressar com
ações judiciais contra o Município de Arame,
requerendo nomeações ou reintegrações aos cargos.
As ações eram assinadas pelo advogado Marcus
Vinicius Cunha Pinheiro, sócio de João Teixeira dos
Santos.
Após o ingresso das ações, Vagno Pantaleão
orientava os "clientes" a procurarem João Teixeira dos
Santos que, na qualidade de procurador do Município
de Arame, fazia acordos extrajudiciais em nome da
Prefeitura de Arame. Assim, ele reconhecia a
procedência das ações judiciais e requeria a
homologação judicial mediante pagamento de R$
420,00 aos requerentes das ações.
Os valores foram pagos pelos "clientes" e foram
homologados 104 acordos para nomeação de
servidores no Município de Arame. Os valores eram,
segundo o MPMA, divididos entre os denunciados.
Pedidos
Ao final da ACP, o Ministério Público requer ao
Poder Judiciário a condenação dos denunciados por
improbidade administrativa. Eles podem ser
condenados à perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, pagamento de multa civil, proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou de crédito.
Divulgação/Ministério Público
Compartilhar
Postagem mais recente Postagem mais antiga
Página inicial
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Ladeira do Angelim : Prefeitura realiza revitalização da
entrada da cidade de Chapadinha-MA
É uma honra ver essa obra ser retomada, pois é uma
obra importante para nossa cidade. A entrada da
cidade é um sonho de todos os ch...

URGENTE! Dois jovens chapadinhenses são
executados a tiros em São Luís

Polícia Militar apreende motos por uso de
escapamento ilegal e com restrições de roubo/furto,
em Tutóia-MA

Por Portal CN1 De acordo com informações apuradas
pelo Portal CN1 , dois jovens chapadinhenses, até
agora não identificados, foram mortos a...

Por Luiz Carlos Jr./Portal CN1 Durante operação
repressiva de combate ao roubo e furto de veículos e
de uso de escapamentos não autorizados...

Pequenos produtores são ameaçados por
latifundiários e animais morrem envenenados, em
Brejo-MA; Veja Vídeo

CDL Chapadinha encaminha ofício à Prefeitura
solicitando inclusão dos trabalhadores do comércio e
indústria no Plano de Vacinação para a Covid-19

Entidades e Estado investigam ameaças sofridas por
comunidades. Portal CN1, com informações da TV
Mirante Entidades ligadas ao direito de ...

Por Luiz Carlos Jr./Portal CN1 A Câmara de Dirigentes
Lojistas de Chapadinha - CDL, através do seu
presidente, Allan Monteles encaminhou of...

Nova denúncia em Brejo-MA, aponta pagamentos por
Exames Fantasmas

Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster

Nova operação policial com mandados de busca e
apreensão e novas prisões deve acontecer nos
próximos dias. Prefeito Zé Farias e o Contrato d...

Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/06/esquema-denomeacoes-ilegais-resulta-em.html

Prefeitura emite novo Decreto, fortalecendo ainda mais
as medidas de prevenção que vêm sendo adotadas
para enfrentamento da Covid-19, em Chapadinha-MA
Portal CN1 Neste domingo (06), a Prefeitura Municipal
de Chapadinha editou novo Decreto que apresenta
medidas como: atividades de aspecto c...
Relatórios do TCU enviado à CPI da Covid-19
apontaram irregularidades das prefeituras de Brejo,
Caxias e Imperatriz
A Folha do Maranhão teve acesso aos extensos
relatórios do Tribunal de Conta da União (TCU)
enviados a Comissão Parlamentar de Inquérito (CP...
Descaso da prefeitura , diz vereador João Leriano
sobre acidente em ponte envolvendo casal na zona
rural de Brejo-MA
Por Portal CN1 Vereador João Leriano esteve no local
do acidente Um descaso e desrespeito da prefeitura
para com os cidadãos breje...
Vereadora Nildinha Teles emite Nota de Pesar pelo
falecimento do chapadinhense, Sr. Sérgio Marques de
Andrade
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'Rachadinha' leva a bloqueio de bens de exprefeito no MA (Notícias)
Nilton

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, em 4 de
junho, o bloqueio dos bens do ex-prefeito de Arame
Marcelo Lima de Farias, do ex-procurador do
Município João Teixeira dos Santos, do servidor
municipal comissionado Vagno Pantaleão Pereira de
Sousa e do advogado Marcus Vinicius Cunha Pinheiro.
A Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa destacou que todos faziam parte de
um esquema que homologava acordos judiciais
fraudulentos para nomear candidatos excedentes de
concursos públicos de 1997, 2001 e 2006 já expirados.
Eles também são alvo de Denúncia criminal pelo
MPMA.
O esquema arrecadava dinheiro para os envolvidos e
gerava apoio político para o então prefeito. Em
depoimentos à Promotoria de Justiça de Arame,
alguns nomeados confirmaram que pagaram até R$ 4
mil pelas nomeações. Entretanto, conforme apuração,
todos pagavam R$ 420,00 antes de serem nomeados
e depois valores adicionais eram repassados.
"Os investigados se utilizaram dos cargos e funções
para transformar a Prefeitura de Arame em um balcão
de negócios, trocando cargos públicos a servidores
sem direito à nomeação por dinheiro e apoio político,
cometendo diversos atos típicos de improbidade
administrativa e criminal", afirmou, na ACP, o
promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo.
De acordo com o representante do MPMA, o bloqueio
patrimonial dos requeridos é necessário para o
pagamento de multas civis previstas na Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa), a fim de evitar
a dilapidação do patrimônio deles. Os atos de
improbidade praticados teriam causado o acréscimo
patrimonial dos quatro demandados decorrente de
enriquecimento ilícito. A contratação e posse irregular
dos servidores públicos ocorreu em 2016.

diversos aprovados em concursos públicos realizados
nos anos de 1997, 2001 e 2006. Os certames já
haviam expirado e os excedentes não possuíam direito
às nomeações.
Mesmo assim, eles foram orientados a ingressar com
ações judiciais contra o Município de Arame,
requerendo nomeações ou reintegrações aos cargos.
As ações eram assinadas pelo advogado Marcus
Vinicius Cunha Pinheiro, sócio de João Teixeira dos
Santos.
Após o ingresso das ações, Vagno Pantaleão
orientava os "clientes" a procurarem João Teixeira dos
Santos que, na qualidade de procurador do Município
de Arame, fazia acordos extrajudiciais em nome da
Prefeitura de Arame. Assim, ele reconhecia a
procedência das ações judiciais e requeria a
homologação judicial mediante pagamento de R$
420,00 aos requerentes das ações.
Os valores foram pagos pelos "clientes" e foram
homologados 104 acordos para nomeação de
servidores no Município de Arame. Os valores eram,
segundo o MPMA, divididos entre os denunciados.
PEDIDOS
Ao final da ACP, o Ministério Público requer ao
Poder Judiciário a condenação dos denunciados por
improbidade administrativa. Eles podem ser
condenados à perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, pagamento de multa civil, proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou de crédito.
Site: https://portaldonegao.com.br/rachadinha-leva-abloqueio-de-bens-de-ex-prefeito-no-ma/

ESQUEMA
Segundo a investigação do Ministério Público, Vagno
Pantaleão, na qualidade de servidor comissionado e
com estreita ligação com João Teixeira dos Santos,
procurador municipal à época dos fatos, captou
9

O QUARTO PODER ONLINE / SÃO LUÍS / MA - BRASIL. Qua, 9 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia cumpre mandados em 17 estados
contra pornografia infantil
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
deu início nesta quarta-feira (9) à oitava fase
da Operação Luz na Infância, que busca identificar
responsáveis por crimes de abuso e exploração sexual
contra crianças e adolescentes praticados na internet.
Os agentes da Polícia Civil cumprem 176 mandados
de busca e apreensão no Brasil e contam com a
colaboração de autoridades de mais cinco países:
Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e
Equador.
Uma entrevista coletiva será feita às 9h30, com a
participação do ministro da Justiça e Segurança
Pública, Anderson Torres; o secretário de Operações
Integradas (Seopi), Alfredo Carrijo; o coordenadorgeral de Combate ao Crime Organizado da Seopi,
Carlos Bock; e o coordenador do Laboratório de
Operações Cibernéticas da Seopi, Alesandro Barreto.
Site: https://oquartopoder.com/brasil/policia-cumpremandados-em-17-estados-contra-pornografia-infantil/
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Deflagrada operação contra a pornografia
infantil no Maranhão e mais 17 estados
Da redação com informações da Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública
deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Luz na
Infância 8. A operação tem como objetivo identificar
autores de crimes de abuso e exploração sexual
contra crianças e adolescentes praticados na internet.
Os policiais cumprem 176 mandados de busca e
apreensão no Brasil e em mais cinco países:
Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e
Equador.
No Brasil, a operação conta com a participação da
Polícia Civil de 18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro,
Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná,
Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina,
Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia,
Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de
agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.
Site:
https://oimparcial.com.br/noticias/2021/06/deflagradaoperacao-contra-a-pornografia-infantil-no-maranhao-emais-17-estados/
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Deflagrada operação contra a pornografia
infantil no Maranhão e 17 Estados
BRASÍLIA - O Ministério da Justiça e Segurança
Pública deflagrou, nesta quarta-feira (9), a operação
Luz na Infância 8. A operação tem como objetivo
identificar autores de crimes de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes praticados na
internet.
Os policiais cumprem 176 mandados de busca e
apreensão no Brasil e em mais cinco países:
Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e
Equador.
No Brasil, a operação conta com a participação da
Polícia Civil de 18 Estados: São Paulo, Rio de Janeiro,
Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná,
Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina,
Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia,
Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de
agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.
Site:
https://imirante.com/brasil/noticias/2021/06/09/deflagrada
-operacao-contra-a-pornografia-infantil-no-maranhao-e17-estados.shtml
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