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Ex-prefeita é acionada por improbidade
administrativa

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 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://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/306/202

10618.pdf

4

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/306/20210618.pdf
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/306/20210618.pdf


Venda irregular de lotes está proibida a
pedido do MPMA

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão conseguiu na
Justiça decisões liminares para proibir a continuação
de dois loteamentos feitos de forma irregular na Zona
Rural do Município de Governador Edison Lobão. As
decisões foram publicadas nos dias 14 e 16 de junho,
após o MPMA ter protocolado três Ações Civis
Públicas pedindo a paralisação dos loteamentos. O
descumprimento da liminar implica multa diária de R$
5 mil para cada um dos empreendimentos.

As Ações Civis Públicas foram elaboradas pelo titular
da 3ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa
do Meio Ambiente de Imperatriz, Jadilson Cirqueira. O
município de Governador Edison Lobão é termo
judiciário da Comarca de Imperatriz.

As investigações foram motivadas por informações
encaminhadas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Governador Edson Lobão (Semma) que
denunciaram os loteamentos Chácaras Aconchego,
Morada Verde e Talismã sendo comercializados sem
autorizações necessárias.

De acordo com os inquéritos civis instaurados pela 3ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Meio Ambiente de Imperatriz, os três loteamentos
possuem características urbanas, no entanto, estão
localizados em área rurais, sendo proibidos por lei o
fracionamento destas terras.

O promotor de justiça Jadilson Cirqueira explica que
o parcelamento de uma zona rural para fins urbanos
só é admitido no contexto de adequado ordenamento
territorial e eficiente execução da política urbana;
assim como é vedado o parcelamento, para fins
urbanos, de imóvel localizado fora das zonas citadas.

LIMINAR - De acordo com o pedido do MPMA, a
Justiça determinou que no prazo máximo de 15 dias
os responsáveis pelo Loteamento Chácaras
Aconchego e Morada Verde in terrompam o
parcelamento do solo naquela região, parando a
realização de quaisquer obras de melhoria ou de
infraestrutura e de qualquer alteração ao meio
ambiente em toda a área do empreendimento,
inclusive nos lotes já comercial izados, até o
julgamento f inal do processo.

A Justiça estabeleceu ainda que os responsáveis se
abstenham de fazer quaisquer propagandas dos lotes

ou ainda fazer a comercialização de qualquer área dos
loteamentos, devendo apresentar em juízo os nomes e
qualificações das pessoas que adquiriram lotes
anteriormente.

A multa diária estabelecida em R$ 5 mil a cada um dos
representados em caso de descumprimento será
revertida em favor do Fundo Estadual de Proteção dos
Direitos Difusos.

O Ministério Público aguarda a decisão sobre o
loteamento Talismã, em situação similar.

PEDIDOS - Ainda no curso do processo, o MPMA
pede que a Justiça fixe uma multa aos responsáveis
por danos ao Meio Ambiente, em valor ainda a ser
definido por perícia especializada, além de obrigá-los a
recompor as áreas de acordo com as condições
primitivas do solo, com a retirada dos vestígios do
loteamento, tais como casas, construções, postes,
dentre outros.

O promotor de justiça Jadilson Cirqueira pede ainda
que os responsáveis paguem indenização por dano
moral coletivo no valor de R$ 300 mil aos réus
particulares.

"Estas obras são exemplos claros de invasão de áreas
rurais por loteamentos tipicamente urbanos, com
nomes de condomínios ou loteamentos de chácaras
próximo a recursos hídricos a fim de enganar as
pessoas. Sequer há aprovação do Poder Público,
Licença Ambiental ou Registro Imobiliário. É uma
verdadeira especulação imobiliária em detrimento do
Meio Ambiente", afirma o promotor de justiça
Jadilson Cirqueira.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/306/202

10618.pdf
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Prefeita do Maranhão pretende gastar R$ 4
milhões com muros de cemitérios; MP

investiga o caso
 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA - NOTÍCIAS. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, através da 1ª
Promotoria de Justiça do município de Zé Doca,
instaurou um inquérito civil para apurar possíveis
irregularidades na Concorrência Pública 010/2021, que
tem como objetivo a construção de muros de
cemitérios, com valor estimado em R$ 4 milhões
realizada pela prefeitura de Zé Doca sob comando da
prefeita Josinha Cunha (PL).

Na terça-feira, a Folha do Maranhão divulgou outros
dois inquéritos civis, também instaurados pela 1ª
Promotoria de Justiça do município . O primeiro deles,
acompanha a licitação no valor de R$ 5,2 milhões para
realizar a contratação de empresa especializada para
execução de construção de pontes em estrutura de
madeira para município. De acordo com o edital, no
projeto básico apresentado, serão realizadas a
construção de 28 pontes de madeiras, com os preços
variando de R$ 143 mil a R$ 296 mil pagos em cada
ponte.

No segundo inquérito, o MP investiga possíveis
irregularidades na concorrência pública 006/2021, que
tem como objetivo a contratação e uma empresa para
realizar o gerenciamento e manutenção de iluminação
pública, com valor estimado em R$ 1.300.000,00.

Josinha Cunha é irmã do deputado federal, Josimar de
Maranhãozinho (PL).

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/18/prefeita-

do-maranhao-pretende-gastar-r-4-milhoes-com-muros-

de-cemiterios-mp-investiga-o-caso/
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Preso homem suspeito de tentativa de
estupro de uma criança de 5 anos

 

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/18/TVMIRANTEAFG

LOBOSOLUSMA-06.13.02-06.15.43-1624009576.mp4
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Desmatamento cresce 312%
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - BRASIL E MUNDO - pág.: 05. Sex, 18 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

O índice de desmatamento verificado em unidades
de conservação federal aumentou 312% em maio
deste ano em relação ao mesmo período do ano
passado. As florestas protegidas, que são fiscalizadas
pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade
( ICMBio) ,  reg is t ra ram 11 .296  hec ta res  de
desmatamento, número bem superior ao de maio de
2020, quando 2.741 hectares de florestas foram
perdidos.

O Estadão teve acesso a informações atualizadas do
Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia
Legal em Tempo Real (Deter), ferramenta do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que fiscaliza
ações de desmatamento. Os números se referem à
devastação registrada especificamente em unidades
de conservação.

O desmatamento acumulado também aponta que o
País caminha para um novo recorde. As medições
oficiais são feitas de agosto de um ano até julho do
ano seguinte. Entre agosto de 2020 e maio de 2021,
essas unidades somaram 33.820 hectares de mata
devastada. É um volume 40% superior ao período
entre agosto de 2019 e maio de 2020, de 24.165
hectares.

Esses aumentos revelam o avanço dos crimes sobre
as unidades de conservação, que são as áreas da
floresta que ainda abrigam a maior parte das madeiras
nobres. A mesma situação ocorre nas terras
indígenas. Na semana passada, o governo autorizou
uma nova operação militar na Amazônia liderada pelo
vice-presidente Hamilton Mourão. As ações vão se
concentrar em locais com os mais altos índices de
queimadas e desmatamento. Nessa lista estão 11
municípios prioritários. No Pará, ela inclui São Féíix do
Xingu, Altamira, Novo Progresso, Pacajá, Portei,
Itaituba e Rurópolis. No Amazonas, Apuí e Lábrea. No
Mato Grosso, a região de Coloniza. Em Rondônia,
Porto Velho.

Sem servidores

As unidades de conservação correspondem a cerca
de 18% da área continental e mais de 26% da zona
costeira e marinha. No Brasil, existem 334 unidades
de conservação federais. O ICMBio teve seu
orçamento muito reduzido pelo governo Bolsonaro. Em
2014, ele contava com 1.851 servidores efetivos. Em
2019, eram 1.589. No mesmo período, o número de
prestadores de serviços, terceirizados, caiu de 2.332
para 1.659. Atualmente, há mais de 1.300 cargos

vagos.

A tendência é de piora, pelas aposentadorias e a não
autorização de concursos públicos. Procurados, o
Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio não se
manifestaram sobre os números até as 19 horas de
ontem.

8



JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - NACIONAL - pág.: 07. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
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Situação de órfãos da Covid-19 será debatida
por senadores nesta sexta-feira

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - NACIONAL - pág.: 07. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A situação de crianças e adolescentes que ficaram
órfãos em razão da pandemia será debatida nesta
sextafeira (18) pelos senadores que integram a
Comissão Temporária da Covid-19, que acompanha
as ações de combate à doença no país.

O tema foi abordado em uma matéria especial
publicada pelo Jornal Pequeno, em uma edição de
domingo, no mês de março.

A audiência pública na comissão foi proposta pela
senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). No
requerimento para a realização do debate, ela
argumenta que a pandemia causou a morte de muitos
idosos que sustentavam suas famílias, assim como
pais e mães em idade laboral, "legando um grande
contingente de crianças e adolescentes órfãos e cujas
famílias não têm condições de prover o seu sustento".

Estão confirmadas as presenças do promotor de
Justiça da Infância e da Juventude de São Luís,
Márcio Thadeu Silva Marques e do jornalista Walberto
Maciel que também é autor da ideia legislativa
proposta no Portal e-Cidadania para criação de um
fundo de amparo aos órfãos da Covid-19.

Os senadores vão aproveitar para debater propostas
que já tramitam no Senado sobre o assunto, como o
Projeto de Lei (PL) 4.414/2020, de autoria do senador
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que altera o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990)
para agilizar o acolhimento de crianças e adolescentes
órfãos ou abandonados devido à pandemia do novo
coronavírus.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 213/2020, da
senadora Eliziane Gama, também deverá ser discutido
na audiência desta sexta. A proposta da parlamentar
maranhense estabelece uma renda mensal de R$ 800
para famílias vulneráveis com crianças de até seis
anos de idade. (Gil Maranhão)

2



JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
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Judiciário em Imperatriz suspende
comercialização de lotes clandestinos

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Poder Judiciário de Imperatriz, através da 2ª Vara
de Fazenda Pública, proferiu duas decisões liminares,
nas quais determina a imediata proibição do
parcelamento do solo rural, inclusive a realização de
quaisquer  novas obras de melhor ia  ou de
infraestrutura, e de qualquer alteração ao ambiente em
toda a área dos empreendimentos, inclusive nos lotes
já comercializados, dos condomínios de chácaras
"Morada Verde" e "Aconchego". As sanções impostas
aos réus, responsáveis pelos empreendimentos, foram
as mesmas, bem como os valores das multas. O
Município de Edison Lobão também figura como réu
nos dois casos.

Sobre o primeiro empreendimento, a ação iniciou-se
após informações da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Governador Edison Lobão dando conta
de possíveis irregularidades na implantação de um
condomínio de chácaras denominado "Morada Verde",
com o envio de notificações encaminhadas e cópias
de prints de WhatsApp.

Segundo relatos da Semma, os responsáveis legais
pelo referido empreendimento não apresentaram
nenhum projeto junto à Prefeitura, e, apesar de terem
sidos notificados pelo município para comparecimento
junto ao órgão competente, permaneceram inertes.

Por tais razões, os proprietários foram notificados para
suspensão das atividades. Sucessivamente, o
Ministério Público notificou os responsáveis para
cessar imediatamente quaisquer atividades realizadas
no local, tais como serviços de infraestrutura,
construções, vendas e outros, bem como para que
apresentassem cópias de licença ambiental e/ou
urbanística e aprovação do projeto pelo município.
Oficiou, ainda, ao município de Governador Edison
Lobão para adotar providências administrativas para o
caso em questão, tais como embargo administrativo e
autuações.

No dia 12 de maio de 2021, o MP realizou diligência
no local, ocasião em que constatou pessoalmente uma
pequena barraca na entrada do loteamento, com um
s e n h o r  p r e s t a n d o  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o
empreendimento e que se apresentou como vendedor
de lotes. No local foi observado também a feitura de
piquetes de lotes, alguns barracos já construídos, uma
máquina retroescavadeira fazendo limpeza de área e
algumas pessoas trabalhando em lotes, possivelmente

proprietários. Em defesa, os demandados Antônio
Filho, Caliandro Abreu e Antônio Raimundo Abreu
relataram que adquiriram, em fevereiro deste ano a
referida área, situada na zona rural do município de
Governador Edison Lobão.
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JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - JPT TURISMO - pág.: 20. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
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Ministério Público e CDL São Luís juntos
pela ética empresarial

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - JPT TURISMO - pág.: 20. Sex, 18 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro, recebeu
a visita do promotor de Justiça Marco Aurélio Batista
Barros, que apresentou o projeto "Ética e Integridade
Empresarial na Prevenção da Corrupção", voltado
para a valorização das condutas éticas nas relações
com o com os clientes. A proposta é criar um ambiente
empresarial saudável, valorizando a livre concorrência,
a competição corporativa mais justa e a minimização
dos riscos das empresas sofrerem sanções por
descumprimentos de leis e normas. A estratégia é
implementar ações de incentivo às empresas na
implantação e desenvolvimento de programas de
integridade (compliance), em prol da prevenção de
condutas irregulares ou duvidosas nas relações
comerciais. "Viemos apresentar o projeto à CDL que,
como entidade representativa do varejo, poderá nos
ajudar a divulgar entre seus associados a importância
de ações para impedir a ocorrência de irregularidades
nas empresas lojistas", afirmou o promotor. O
presidente Fábio Ribeiro avaliou como importante a
iniciativa do Ministério Público do Maranhão: "É
muito saudável o esforço das instituições no sentido
de qualificar as relações de consumo. A nossa
entidade tem sempre uma agenda positiva no sentido
de estimular o lojista a atender em conformidade com
as normas e critérios éticos porque isso contribui para
a cidadania do consumidor e torna a prática
empresarial saudável", explicou Ribeiro.
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