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MP pediu 326 medidas protetivas em favor
de idosos no Maranhão
Em 15 de junho foi celebrado o Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
A data foi instituída, em 2006, pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de
Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. O objetivo é
combater este tipo de prática, que de janeiro de 2020
até este mês já levou o Ministério Público a pedir 326
medidas protetivas de urgência no Maranhão. A data
também reforça a necessidade de garantir um
envelhecimento saudável para esse segmento.
De acordo com o Estatuto do Idoso, a violência é
caracterizada por "qualquer ação ou omissão praticada
em local público ou privado que lhe cause morte, dano
ou sofrimento físico ou psicológico".

recebidas, na capital, mais de 600 Notícias de Fato,
nas quais são denunciadas, em tese, violência contra
o idoso. Na maioria dos casos, os agressores são
filhos, netos e vizinhos.
O trabalho de investigação é feito pelo MPMA e conta,
além do olhar jurídico, com uma equipe
multiprofissional, formada por assistentes sociais e
psicólogos, que realizam visitas e audiências.
"Se você tiver conhecimento de algum ato ou fato que
possa desconfiar que um idoso está sendo vítima de
qualquer espécie de violência, seja física, financeira,
psicológica ou institucional, denuncie para que as
autoridades possam tomar as providências. É
importante acabar com essa chaga social", alertou.

As principais formas de violência são a violência
psicológica, abuso financeiro e econômico e violência
física.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza
como "ações ou omissões cometidas uma vez ou
muitas vezes, prejudicando a integridade física e
emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho
de seu papel social. A violência acontece como uma
quebra de expectativa positiva por parte das pessoas
que a cercam, sobretudo dos filhos, dos cônjuges, dos
parentes, dos cuidadores, da comunidade e da
sociedade em geral".
De janeiro de 2020 a junho de 2021, o Ministério
Público pediu 326 medidas protetivas de urgência
para pessoas da terceira idade, com base no Estatuto
do Idoso, em todo o Maranhão. Destas, 152 foram na
comarca de São Luís e 174 no interior do estado.
No mesmo período, foram registradas 35 medidas
protetivas (Lei Maria da Penha): 16 na capital e 19 no
interior maranhense.
O promotor de justiça de Defesa do Idoso de São
Luís, José Augusto Cutrim Gomes, destacou que o
MPMA tem duas Promotorias de Justiça
especializadas na temática na capital e a instituição
realiza um trabalho na área cível e criminal, além de
atuar junto à Rede de Proteção à Pessoa Idosa, com
objetivo de combater e diminuir essa violência.
Denúncias O titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso afirmou que, neste ano, já foram
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FORÇAS DE SEGURANÇA PRENDEM
PROFESSOR SUSPEITO DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL EM ITAIPAVA DO
GRAJAÚ
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
Um homem foi preso preventivamente durante uma
operação conjunta da Polícia Cívil e Militar do
Maranhão na última terça-feira (15) , suspeito pelo
crime de estupro de vulnerável praticado contra uma
menor de 13 anos de idade na cidade de Itaipava do
Grajaú.Além de professor , o autuado é policial militar
e pastor evangélico.
Segundo as investigações , a vítima teria relatado
durante um atendimento especializado os abusos
sofridos por seu antigo professor . Em meio as
investigações, a mãe de outra menor, que também
tinha sido aluna do investigado, prestou depoimento
afirmando que o homem também tinha assediado a
adolescente, porém não tinha consumado o abuso
sexual.
Logo foi representado pela prisão preventiva do
investigado, entre outros motivos, para garantir a
ordem pública e evitar a reiteração delitiva, tendo o
Ministério Público emitido parecer favorável e o juízo
da 2ª Vara decretado a prisão cautelar. Com o
recebimento do mandado de prisão, a Polícia Civil
repassou o mandado para os policiais militares do
Batalhão da cidade de Barra do Corda, onde
ocorreu na prisão do investigado.
Fonte: PC/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-civil/forcas-de-seguranca-prendem-
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Pacientes denunciam falta de testes para
Covid-19 em Mirinzal
O Maranhão tornou-se destaque nacional no
enfrentamento à Covid-19, dado o menor taxa de
mortalidade pelo vírus e o avanço da vacinação.
No entanto, municípios como Mirinzal ainda
apresentam dificuldades na efetivação desse combate.
Moradores denunciam que alguns pacientes
sintomáticos que se dirigem ao Hospital Municipal
Nossa Senhora da Vitória, o único do município, não
conseguem realizar o teste.
Segundo as testemunhas, as justificativas dadas são
de que o hospital não realiza o teste, sim a Unidade
Básica de Saúde (UBS) da sede, que só funciona
durante o dia e apenas em casos extremos, com
requisição médica e horário agendado.
Outra denúncia é que os médicos estariam sido
orientados a seguir um protocolo da unidade hospitalar
que orienta a testagem apenas em casos graves,
quando paciente apresenta problemas respiratórios
agudos.
O jornalista Robert Willian Valporto, reforçou a
denúncia. "Meu pai, que apresentou sintomas de
Covid- 19 e chegou a ser internado em observação,
não teve a testagem, tomou medicações e foi
mandado para casa, por não apresentar problemas
respiratórios agudos", disse.
"O médico plantonista, que me disse se chamar
Ribamar, informou que os testes são recomendados
apenas aos pacientes com sintomas graves e após o
12º dia de sintomas, por isso, não indicaria o teste
rápido para meu pai e que assim fora orientado por
superiores", completou.
Segundo o Ministério da Saúde, o teste rápido, que
detecta anticorpos produzidos pelas células de defesa
do corpo humano pode ser realizado a partir do sétimo
dia de sintomas.
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Deputada homofóbica-cristã crucifica
comunidade LGBT do Maranhão. Por Flávia
Regina
A deputada estadual Mical Damasceno (PTB-MA) fez
uso de um pronunciamento, em sessão virtual na
Assembleia Legislativa do Maranhão , para se declarar
"triste", "chorosa" e "irada" pela aprovação do projeto
de lei162/2021, aprovado na sessão plenária da
quarta-feira passada (9), que estabelece a
obrigatoriedade da comunicação dos casos de
violência ou indícios de violência contra a comunidade
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais), atendida em serviços de saúde pública
ou privada em todo o Maranhão.
O projeto, de autoria do deputado Adelmo Soares
(PCdoB), é uma instrumento fundamental para a
justiça em casos de violência e para a elaboração de
políticas públicas de combate à violência contra a
população LGTQI+. Ele também torna facultativo o uso
do nome social nos boletins de ocorrência. O
Maranhão, que registro o primeiro crime de
homofobia no país, de um indígena tibira, é o quarto
estado brasileiro com maior índice de violação dos
direitos da população LGBT, conforme informações da
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da
Presidência da República. Dados de violência contra o
segmento foram citados pelo deputado Adelmo na
justificativa do projeto.

Deus, só fala, só trata de dois gêneros: macho e
fêmea. Então, como é que nós vamos aprovar projeto
de lei se a gente não verifica se esse livro sagrado
realmente convém, se convém esse projeto de lei?",
reagiu irada.
O discurso da parlamentar, que diz seguir os
ensinamento cristãos, é uma aberração contra a
essência da doutrina que estabelece o amor como
máxima. Todos os registros históricos em torno da
figura extraordinária de Jesus Cristo apontam para o
acolhimento a prostitutas, o diálogo com ladrões (sem
a tolerância a práticas desonestas), a adoção de
códigos de conduta que ensinam, por exemplo, "não
julgueis para não serdes julgados", assim como virtude
da bondade, independente de credo, cor ou orientação
sexual, a exemplo da Parábola do Bom Samaritano.
Mical Damasceno repete os romanos da época do
Cristo e crucifica lésbicas, gays, bissexuais,
transgêneros, queers, intersex e outros.
Esse é o Brasil bolsonarista que - a pretexto religioso
ou falso moralista - dissemina cultura do ódio.
Site: https://garrone.com.br/deputada-homofobica-cristacrucifica-comunidade-lgbt-do-maranhao-por-flaviaregina/

A deputada Mical Damasceno - conhecida por projetos
como o de tornar "patrimônio cultural do Maranhão o
hino Harpa Cristã" e pela proposição de conceder à
ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves, a medalha Manuel
Beckman, maior honraria do legislativo estadual chegou a discursar em tom de ameaça à reeleição dos
colegas parlamentares.
"Eu quero chamar a atenção dos nobres deputados
que já existe uma estatística que, em 2022, os
evangélicos serão a maioria do Brasil. Então, se hoje a
gente aprova um projeto com (SIC) respeito no que diz
esse livro, se nós não nos adequarmos aos pedidos e
as solicitações dos eleitores, vai ser difícil o retorno às
casas legislativas", bradou. Veja o vídeo:
Mical Damasceno chegou a dizer que tinha certeza "de
que os céus não ficaram felizes com a atitude da
Assembleia Legislativa". "Esta Bíblia, a palavra de
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Governo inaugura Penitenciária Regional de
Governador Nunes Freire
Paulo Roberto

O vice-governador Carlos Brandão esteve no
município de Governador Nunes Freire, nesta quartafeira (16), inaugurando mais uma obra de
infraestrutura do Governo do Maranhão. O município
ganha reforço na área de segurança pública, com a
inauguração da Penitenciária Regional. A unidade tem
como característica uma estrutura moderna, com
elementos de tecnologia e totalmente equipada. A
inauguração se soma ao trabalho do governo estadual
na reestruturação do sistema penitenciário do
Maranhão.
"O Maranhão dá um exemplo ao Brasil com esta
unidade prisional. Antes eram cerca de 30 unidades
prisionais, em péssimas condições. Em 2014, uma
rebelião em Pedrinhas acabou com 60 internos
degolados. Isso agora é coisa do passado. De lá para
cá, todas as nossas unidades prisionais têm sido um
exemplo para o Brasil e estamos felizes em estarmos
inaugurando mais uma unidade", pontuou o vicegovernador Carlos Brandão.

Na unidade serão oferecidas as seguintes oficinas:
malharia e serigrafia; fábrica de chinelos; fábrica de
blocos sextavados; padaria; e lavanderia. Elas
integram o Programa Trabalho com Dignidade,
idealizado e executado pela SEAP em todas as
unidades prisionais, como mecanismo para
ressocialização dos detentos do Maranhão.
A Fábrica de Blocos Sextavados tem cinco unidades
de trabalho, com capacidade para atender mais de
oitenta internos, que são profissionalizados e
trabalham na produção de blocos sextavados de
concreto, que serão utilizados na urbanização do
município e região.
Site:
https://blogdopauloroberto.com.br/2021/06/governoinaugura-penitenciaria-regional-de-governador-nunesfreire/

A Penitenciária Regional de Governador Nunes Freire
se destaca por se tratar de um pioneirismo no
Maranhão. São mais 306 vagas abertas no sistema e
todos os internos estarão inseridos no trabalho e no
estudo. Com esta inauguração, somam 52 unidades
entregues na gestão do governador Flávio Dino.
Paralelamente, mais oportunidades de ressocialização
foram disponibilizadas aos internos do sistema
prisional.
"É com muita alegria que estamos aqui hoje,
inaugurando essa unidade. Não só por ser mais uma
unidade no Estado, mas esta, por ser um projeto piloto
no Maranhão, que chega com 100% dos internos
trabalhando e estudando. Será um modelo não só
para o Maranhão, mas para o Brasil e vai nos
possibilitar fazer um trabalho ainda melhor no sistema
penitenciário maranhense", frisou o secretário de
Estado de Administração Penitenciária (SEAP), Murilo
Andrade.
Estiveram presentes no evento, o secretário de Estado
de Articulação Política, Rubens Junior; o prefeito de
Governador Nunes Freire, Josimar Oliveira; e demais
autoridades do município.
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MP emite parecer favorável à ação do
Procon/MA para cumprimento da Lei
Anticorte na Pandemia
O Ministério Público Estadual (MPE) emitiu parecer
favorável à ação movida pelo Procon/MA para garantir
o cumprimento da lei estadual que proíbe o corte de
serviços essenciais, por falta de pagamentos, durante
a pandemia. Com o parecer, a ação, que visa obrigar
fornecedores ao cumprimento da norma, agora
aguarda decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão.

por falta de pagamento no Maranhão enquanto durar
a pandemia.

"É um posicionamento importante a favor dessa Ação
Civil Pública movida pelo Procon/MA, que está
buscando na justiça o cumprimento da Lei Estadual nº
11.280/2020, para assegurar que nenhum consumidor
tenha serviços essenciais, como o de abastecimento
de energia elétrica, suspenso pelos atrasos ou falta de
pagamentos nesse momento tão delicado que todos
vivenciam", declarou a presidente do órgão de defesa
do consumidor, Karen Barros.
A Ação Civil Pública foi movida contra a Equatorial
Energia. O Procon/MA exigiu na justiça que a
empresa cumprisse a Lei Estadual nº 11.280/2020,
que estabeleceu medidas de proteção aos
maranhenses enquanto durasse o Plano de
Contingência do Novo Coronavírus, do Governo do
Estado do Maranhão, e da Lei Federal nº
13.460/2017, alterada pela Lei Federal nº 14.015/2020.
O parecer do Ministério Público considerou como
válido o pedido anteriormente negado pelo judiciário, o
qual, na primeira instância, acatou, entre outros, o
argumento de que a Lei Estadual não estaria em
conformidade com a Constituição Federal. Tal
entendimento foi superado em abril deste ano, após
julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) de
ação movida pela Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).
Conforme a decisão do tribunal, esse tipo de
legislação afeta diretamente relações de consumo
entre as distribuidoras e os usuários do serviço, sendo,
portanto, competência também dos estados legislar
sobre tal situação.
Após o parecer do MP, o processo retorna à 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão
para decisão. Caso julgue procedente a ação, a
Equatorial Energia estará proibida de realizar os cortes
2
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Ministério Público alerta sobre violência
contra os idosos
No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
A data foi instituída, em 2006, pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de
Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. O objetivo é
combater este tipo de prática e garantir um
envelhecimento saudável para este segmento.
De acordo com o Estatuto do Idoso, a violência é
caracterizada por "qualquer ação ou omissão praticada
em local público ou privado que lhe cause morte, dano
ou sofrimento físico ou psicológico". As principais
formas de violência são a violência psicológica, abuso
financeiro e econômico e violência física.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza
como "ações ou omissões cometidas uma vez ou
muitas vezes, prejudicando a integridade física e
emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho
de seu papel social.
A violência acontece como uma quebra de expectativa
positiva por parte das pessoas que a cercam,
sobretudo dos filhos, dos cônjuges, dos parentes, dos
cuidadores, da comunidade e da sociedade em geral".
De janeiro de 2020 a junho de 2021, o Ministério
Público pediu 326 medidas protetivas de urgência
para pessoas da terceira idade, com base no Estatuto
do Idoso, em todo o Maranhão.

Idoso afirmou que, neste ano, já foram recebidas, na
capital, mais de 600 Notícias de Fato, nas quais são
denunciadas, em tese, violência contra o idoso. Na
maioria dos casos, os agressores são filhos, netos e
vizinhos.
O trabalho de investigação é feito pelo MPMA e conta,
além do olhar jurídico, com uma equipe
multiprofissional, formada por assistentes sociais e
psicólogos, que realizam visitas e audiências até
chegar à conclusão se realmente a violência foi
constatada.
"Se você tiver conhecimento de algum ato ou fato que
possa desconfiar que determinado idoso está sendo
vítima de qualquer espécie de violência, seja física,
financeira, psicológica ou institucional, denuncie para
que as autoridades possam tomar as providências. É
importante acabar com essa chaga social e trabalhar
para que nosso envelhecimento seja ativo, o idoso
seja autônomo, independente e dono da sua própria
vida", alertou Cutrim.
As denúncias podem ser feitas para as autoridades
policiais, Ministério Público, Conselho Municipal do
Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho
Nacional do Idoso. Outra forma de denunciar é pelo
Disque 100 (Disque Direitos Humanos).

Destas, 152 foram na comarca de São Luís e 174 no
interior do estado. No mesmo período, foram
registradas 35 medidas protetivas (Lei Maria da
Penha): 16 na capital e 19 no interior maranhense.
O promotor de justiça de Defesa do Idoso de São
Luís, José Augusto Cutrim Gomes, destacou que o
Ministério Público tem duas Promotorias de Justiça
especializadas na temática na capital e a instituição
realiza um trabalho na área cível e criminal, além de
atuar junto à Rede de Proteção à Pessoa Idosa, com
objetivo de combater e diminuir essa violência. "Outro
caminho é o de conscientizar o próprio idoso do que é
a violência, assim como, através do poder público,
instituir políticas que possam fazer com que esse
idoso sinta-se dono da sua vida", explicou.
O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
4

BLOG RUI PORÃO / SÃO LUÍS / MA. Qui, 17 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Prefeito Vanderly do Comércio vai torrar
cerca de R$ 400 mil reais, com assessoria
contábil!!!
Rui Marisson

A empresa contratada foi a ALLIANÇA
CONTABILIDADE MUNICIPAL EIRELLI, sabe onde
fica a sede dessa empresa? Não sabe? Pois é, fica na
longínqua Barão de Grajaú, seu proprietário é
RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA, o PAPA LICITAÇÕES.
A empresa contratada foi a ALLIANÇA
CONTABILIDADE MUNICIPAL EIRELLI, sabe onde
fica a sede dessa empresa? Não sabe? Pois é, fica na
longínqua Barão de Grajaú, seu proprietário é
RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA, o PAPA LICITAÇÕES.
O Prefeito de
Amarante, Vanderly do Comércio, vai gastar somente
com escritório de
contabilidade, R$ 384 mil reais, o contrato é de 12
meses, ou seja, o município
irá desembolsar, R$ 32 mil reais por mês.
A empresa
contratada foi a ALLIANÇA CONTABILIDADE
MUNICIPAL EIRELLI, sabe onde fica a
sede dessa empresa? Não sabe? Pois é, fica na
longínqua Barão de Grajaú, seu
proprietário é RAIMUNDO LUIZ NOGUEIRA, o PAPA
LICITAÇÕES.
Esses contratos de
assessoria contábil precisam ser investigados pelo
Ministério Público!!!
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/prefeitovanderly-do-comercio-vai.html
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MP emite parecer favorável à ação do
Procon/MA para cumprimento da Lei
Anticorte na pandemia
Eduardo Ericeira

O Ministério Público Estadual (MPE) emitiu parecer
favorável à ação movida pelo Instituto de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
(Procon/MA) para garantir o cumprimento da lei
estadual que proíbe o corte de serviços essenciais, por
falta de pagamentos, durante a pandemia. Com o
parecer, a ação, que visa obrigar fornecedores ao
cumprimento da norma, agora aguarda decisão do
Tribunal de Justiça do Maranhão.
A Ação Civil Pública foi movida contra a Equatorial
Energia. O Procon/MA exigiu na justiça que a
empresa cumprisse a Lei Estadual nº 11.280/2020,
que estabeleceu medidas de proteção aos
maranhenses enquanto durasse o Plano de
Contingência do Novo Coronavírus, do Governo do
Estado do Maranhão, e da Lei Federal nº
13.460/2017, alterada pela Lei Federal nº 14.015/2020.
O parecer do Ministério Público considerou como
válido o pedido anteriormente negado pelo judiciário, o
qual, na primeira instância, acatou, entre outros, o
argumento de que a Lei Estadual não estaria em
conformidade com a Constituição Federal. Tal
entendimento foi superado em abril deste ano, após
julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) de
ação movida pela Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).
Conforme a decisão do tribunal, esse tipo de
legislação afeta diretamente relações de consumo
entre as distribuidoras e os usuários do serviço, sendo,
portanto, competência também dos estados legislar
sobre tal situação.
Após o parecer do MP, o processo retorna à 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão
para decisão. Caso julgue procedente a ação, a
Equatorial Energia estará proibida de realizar os cortes
por falta de pagamento no Maranhão enquanto durar
a pandemia.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mpemite-parecer-favoravel-acao-do.html
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Pastor evangélico é preso suspeito de
estuprar adolescente de 13 anos em Grajaú
Da Redação

Um homem foi preso preventivamente nessa terçafeira (15), suspeito de estupro de vulnerável praticado
contra uma adolescente de 13 anos na cidade de
Itaipava do Grajaú. Ele, além de pastor evangélico, é
policial militar e ex-professor da vítima. A prisão do
suspeito aconteceu durante uma operação conjunta da
Polícia Civil e Militar do Maranhão.
Segundo investigações da polícia, a vítima teria
relatado durante um entendimento especializado os
abusos sofridos por seu antigo professor. A mãe de
outra adolescente, que também tinha sido aluna do
investigado, prestou depoimento afirmando que o
suspeito também teria assediado a garota, porém sem
consumar o abuso sexual.
Para garantir a ordem pública e evitar reiteração
delitiva, foi pedida a prisão preventiva do homem,
tendo o Ministério Público emitido parecer favorável
e a 2ª Vara decretado a prisão cautelar.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o mandado de
prisão após recebido foi repassado para a Polícia
Militar do Batalhão da cidade de Barra do Corda, onde
ocorreu a prisão do investigado.
Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/06/pastorevangelico-e-preso-suspeito-de-estuprar-adolescentede-13-anos-em-grajau/
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Ex-prefeita de Itinga é acionada por
improbidade administrativa
Da Redação, com informação da Assessoria

A Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão
ingressou com uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a ex-prefeita
Luzivete Botelho da Silva. O motivo são
irregularidades na execução de um convênio para a
realização do Carnaval de 2016.
O convênio n ° 042/2016, firmado entre a Prefeitura de
Itinga do Maranhão e a Secretaria de Estado da
Cultura teve as suas contas reprovadas. De acordo
com a Secretaria, foram encontradas irregularidades
nos procedimentos licitatórios para a execução do
contrato, orçado em R$ 66.950,00.
Entre as irregularidades estão divergências entre o
valor total pago e de pagamentos efetuados em
relação ao plano de trabalho; ausência de termo de
referência da licitação; falta de notas de empenho; e
extrato do valor de R$ 2.008,50 restituído à Secretaria
Estadual, entre outras.
Além de violar os princípios constitucionais da
legalidade e da moralidade na administração pública,
"a conduta da ré causou danos ao erário, que, em
razão do desfalque financeiro decorrente do convênio
cujas contas foram reprovadas, à vista do dinheiro cuja
destinação não se sabe ao certo, ficou impedido de
celebrar novos convênios em prol da população",
explica, na ação, o promotor de justiça Tiago
Quintanilha Nogueira.
Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho estará sujeita ao ressarcimento
integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a
oito anos, pagamento de multa de até duas vezes o
valor do dano e proibição de contratar ou receber
benefícios do Poder Público, ainda que por intermédio
de empresa da qual seja sócia majoritário, pelo prazo
de cinco anos.
Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/06/exprefeita-de-itinga-e-acionada-por-improbidadeadministrativa/
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Suspeito de estuprar adolescente, professor,
PM e pastor é preso em Itaipava do Grajaú
(Estupro de vulnerável)
Imirante.com, com informações da PMMA 17/06/2021
às 07h08
ITAIPAVA DO GRAJAÚ - Um homem foi preso,
preventivamente, na terça-feira (15), suspeito pelo
crime de estupro de vulnerável praticado contra uma
adolescente de 13 anos de idade no município de
Itaipava do Grajaú. Além de professor, o suspeito é
policial militar e pastor evangélico, segundo
informações da polícia.

Mais notícias
Site: https://imirante.com/itaipava-dograjau/noticias/2021/06/17/suspeito-de-estupraradolescente-professor-pm-e-pastor-e-preso-em-itaipavado-grajau.shtml

Leia mais:
Professor suspeito de estuprar adolescente é preso
em São Luís
Homem é preso suspeito de estuprar duas garotas em
Vargem Grande
MA: setenta e dois casos de estupro de vulnerável
registrados em 2020
A vítima teria relatado durante um atendimento
especializado os abusos sofridos por seu antigo
professor, de acordo com as investigações policiais. A
mãe de outra garota, que também tinha sido aluna do
investigado, prestou depoimento afirmando que o
homem também tinha assediado a adolescente, porém
não tinha consumado o abuso sexual.
Foi pedida então a prisão preventiva do suspeito, entre
outros motivos, para garantir a ordem pública e evitar
a reiteração delitiva. O Ministério Público emitiu
parecer favorável, e a 2ª Vara decretou a prisão
cautelar.
Com o recebimento do mandado de prisão, a Polícia
Civil repassou o mandado para os policiais militares do
Batalhão da cidade de Barra do Corda , onde ocorreu
na prisão do investigado.
Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .
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MPMA recomenda criação de lei para
regulamentar ocupação de cargos
comissionados
Assessoria

No último dia 2 de junho, o Ministério Público do
Maranhão emitiu Recomendação para que o
Munícipio e a Câmara de Vereadores de Passagem
Franca, cada um no seu nível de competências,
adotem as medidas legais cabíveis para a criação de
lei municipal fixando os casos, as condições e os
percentuais mínimos reservados para o servidor de
carreira ocupar cargos em comissão, conforme
determina a Constituição da República.
O artigo 37 da norma constitucional define que "os
cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento".
De autoria do titular da Promotoria de Justiça de
Passagem Franca, Carlos Allan da Costa Siqueira, a
Recomendação fixou o prazo de 40 dias para o seu
cumprimento, com a remessa da documentação
comprobatória, sob pena da adoção de medidas
judiciais contra os gestores.
De acordo com o membro do Ministério Público, já
tramita na Promotoria de Passagem Franca um
procedimento que tem o objetivo de cobrar a adoção
de providências preliminares sobre a ausência de lei
municipal fixando o percentual mínimo reservado para
o servidor de carreira ocupar cargos em comissão.
Site: https://www.ma10.com.br/2021/06/17/mpmarecomenda-criacao-de-lei-para-regulamentar-ocupacaode-cargos-comissionados/
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Suspeito de estuprar adolescente, professor,
PM e pastor é preso em Itaipava do Grajaú
ITAIPAVA DO GRAJAÚ - Um homem foi preso,
preventivamente, na terça-feira (15), suspeito pelo
crime de estupro de vulnerável praticado contra uma
adolescente de 13 anos de idade no município de
Itaipava do Grajaú. Além de professor, o suspeito é
policial militar e pastor evangélico, segundo
informações da polícia.
A vítima teria relatado durante um atendimento
especializado os abusos sofridos por seu antigo
professor, de acordo com as investigações policiais. A
mãe de outra garota, que também tinha sido aluna do
investigado, prestou depoimento afirmando que o
homem também tinha assediado a adolescente, porém
não tinha consumado o abuso sexual.
Foi pedida então a prisão preventiva do suspeito, entre
outros motivos, para garantir a ordem pública e evitar
a reiteração delitiva. O Ministério Público emitiu
parecer favorável, e a 2ª Vara decretou a prisão
cautelar.
Com o recebimento do mandado de prisão, a Polícia
Civil repassou o mandado para os policiais militares do
Batalhão da cidade de Barra do Corda , onde ocorreu
na prisão do investigado.
Site: https://imirante.com/itaipava-dograjau/noticias/2021/06/17/suspeito-de-estupraradolescente-professor-pm-e-pastor-e-preso-em-itaipavado-grajau.shtml
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MP aciona ex-prefeita de Itinga do
Maranhão por improbidade administrativa
em contratos culturais
Por G1 MA - São Luís, MA

Ministério Público do Estado do Maranhão - Foto:
Reprodução
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
ingressou com uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a ex-prefeita de
Itinga do Maranhão, Luzivete Botelho da Silva. As
investigações constataram irregularidades na
execução de um convênio para a realização do
carnaval de 2016 no município.
De acordo com o Ministério Público, foram
encontradas irregularidades nos procedimentos
licitatórios para a execução do contrato, orçado em R$
66.950,00. Com isso, o convênio firmado entre o
município e a Secretaria de Estado da Cultura
(Secma) teve suas contas reprovadas pela secretaria.
Entre as irregularidades constatadas, estão a
divergência entre o valor total pago e de pagamentos
efetuados em relação ao plano de trabalho, ausência
de do termo de referência da licitação, falta de notas
de empenho e do extrato no valor de R$ 2.008.58
restituído à secretaria.
Segundo o MP, além de violar os princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade na
administração pública, a conduta da ex-prefeita
causou danos ao erário, devido ao desfalque
financeiro por conta das contas reprovadas e isso
impediu com que o município pudesse realizar novos
convênios em prol da população .
Caso seja condenada, Luzivete Botelho poderá ser
sujeita ao ressarcimento integral do dano, perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de
até duas vezes o valor do dano e a proibição de
contratar ou receber benefícios do Poder Público, por
cinco anos, mesmo que seja por intermédio da
empresa onde seja sócio majoritário.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/17/mp

8

G1 / NACIONAL - G1 PRINCIPAL. Qui, 17 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

-aciona-ex-prefeita-de-itinga-do-maranhao-porimprobidade-administrativa-em-contratosculturais.ghtml
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Idoso é resgatado em situação de maus-tratos
em Balsas, no Maranhão
Por G1 MA - São Luís

Um idoso de 70 anos, que não teve sua identidade
revelada, foi resgatado em situação de maus-tratos na
cidade de Balsas, a 803 km de São Luís. De acordo
com informações, o idoso estava sendo privado de
alimentos e de cuidados.
Após receber denúncias anônimas, a equipe da
Delegacia da Mulher de Balsas foi para o endereço
apontando pelas denúncias e constatou a veracidade
da situação. Dessa forma, após apoio do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) e supervisão do Ministério Público, o idoso
foi retirado do local em que morava e encaminhado a
um lar que acolhe idosos em situação de
vulnerabilidade.
De acordo com a polícia, não houve prisão, por conta
do idoso morar com três filhos e dois netos, não sendo
possível identificar quem seria responsável pelos
maus-tratos. O inquérito policial foi instaurado e será
encaminhado ao poder judiciário.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/17/ido
so-e-resgatado-em-situacao-de-maus-tratos-em-balsasno-maranhao.ghtml
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Professor suspeito de estupro é preso em
Itaipava do Grajaú
Por G1 MA - São Luís

Um homem, que atuava como professor, foi preso
nessa terça-feira (15) suspeito de estuprar uma
adolescente de 13 anos na cidade de Itaipava do
Grajaú, a 451 km de São Luís. Além de professor, o
suspeito é policial militar e pastor evangélico.
De acordo com as investigações, a vítima teria
contado durante um atendimento especializado os
abusos sofridos por seu antigo professor. Dessa
forma, a mãe de outra menina, que também tinha sido
aluna do investigado, prestou depoimento afirmando
que o homem tinha assediado a filha, mas não tinha
consumado o estupro.
O Ministério Público emitiu parecer favorável a prisão
preventiva do suspeito e o juízo da 2ª Vara decretado
a prisão cautelar. Assim, com o mandado de prisão, a
Polícia Civil repassou o mandado para os policiais
militares do Batalhão da cidade de Barra do Corda,
onde ocorreu na prisão do investigado.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/17/pr
ofessor-suspeito-de-estupro-e-preso-em-itaipava-dograjau.ghtml
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MP aciona ex-prefeita de Itinga do
Maranhão por improbidade administrativa
em contratos culturais
Por G1 MA - São Luís, MA

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
ingressou com uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a ex-prefeita de
Itinga do Maranhão, Luzivete Botelho da Silva. As
investigações constataram irregularidades na
execução de um convênio para a realização do
carnaval de 2016 no município.
De acordo com o Ministério Público, foram
encontradas irregularidades nos procedimentos
licitatórios para a execução do contrato, orçado em R$
66.950,00. Com isso, o convênio firmado entre o
município e a Secretaria de Estado da Cultura
(Secma) teve suas contas reprovadas pela secretaria.
Entre as irregularidades constatadas, estão a
divergência entre o valor total pago e de pagamentos
efetuados em relação ao plano de trabalho, ausência
de do termo de referência da licitação, falta de notas
de empenho e do extrato no valor de R$ 2.008.58
restituído à secretaria.
Segundo o MP, além de violar os princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade na
administração pública, a conduta da ex-prefeita
causou danos ao erário, devido ao desfalque
financeiro por conta das contas reprovadas e isso
impediu com que o município pudesse realizar novos
convênios em prol da população .
Caso seja condenada, Luzivete Botelho poderá ser
sujeita ao ressarcimento integral do dano, perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de
até duas vezes o valor do dano e a proibição de
contratar ou receber benefícios do Poder Público, por
cinco anos, mesmo que seja por intermédio da
empresa onde seja sócio majoritário.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/17/mp
-aciona-ex-prefeita-de-itinga-do-maranhao-porimprobidade-administrativa-em-contratosculturais.ghtml
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MP aciona ex-prefeita de Itinga do
Maranhão por improbidade administrativa
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
ingressou com uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a ex-prefeita de
Itinga do Maranhão, Luzivete Botelho da Silva. As
investigações constataram irregularidades na
execução de um convênio para a realização do
carnaval de 2016 no município.
De acordo com o Ministério Público, foram
encontradas irregularidades nos procedimentos
licitatórios para a execução do contrato, orçado em R$
66.950,00. Com isso, o convênio firmado entre o
município e a Secretaria de Estado da Cultura
(Secma) teve suas contas reprovadas pela secretaria.
Entre as irregularidades constatadas, estão a
divergência entre o valor total pago e de pagamentos
efetuados em relação ao plano de trabalho, ausência
de do termo de referência da licitação, falta de notas
de empenho e do extrato no valor de R$ 2.008.58
restituído à secretaria.
Segundo o MP, além de violar os princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade na
administração pública, a conduta da ex-prefeita
causou danos ao erário, devido ao desfalque
financeiro por conta das contas reprovadas e isso
impediu com que o município pudesse realizar novos
convênios em prol da população .
Caso seja condenada, Luzivete Botelho poderá ser
sujeita ao ressarcimento integral do dano, perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de
até duas vezes o valor do dano e a proibição de
contratar ou receber benefícios do Poder Público, por
cinco anos, mesmo que seja por intermédio da
empresa onde seja sócio majoritário.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/993230/mp-acionaex-prefeita-de-itinga-do-maranhao-por-improbidadeadministrativa
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Idoso é resgatado em situação de maus-tratos
em Balsas, no Maranhão
Um idoso de 70 anos, que não teve sua identidade
revelada, foi resgatado em situação de maus-tratos na
cidade de Balsas, a 803 km de São Luís.
De acordo com informações, o idoso estava sendo
privado de alimentos e de cuidados.
Após receber denúncias anônimas, a equipe da
Delegacia da Mulher de Balsas foi para o endereço
apontando pelas denúncias e constatou a veracidade
da situação.
Dessa forma, após apoio do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e
supervisão do Ministério Público, o idoso foi retirado
do local em que morava e encaminhado a um lar que
acolhe idosos em situação de vulnerabilidade.
De acordo com a polícia, não houve prisão, por conta
do idoso morar com três filhos e dois netos, não sendo
possível identificar quem seria responsável pelos
maus-tratos. O inquérito policial foi instaurado e será
encaminhado ao poder judiciário.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/993211/idoso-eresgatado-em-situacao-de-maus-tratos-em-balsas-nomaranhao
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MPMA REALIZA SEMINÁRIO SOBRE
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE
POLICIAL NO MARANHÃO
Com o objetivo de discutir os desafios acerca do
controle externo da atividade policial, o Ministério
Público do Maranhão, por meio da sua Escola
Superior, realizou, na manhã de terça-feira, 15, um
seminário virtual sobre a temática. A atividade também
discutiu o texto referente à revogação das Verificações
Preliminares de Informações.
O coordenador do Centro de Apoio Operacional
Criminal, Marco Aurélio Ramos Fonseca, iniciou o
debate destacando que o exercício do controle externo
da atividade policial é importante para o desempenho
dos profissionais da área. "O tema que discutiremos
refere-se a uma garantia para o exercício das
atividades dos operadores do sistema policial",
afirmou. Também participaram do webinário as
promotoras de justiça auxiliares da ESMP Elyjeane
Alves de Carvalho e Ana Luiza Almeida Ferro, bem
como os promotores de justiça Fernando Antônio
Berniz Aragão (da comarca de Timon) e Thiago André
Pierobom de Ávila (do Ministério Público do Distrito
Federal).
Ana Luiza Almeida Ferro falou sobre a importância da
atividade como um meio de ofertar, à comunidade
jurídica e aos demais interessados no tema, um curso
sobre os desafios enfrentados pelo Ministério
Público. "Estamos promovendo um debate sobre uma
das funções do Ministério Público que foi consagrada
na Constituição Federal", disse a promotora de justiça.
Fernando Berniz Aragão destacou a relevância do
debate para todos os envolvidos nas atividades
ministeriais. "O tema escolhido para este webinário se
constitui um assunto fundamental para todos aqueles
que atuam na atividade fim do Ministério Público",
ressaltou.
PALESTRANTE
Em sua exposição, o promotor de justiça do MPDF
falou sobre o papel da polícia para o Estado
Democrático de Direito. Ao destacar a importância da
atividade policial, ele também ressaltou que tem sido
observado, em vários países, um fenômeno referente
a desvios da atuação policial como violência,
corrupção e fraudes processuais. Segundo o

palestrante, o uso da força, a exposição a situações
problemáticas e baixa visibilidade da atividade policial
são fatores que levam a experiências partilhadas pelos
policiais, gerando uma cultura policial. "Apesar de
partilharem experiências semelhantes, a cultura
policial ocorre de modo diferente, dependendo da área
em que o policial está inserido. Por exemplo, a cultura
da polícia civil é diferente da polícia militar". Thiago
Pierobom de Ávila falou sobre estudos que apontam
para uma progressão de desvios policiais quando a
cultura da área não é devidamente controlada. De
acordo com ele, em geral os desvios começam com o
abuso do uso da força. "Os graves problemas
identificados têm origem na mesma fonte: a ausência
de controle daquilo que é pequeno", disse o
palestrante.
Sobre a atuação do Ministério Público no controle da
atividade policial, o promotor de justiça ressaltou que
ela tem uma ligação direta com o Estado Democrático
de Direito, que prevê como garantias para o cidadão
os direitos fundamentais, legalidade, separação de
poderes, proteção jurídica e responsabilização dos
agentes públicos.
Conforme Pierobom, o Ministério Público participa da
investigação criminal como órgão supervisor da
eficiência e eventuais ilegalidades do processo
investigatório, atuando, assim, como titular da
persecução penal. De acordo com a Lei
Complementar nº 75/1993, o Ministério Público da
União deverá realizar esse controle tendo em vista a
preservação da ordem pública, a prevenção e a
correção de ilegalidade ou abuso de poder e a
indisponibilidade da persecução penal.
Ainda segundo o palestrante, o Ministério Público,
juntamente com Ouvidorias e juízes, pode realizar o
controle jurídico na fiscalização da atividade policial. A
fiscalização ainda pode ser realizada no âmbito
político pelo Legislativo e Executivo; e a nível social,
exercido por Organizações Não Governamentais,
Ordem dos Advogados do Brasil, conselhos de
segurança comunitários, instituições internacionais e
universidades.
Redação: CCOM-MPMA
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PUBLICIDADE
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=17820

16

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 17 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA discute proteção a crianças e
adolescentes em Imperatriz
O Ministério Público do Maranhão discutiu temas
relacionados à proteção à infância e juventude, na
última segunda- feira, 14, no prédio das Promotorias
de Justiça de Imperatriz.
Participaram do encontro o promotor de justiça
Alenilton Santos, titular da 7ª Promotoria de Justiça
Especializada na Infância e Juventude de Imperatriz, o
vereador Ricardo Sidel e a representante da Comissão
da Infância e Juventude da OAB, a advogada
Elisângela Mellado.
Dentre as pautas, foi tratada a instalação do terceiro
Conselho Tutelar em Imperatriz, que já é matéria de
procedimento instaurado na Promotoria de Justiça de
na Defesa da Criança e Adolescente para apurar a
necessidade da instalação do órgão, tendo em vista
que o Município de Imperatriz tem mais de 300 mil
habitantes.
Outro assunto abordado foi a elaboração de um
projeto de lei para vetar a utilização de verbas públicas
a eventos ou espetáculos que possam fomentar a
sexualização de crianças e a pornografia infantil.
Sobre a instalação do novo Centro de Perícias no
Município, o MPMA e demais representantes
relataram a ausência de um plantão para atendimento
de crianças e adolescentes e mulheres vítimas de
violência. Com isso, foi discutida a adoção de
medidas que possam efetivar o atendimento dessas
pessoas, incluindo a realização de uma audiência
pública para tratar desse e de outros assuntos.
"Foi uma reunião muito produtiva.
Foram levantadas questões do interesse da sociedade
e do Ministério Público, o qual deve participar
ativamente da construção de melhores soluções dos
serviços que atendem a comunidade e a sociedade
em geral", destacou o promotor de justiça Alenilton
Santos.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/305/202
10617.pdf
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MPMA realiza seminário sobre controle
externo da atividade policial
Com o objetivo de discutir os desafios acerca do
controle externo da atividade policial, o Ministério
Público do Maranhão, por meio da sua Escola
Superior, realizou, na manhã desta terça-feira, 15, um
seminário virtual sobre a temática. A atividade também
discutiu o texto referente à revogação das Verificações
Preliminares de Informações.

Segundo o palestrante, o uso da força, a exposição a
situações problemáticas e baixa visibilidade da
atividade policial são fatores que levam a experiências
partilhadas pelos policiais, gerando uma cultura
policial.

A abertura da atividade contou com a presença do
procurador- geral de justiça, Eduardo Nicolau.

"Apesar de partilharem experiências semelhantes, a
cultura policial ocorre de modo diferente, dependendo
da área em que o policial está inserido. Por exemplo, a
cultura da polícia civil é diferente da polícia militar".

O coordenador do Centro de Apoio Operacional
Criminal, Marco Aurélio Ramos Fonseca, iniciou o
debate destacando que o exercício do controle externo
da atividade policial é importante para o desempenho
dos profissionais da área. "O tema que discutiremos
refere-se a uma garantia para o exercício das
atividades dos operadores do sistema policial",
afirmou.
Também participaram do webinário as promotoras de
justiça auxiliares da ESMP Elyjeane Alves de Carvalho
e Ana Luiza Almeida Ferro, bem como os promotores
de justiça Fernando Antônio Berniz Aragão (da
comarca de Timon) e Thiago André Pierobom de Ávila
(do Ministério Público do Distrito Federal).
Ana Luiza Almeida Ferro falou sobre a importância da
atividade como um meio de ofertar, à comunidade
jurídica e aos demais interessados no tema, um curso
sobre os desafios enfrentados pelo Ministério
Público. "Estamos promovendo um debate sobre uma
das funções do Ministério Público que foi consagrada
na Constituição Federal", disse a promotora de justiça.
Fernando Berniz Aragão destacou a relevância do
debate para todos os envolvidos nas atividades
ministeriais.
"O tema escolhido para este webinário se constitui um
assunto fundamental para todos aqueles que atuam na
atividade fim do Ministério Público", ressaltou.
PALESTRANTE Em sua exposição, o promotor de
justiça do MPDF falou sobre o papel da polícia para o
Estado Democrático de Direito. Ao destacar a
importância da atividade policial, ele também ressaltou
que tem sido observado, em vários países, um
fenômeno referente a desvios da atuação policial
como violência, corrupção e fraudes processuais.

Thiago Pierobom de Ávila falou sobre estudos que
apontam para uma progressão de desvios policiais
quando a cultura da área não é devidamente
controlada. De acordo com ele, em geral os desvios
começam com o abuso do uso da força. "Os graves
problemas identificados têm origem na mesma fonte: a
ausência de controle daquilo que é pequeno", disse o
palestrante.
Sobre a atuação do Ministério Público no controle da
atividade policial, o promotor de justiça ressaltou que
ela tem uma ligação direta com o Estado Democrático
de Direito, que prevê como garantias para o cidadão
os direitos fundamentais, legalidade, separação de
poderes, proteção jurídica e responsabilização dos
agentes públicos.
Conforme Pierobom, o Ministério Público participa da
investigação criminal como órgão supervisor da
eficiência e eventuais ilegalidades do processo
investigatório, atuando, assim, como titular da
persecução penal.
De acordo com a Lei Complementar nº 75/1993, o
Ministério Público da União deverá realizar esse
controle tendo em vista a preservação da ordem
pública, a prevenção e a correção de ilegalidade ou
abuso de poder e a indisponibilidade da persecução
penal.
Ainda segundo o palestrante, o Ministério Público,
juntamente com Ouvidorias e juízes, pode realizar o
controle jurídico na fiscalização da atividade policial. A
fiscalização ainda pode ser realizada no âmbito
político pelo Legislativo e Executivo; e a nível social,
exercido por Organizações Não Governamentais,
Ordem dos Advogados do Brasil, conselhos de
segurança comunitários, instituições internacionais e
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universidades.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/305/202
10617.pdf
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Ex-prefeita de Itinga é acionada I por
"mutretas" em licitação
A Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão
ingressou, nesta terça-feira, 15, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra a ex-prefeita Luzivete Botelho da Silva. O
motivo são irregularidades na execução de um
convênio para a realização do Carnaval de 2016.
O convênio n ° 042/2016, firmado entre a Prefeitura de
Itinga do Maranhão e a Secretaria de Estado da
Cultura teve as suas contas reprovadas. De acordo
com a Secretaria, foram encontradas irregularidades
nos procedimentos licitatórios para a execução do
contrato, orçado em R$ 66.950,00.
Entre as irregularidades estão divergências entre o
valor total pago e de pagamentos efetuados em
relação ao plano de trabalho; ausência de licitação;
falta de notas de empenho; e extrato do valor de R$
2.008,50 restituído à Secretaria Estadual, entre outras,
princípios constitucionais da legalidade e da
moralidade na administração pública, "a conduta da re
causou danos ao erário, que, em "razão do desfalque
financeiro decorrente do convênio cujas contas foram
reprovadas, à vista do dinheiro cuja destinação não se
sabe ao certo, ficou impedido de celebrar novos
convênios em prol da população", explica, na ação, o
promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira.
Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho estará suje ita ao ressarcimento
integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a
oito anos, pagamento de multa de até duas vezes o
valor do dano e proibição de contratar ou receber
benefícios do Poder Público, ainda que por intermédio
de empresa da qual seja sócia majoritário, pelo prazo
de cinco anos.
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MP emite parecer favorável à ação do
PROCON/MA para cumprimento da Lei
Anticorte na Pandemia
O Ministério Público Estadual (MPE) emitiu parecer
favorável á ação movida pelo PROCON/MA para
garantir o cumprimento da lei estadual que proíbe o
corte de serviços essenciais, por falta de pagamentos,
durante a pandemia. Com o parecer, a ação, que visa
obrigar fornecedores ao cumprimento da norma, agora
aguarda decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Equatorial Energia estará proibida de realizar os cortes
por falta de pagamento no Maranhão enquanto durar
a pandemia
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/download.php?documentId=210617014
210-ed07d90c07c8c8854c0f332a86175317&count=8&ck=f

"É um posicionamento importante a favor dessa Ação
Civil Pública movida pelo PROCON/MA. que está
buscando na justiça o cumprimento da Lei Estadual n°
11.280/2020 para assegurar que nenhum consumidor
tenha serviços essenciais, como o de abastecimento
de energia elétrica, suspenso pelos atrasos ou falta de
pagamentos nesse momento tão delicado que todos
vivenciam', declarou a presidente do órgão de defesa
do consumidor, Karen Barros.
Açâo - A Ação Civil Pública foi movida contra a
Equatorial Energia. O PROCON/MA exigiu na justiça
que a empresa cumprisse a Lei Estadual n°
11.280/2020, que estabeleceu medidas de proteção
aos maranhenses enquanto durasse o Plano de
Contingência do Novo Coronavirus. do Governo do
Estado do Maranhão, e da Lei Federal n°
13.460/2017. alterada pela Lei Federal n°
14.015/2020.
O parecer do Ministério Público considerou como
válido o pedido anteriormente negado pelo judiciário, o
qual, na primeira instância, acatou, entre outros, o
argumento de que a Lei Estadual não estaria em
conformidade com a Constituição Federal. Tal
entendimento foi superado em abril deste ano. após
julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) de
ação movida pela Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).
Conforme a decisão do tribunal, esse tipo de
legislação afeta diretamente relações de consumo
entre as distribuidoras e os usuários do serviço, sendo,
portanto, competência também dos estados legislar
sobre tal situação.
Após o parecer do MP. o processo retorna à 2*
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão
para decisão. Caso julgue procedente a ação, a
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21 casos de feminicídios registrados no
Maranhão
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-08.17.54-08.22.06-1623934760.mp4
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10 gatos aparecem mortos na praça dos
gatos, OAB investiga o caso
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-08.01.01-08.05.39-1623934364.mp4
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Homem é preso por ser suspeito roubo de
moto aquática
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.59.02-08.00.07-1623933731.mp4
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Homem tem prisão decretada por estuprar
suas cunhadas menores de idade
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.54.35-07.55.26-1623933434.mp4
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Homem foi preso por porte de maconha
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.46.37-07.48.39-1623933367.mp4
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Homem é preso por estuprar adolescente de
14 anos
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.26.31-07.30.35-1623933168.mp4
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PM prende 3 suspeitos por prática de assaltos
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/17/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.16.24-07.20.22-1623933020.mp4
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A lei de improbidade administrativa é
aprovada na câmara dos deputados
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/17/RDIOJOVEMPAN
FM1025SOLUISMA-06.39.35-06.44.31-1623933196.mp3
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