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Deputado entra com representação contra
prefeita de Paço do Lumiar
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John Cutrim

O deputado estadual Yglésio Moyses (PROS) entrou
com uma representação no Ministério Público, em
desfavor da prefeita Paula Azevedo, após sessão
plenária na Câmara Municipal de Paço do Lumiar.
Suspeitas apontam para o fato de que a prefeita do
município teria ' l iberado' secretários e outros
servidores públicos para construir uma base de apoio
à secretária de Saúde Danielle Pereira.

Os servidores presentes "deveriam estar trabalhando,
em afronta direta ao disposto na Lei Municipal nº
180/1993", destaca um trecho do documento.

A chefe da Saúde luminense foi convocada pelo
legislativo local para prestar esclarecimentos em
relação à aplicação do recurso federal destinados ao
combate da covid-19, o SAMU que se encontra
desativado, além de outros contratos entre o município
e empresas.

No documento, o parlamentar destaca que o alvo da
investigação é a liberação dos secretários de suas
funções administrativas, sem citar servidores públicos
de outras áreas que, por algum motivo, também
estavam presentes. Caso não conste 'liberação' por
parte da prefeita, o parlamentar pede que sejam
aplicadas sanções administrativas aos agentes
públicos citados.

Site: https://johncutrim.com.br/deputado-entra-com-

representacao-contra-prefeita-de-paco-do-lumiar/
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Prefeito de Buriti Bravo é acionado por
improbidade administrativa
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A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.

Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.

As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.

Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.

A inda no  que d iz  respe i to  à  l im i tação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.

Nos contratos assinados também foram identificados
itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato

designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
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Por irregularidades em licitação de R$ 1,8
milhão, prefeito de Buriti Bravo, Cid Costa é

acionado por improbidade
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A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.

Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.

As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.

Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
A inda no  que d iz  respe i to  à  l im i tação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.

Nos contratos assinados também foram identificados

itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/26/por-

irregularidades-em-licitacao-de-r-18-milhao-prefeito-de-

buriti-bravo-cid-costa-e-acionado-improbidade/
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Sonegação de R$ 160 milhões faz o MPMA
oferecer denúncia contra sócios da

universidade Ceuma
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Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.

O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000,00 de multa cada um.

SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.

Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
a tes tada  a  sonegação  da  quan t i a  de  R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.

Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.

Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.

ESTATUTO

Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.

A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
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ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.

De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
luc ra t i vos ,  os  denunc iados  mod i f i ca ram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.

Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.

"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
t ransformarem uma empresa,  que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.

ENVOLVIMENTO

Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

IRREGULARIDADES

Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.

"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.

Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.

A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.

"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.

Por outro lado, a universidade Ceuma divulgou uma
nota sobre o caso.

Em virtude de notícias veiculadas em Blogs de São
Luís (MA), cujo título é "Promotoria denuncia sócios do
CEUMA por sonegação de imposto de quase R$160
milhões", a Universidade CEUMA vem esclarecer que:

1- Em 31 anos de história, vem contribuindo com o
crescimento educacional e econômico do nosso
estado, proporcionando a milhares de cidadãos
educação superior de qualidade.

2- Foram consideradas nulas todas as execuções
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fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

Diante do exposto, a Justiça garante e reconhece o
direito da Universidade CEUMA frente a todas essas
questões fiscais, tornando-as sistematicamente nulas.
Ou seja, a Universidade CEUMA, ao longo de toda a
sua existência, cumpre rigorosamente as suas
obrigações de forma correta, não constando
absolutamente nada que desabone a conduta dos
seus dirigentes e mantenedores.

A Universidade CEUMA restabelece a verdade dos
fatos e está inteiramente à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.

Site:

https://folhadomaranhao.com/2021/06/26/sonegacao-de-
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Prefeito de Buriti Bravo é acionado por
improbidade administrativa
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Prefeito Cid Pereira da Costa foi acionado pelo
Ministério Público (Foto: Reprodução)

A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.

Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.

As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.

Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
A inda no  que d iz  respe i to  à  l im i tação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.

Nos contratos assinados também foram identificados

itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/26/prefeito-

de-buriti-bravo-e-acionado-por-improbidade-

administrativa/
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Ex-prefeito de Buriti Bravo é acionado por
improbidade administrativa
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Prefeito Cid Pereira da Costa foi acionado pelo
Ministério Público (Foto: Reprodução)

A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o ex-prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.

Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.

As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.

Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
A inda no  que d iz  respe i to  à  l im i tação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.

Nos contratos assinados também foram identificados

itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/26/ex-
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Universidade Ceuma se manifesta sobre
denúncias feitas pelo MPMA
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Foto: Reprodução

O UniCeuma se manifestou, por meio de nota, sobre
denúncia feita pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA), que ofereceu denúncia contra os sócios da
universidade, por supostos crimes contra a ordem
tributária.

Segundo a denúncia do MPMA, o montante sonegado
nas quatro unidades do UniCeuma soma R$
159.482.135,97.

A Universidade Ceuma , por sua vez, afirma na nota
que foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

"A Justiça garante e reconhece o direito da
Universidade Ceuma frente a todas essas questões
fiscais, tornando-as sistematicamente nulas. Ou seja,
a Universidade Ceuma, ao longo de toda a sua
existência, cumpre rigorosamente as suas obrigações
de forma correta, não constando absolutamente nada
que desabone a conduta dos seus dirigentes e
mantenedores", destaca a nota do Ceuma.

Confira a íntegra da nota

Em virtude de notícias veiculadas em Blogs de São
Luís (MA), cujo título é "Promotoria denuncia sócios do
CEUMA por sonegação de imposto de quase R$160
milhões", a Universidade CEUMA vem esclarecer que:

1- Em 31 anos de história, vem contribuindo com o
crescimento educacional e econômico do nosso
estado, proporcionando a milhares de cidadãos
educação superior de qualidade.

2- Foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

Diante do exposto, a Justiça garante e reconhece o
direito da Universidade CEUMA frente a todas essas
questões fiscais, tornando-as sistematicamente nulas.
Ou seja, a Universidade CEUMA, ao longo de toda a
sua existência, cumpre rigorosamente as suas
obrigações de forma correta, não constando

absolutamente nada que desabone a conduta dos
seus dirigentes e mantenedores.

A Universidade CEUMA restabelece a verdade dos
fatos e está inteiramente à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.

São Luís, 26 de junho de 2021.

A Diretoria.
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MPMA recomenda alteração de nome de
escola pública que homenageia pessoa viva
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Da Redação, com informação do MPMA

O Ministério Público do Maranhão emitiu uma
recomendação ao Município de Açailândia para que
seja alterado o nome da Escola Municipal Ildenor
Gonçalves, localizada no povoado Novo Oriente, no
prazo de 60 dias.

Ildenor Gonçalves, que ainda está vivo, é irmão do ex-
prefeito Ildemar Gonçalves. A Lei Federal nº 6.454/77,
nos artigos 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de
pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, bem
como a inscrição de nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras ou
veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública.

Autor da Recomendação, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira,

titular da 2ª Promotoria Cível de Açailândia, observa
que tanto o Supremo Tribunal Federal como o
Conselho Nacional de Justiça já se posicionaram no
mesmo sentido a respeito da impessoalidade na
designação de bens públicos, reconhecendo a
ilegalidade do ato de se atribuir nome de pessoas
vivas a tais bens.

O membro do Ministério Público também requereu
que o prefeito de Açailândia dê ampla e imediata
divulgação e publicidade à Recomendação, inclusive
no website do município, bem como informe, em até
dez dias úteis, se acatará ou não o teor do documento.

Na hipótese de se recusar a cumprir o recomendado, o
chefe do Executivo deverá apresentar as justificativas.
Em caso de acatamento, deverá o prefeito informar as
providências adotadas, no mesmo prazo de até 10
dias úteis.

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/06/mpma-
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Ministério Público recomenda alteração de
nome de escola pública que homenageia

pessoa viva
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O Ministério Público do Maranhão emitiu nesta quarta-
feira, 24, uma Recomendação ao Município de Açailândia
para que seja alterado o nome da Escola Municipal
Ildenor Gonçalves, localizada no povoado Novo Oriente,
no prazo de 60 dias. Ildenor Gonçalves, que ainda está
vivo, é irmão do ex-prefeito Ildemar Gonçalves. A Lei
Federal nº 6.454/77, nos artigos 1º e 2º, proíbe a
atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de
qualquer natureza, bem como a inscrição de nomes de
autoridades ou administradores em placas indicadoras
de obras ou veículo de propriedade ou a serviço da
Administração Pública. Autor da Recomendação, o
promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, titular
da 2ª Promotoria Cível de Açailândia, observa que tanto
o Supremo Tribunal Federal como o Conselho Nacional
de Justiça já se posicionaram no mesmo sentido a
respeito da impessoalidade na designação de bens
públicos, reconhecendo a ilegalidade do ato de se
atribuir nome de pessoas vivas a tais bens. O membro
do Min

O Ministério Público do Maranhão emitiu nesta
quarta-feira, 24, uma Recomendação ao Município de
Açailândia para que seja alterado o nome da Escola
Municipal Ildenor Gonçalves, localizada no povoado
Novo Oriente, no prazo de 60 dias.

Ildenor Gonçalves, que ainda está vivo, é irmão do ex-
prefeito Ildemar Gonçalves. A Lei Federal nº 6.454/77,
nos artigos 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de
pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, bem
como a inscrição de nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras ou
veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública.

Autor da Recomendação, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira,

titular da 2ª Promotoria Cível de Açailândia, observa
que tanto o Supremo Tribunal Federal como o
Conselho Nacional de Justiça já se posicionaram no
mesmo sentido a respeito da impessoalidade na
designação de bens públicos, reconhecendo a
ilegalidade do ato de se atribuir nome de pessoas
vivas a tais bens.

O membro do Ministério Público também requereu
que o prefeito de Açailândia dê ampla e imediata

divulgação e publicidade à Recomendação, inclusive
no website do município, bem como informe, em até
dez dias úteis, se acatará ou não o teor do documento.

Na hipótese de se recusar a cumprir o recomendado, o
chefe do Executivo deverá apresentar as justificativas.
Em caso de acatamento, deverá o prefeito informar as
providências adotadas, no mesmo prazo de até 10
dias úteis.

Fonte : CCOM-MPMA
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Deputado Wellington denuncia desrespeito a
passageiros do serviço de ferry-boat e cobra

licitação
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Daniel Matos

O deputado estadual Wellington do Curso divulgou,
por meio das redes sociais, um vídeo em que atesta a
péssima qualidade dos serviços prestados pelas
operadoras de serviço aquaviário no Maranhão. O
vídeo foi gravado para comprovar os atrasos nos
horários do ferryboat, além da visível falta de estrutura
que é ofertada aos passageiros.

Ao abordar a temática, o deputado Wellington voltou a
requerer que o Governo do Estado realize licitação
para, então, dar melhores condições aos passageiros
maranhenses, sobretudo, os da Baixada, que sofrem
com o descaso por parte do governador Flávio Dino.

"O sentimento dos passageiros, em grande parte da
Baixada, é de indignação. Durante a viagem de ferry,
ouvimos inúmeros relatos de maranhenses que se
sentem desrespeitados com esse transporte precário,
sem segurança e sem o mínimo de conforto. O
desrespeito com os passageiros de ferryboat continua.
Não é a primeira vez que solicitamos ao governador
Flávio Dino que adote providências para realizar a
licitação e, assim, ofertar um serviço de qualidade a
população. Nos últimos meses, houve até ferry à
deriva; enquanto outro chegou a pegar fogo. Será
necessário ocorrer um acidente grave para que o
governador faça algo? Todos essses fatos serão
encaminhados ao Ministério Público para que, assim,
talvez, o Governo faça algo. Sigo atento na
fiscalização e em defesa de todos os maranhenses",
afirmou o deputado Wellington.

Site:
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EX-PREFEITO DE BURITI BRAVO É
ACIONADO EM IRREGULARIDADES

EM LICITAÇÕES NO VALOR DE R$ 1,8
MILHÃO (Notícias)
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Leandro de Sá
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A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.

Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.

As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.

Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
A inda no  que d iz  respe i to  à  l im i tação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no

edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.

Nos contratos assinados também foram identificados
itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
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SÓCIOS DO CEUMA SÃO
DENUNCIADOS POR SONEGAÇÃO DE

IMPOSTOS (Notícias)
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do Ceuma
por sonegação de Imposto Sobre Serviços (ISS) ao
Município de São Luís.

Segundo o MPMA, o montante sonegado nas
unidades do Renascença, Centro, Bequimão e Anil
soma R$ 159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de
5% do valor do serviço, o que indica um faturamento
em torno de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça
José Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000,00 de multa cada um.
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MP-MA oferece Denúncia contra sócios do
Ceuma por crimes contra a ordem tributária
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Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao município de São
Luís.

O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de Justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias, o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no Art. 1º, incisos I e V,
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no Art. 12.,
I, da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no Art. 71., do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000 de multa cada um.

Sonegação

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,

entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.

Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$ 150.141.210,
durante os meses de janeiro a dezembro de 2008,
período repetido até o ano de 2016, num total de 108
crimes da mesma espécie.

Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
Bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073, nos meses de janeiro a
dezembro de 2017, continuado no mesmo período de
2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.

Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.

Estatuto

Durante a investigação, um dos auditores fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que, até
por volta do ano de 2004, o Ceuma recolhia,
normalmente, o ISS. Porém, a partir daquele ano,
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.

A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que, no ano de 2005,
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.

De acordo com o promotor de Justiça, objetivando
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"legalizar", unilateralmente, a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
luc ra t i vos ,  os  denunc iados  mod i f i ca ram a
personalidade jurídica do Ceuma, que, até 2004, se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão Ltda., e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.

Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que, assim, passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
"mantenedora".

"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
Bairro Renascença, em São Luís, para o Bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
t ransformarem uma empresa,  que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de Justiça nas ações.

Envolvimento

Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor e, a partir de
1999, como chefe do Departamento de Contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

Irregularidades

Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de Justiça José Osmar Alves,
se utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é

uma entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria
imunidade tributária. Em razão disso, não emitem nota
fiscal da maioria dos serviços que prestam, sonegando
o ISS.

"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o integrante do Ministério
Público.

Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.

A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.

"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/mp-ma-

oferece-denuncia-contra-socios-do.html
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Com faturamento de mais de 3 bi, CEUMA é
denunciado por sonegação fiscal de quase

200 mi
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Neto Cruz

Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.

O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000,00 de multa cada um.

SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.

Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
a tes tada  a  sonegação  da  quan t i a  de  R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.

Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.

Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.

ESTATUTO

Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.

A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as

15



BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Sáb, 26 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.

De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
luc ra t i vos ,  os  denunc iados  mod i f i ca ram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.

Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.

"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
t ransformarem uma empresa,  que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.

ENVOLVIMENTO

Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como

um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

IRREGULARIDADES

Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.

"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.

Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.

A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.

"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.

Site: https://netocruz.blog.br/2021/06/26/com-

faturamento-de-mais-de-3-bi-ceuma-e-denunciado-por-

sonegacao-fiscal-de-quase-200-mi/
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MPMA oferece Denúncia contra sócios do
Ceuma por crimes contra a ordem tributária
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Eduardo Ericeira

Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.

O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$1.980.000,00 de multa cada um.

SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.

Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
a tes tada  a  sonegação  da  quan t i a  de  R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.

Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.

Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.

ESTATUTO

Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.

A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
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De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
luc ra t i vos ,  os  denunc iados  mod i f i ca ram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.

Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.

"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
t ransformarem uma empresa,  que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.

ENVOLVIMENTO

Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

IRREGULARIDADES

Para praticarem a sonegação, os denunciados,

segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.

"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.

Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.

A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.

"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mpma-

oferece-denuncia-contra-socios-do.html
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Prefeito de Buriti Bravo, Cid Pereira da
Costa é acionado por improbidade

administrativa
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Eduardo Ericeira

A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.

Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.

As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.

Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
A inda no  que d iz  respe i to  à  l im i tação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.

Nos contratos assinados também foram identificados
itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.

"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.

Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/prefeito

-de-buriti-bravo-cid-pereira-da.html
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SONEGAÇÃO DE ISS - MPMA oferece
Denúncia contra sócios do UniCeuma por

crimes contra a ordem tributária
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 26 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.

O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$1.980.000,00 de multa cada um.

SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.

Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
a tes tada  a  sonegação  da  quan t i a  de  R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.

Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.

Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.

ESTATUTO

Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.

A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
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obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.

De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
luc ra t i vos ,  os  denunc iados  mod i f i ca ram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.

Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.

"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
t ransformarem uma empresa,  que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.

ENVOLVIMENTO

Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como

um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

IRREGULARIDADES

Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.

"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.

Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.

A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.

"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frizou. (CCOM-MPMA)

Site: https://horaextra.slz.br/2021/06/26/sonegacao-de-

iss-mpma-oferece-denuncia-contra-socios-do-uniceuma-

por-crimes-contra-a-ordem-tributaria/
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Alô alô Ministério Público, o Portal da
Transparência de vários municípios não está

sendo atualizado!!!
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Um fato que chama à atenção, a maioria dos sites
dessas prefeituras foram desenvolvidos pela mesma
empresa de informática é só conferir, acredito que seja
apenas coincidência, mas seria bom uma investigação
do Ministério Público!!!

Um fato que chama à atenção, a maioria dos sites
dessas prefeituras foram desenvolvidos pela mesma
empresa de informática é só conferir, acredito que seja
apenas coincidência, mas seria bom uma investigação
do Ministério Público!!!

O site de várias

prefeituras da região, não está permit indo o
acompanhamento das ações dos seus

gestores, geralmente os sites são de fáceis acessos,
mas quando a pesquisa é

feita no Portal da Transparência, principalmente nas
janelas de contratos e

folha de pagamentos, simplesmente não permite o
acesso.

Um fato que chama

à atenção, a maioria dos sites dessas prefeituras
foram desenvolvidos pela

mesma empresa de informática é só conferir, acredito
que seja apenas

coincidência, mas seria bom uma investigação do
Ministério Público!!!

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/alo-alo-

ministerio-publico-o-portal-da.html
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras

Da política para a Litorânea

Cer ta vez eu dis se a um ami go que,
gra ças a Deus, não sou re pre sen tan te
do po vo, pa ra ba ter pal mas ou con tes- 
tar tu do o que o Exe cu ti vo pro põe, re- 
a li za ou se omi te. Tam bém es ca po da
acu sa ção de es tar in cur so no tal en ri- 
que ci men to sem cau sa. Aliás, até pa- 
re ce que is so nem é cri me, pois di fi cil- 
men te exis te um par la men tar, me lhor
di zen do, um po lí ti co, por exem plo,
que pos sa ex pli car sua for tu na. Ci ta ria
inú me ros ca sos, mas to dos eles es tão
à vis ta de quem tem olhos pa ra ver e
ou vi dos pa ra es cu tar. Des sa ma nei ra
ca mi nha o Ma ra nhão, o Bra sil.

En tre tan to, nes te meu exer cí cio de
pre ten so cro nis ta, sou co bra do a me
ma ni fes tar so bre tan tos as sun tos,
acon te ci men tos ou o que mais ocor- 
rer nes ta ci da de e até mes mo nes te
país. É cer to que cos tu mo es cre ver a
res pei to do que me pa re ce in te res san- 
te, pa ra o mo men to, po rém des pro vi- 
do de qual quer co no ta ção crí ti co-ma- 
li ci o sa ou in te res se po lí ti co, co mo às
ve zes me su ge rem. Até por que pro cu- 
ro ser ob je ti vo e fran co, pos tu ra que
pou co ou na da agra da a mui ta gen te.

O Bra sil é uma riquís si ma mi na de
no tí ci as pa ra o mun do to do usu fruir.
Ora, um po bre cro nis ta cá da al deia
tem tam bém o seu di rei to e não me- 
nos o de ver pa ra com os ou tros, de
pro cu rar co lo car tu do em pra tos lim- 
pos, is to é, de usar um pou co des sa
ma té ria pri ma no seu dia a dia, em be- 
ne fí cio dos seus ima gi ná ri os lei to res.

A pro pó si to, em um dos meus cír- 
cu los de con ver sas in for mais, fi quei
pas mo, com o de poi men to de ou- 
trem, de que um re cen te po lí ti co ma- 
ra nhen se, ha bi tan te da Câ ma ra Al ta
do país, te ria fi ca do ri co com in crí vel
ra pi dez. E mais: ou tro ra pé-de-chi ne- 
lo, por on de pas sou, des de es tu dan te,
te ria fei to das su as. No exer cí cio do
car go de Se cre tá rio de Es ta do, em go- 
ver no pre té ri to, apri mo rou o re fi no
dos seus do tes. E ho je, se gun do o in- 

for man te, se ria pro pri e tá rio de uma
es ta ção de TV em São Luís, de ca sa no
la go, em Bra sí lia, de uma ré gia man- 
são em Bar rei ri nhas, além de ou tros
va li o sos bens mó veis e imó veis.

Con fes so, foi o que es cu tei, po rém
me re ser vo ao di rei to de acre di tar ou
não acre di tar. Mas, co mo di zem, se
ele, o tal po lí ti co, tem a pre ten são de
ser go ver na dor do Ma ra nhão, a ser sa- 
gra do já nas pró xi mas elei ções, as
acu sa ções a ele di ri gi das pas sam a
ideia de ver da dei ras. E eu, as sim sen- 
do, ve jo-me na con tin gên cia de de po- 
si tar, nes sa no tí cia, um pou co de mi- 
nha des con fi a da cre du li da de. Pon to
fi nal. Pe ço des cul pas pe lo que dis se,
pois não era mi nha pre ten são co men- 
tar so bre ques tões po lí ti cas, mas
quem se exi me des sa es pé cie de con- 
ver sa, ter mi na sen do con si de ra do
car ta fo ra do ba ra lho. Faz par te do
ma ra nhen se es se es pí ri to par ti ci pa ti- 
vo da vi da pú bli ca. Em bo ra, co mo é
no tó rio, vo te mal em to das as opor tu- 
ni da des que se lhe ofe re cem, re sul- 
tan do nas re pre sen ta ções par la men- 
ta res de inex pres si va re le vân cia.

Pas so pa ra ou tro as sun to, ago ra de
âm bi to do més ti co. Não faz mui to
tem po e ele foi ob je to de uma das mi- 
nhas crô ni cas. In sis to no te ma, por- 
que é pre ci so fa zer al gu ma coi sa, é ne- 
ces sá rio de fi nir o uso do cal ça dão da
Li to râ nea. Não é pos sí vel que es te ca- 
so so men te ve nha ser le va do a sé rio
quan do ali se der um de sas tre, quan- 
do al guém ali for vi ti ma do.

Vou vol tar a ex pli car, is to é, a con tar
o que es tá acon te cen do. E is so ocor re
há al guns anos, sem pre de sa fi an do a
au to ri da de a que es se fa to, de re pe ti- 
ção diá ria, se acha su bor di na do. Ou
tal vez nem exis ta au to ri da de, por tan- 
to é pu ra ima gi na ção pen sar em de sa- 
fio.

Des de as cin co da ma nhã co me ça o
mo vi men to nos cal ça dões da Li to râ- 
nea, on de ho mens e mu lhe res, de to- 
das as ida des, apres sam seus pas sos,
com o ob je ti vo de me lho ra rem su as
per for man ces fí si cas. Além do mais,

to dos são en vol vi dos por um ra ro cli- 
ma de cor di a li da de, for man do pe que-
nos gru pos de ami gos ou até mes mo
fa mi li a res.

En tre tan to, se ria vi ver fo ra do Ma- 
ra nhão se es se am bi en te per du ras se,
in de fi ni da men te, sem ne nhum atro-
pe lo. Di go is so, com o mai or pe sar,
pois a de sor dem sem pre es te ve pre- 
sen te nes te nos so pe da ço de Bra sil. A
bem da ver da de, em nos sa ci da de, tal- 
vez mais que nas de mais do país, a de- 
so be di ên cia, po de-se de du zir, é co le- 
ti va.

Pois bem, por in crí vel que pa re ça,
nos cal ça dões que ve nho men ci o nan- 
do, la men ta vel men te, ve ri fi ca-se, to-
dos os di as, sem ex ce ção, uma pe ri go- 
sa mis tu ra de tran seun tes, sô fre gos
pe la prá ti ca de exer cí ci os fí si cos, com
pes so as an dan do de bi ci cle tas, mui-
tas de las em al ta ve lo ci da de, até con- 
ten do por ta vo lu mes bem pe sa dos de
car ga. E, por in crí vel que pa re ça, é co-
mum, mui to co mum mes mo, até gru- 
pos de po li ci ais de vi da men te mon ta- 
dos em su as bi ci cle tas a ame a çar, por
es sa ra zão, a vi da dos tran seun tes, que
ima gi no sem as sim de se ja rem. Já de- 
ve ter ocor ri do al gum pe que no aci- 
den te, pois co mi go mes mo já an dou
pró xi mo dis so acon te cer.

A pro pó si to, lem brei-me de quan-
do es ti ve em Bang kok, ca pi tal da Tai- 
lân dia. Sur pre en di-me, ao che gar à ci-
da de, tran si tan do pe las ru as, sem a
me nor dis tin ção pro te ci o nis ta, pois
com ple ta men te mis tu ra dos, au to mó- 
veis, ca mi nhões, car ro ças, pes so as de
qual quer se xo ou ida de, ani mais em
ge ral, de pas seio ou de car ga, tais co- 
mo bur ros, ca va los, car nei ros, ca chor-
ros, ele fan tes, mais pa re cen do um zo- 
o ló gi co am bu lan te do que uma ci da-
de, ain da mais a prin ci pal de um país.

Bem, acho que já tem tem po pa ra
que a atu al ad mi nis tra ção de São Luís,
ins ta la da re cen te men te, pos sa pres tar
es te con tri bu to à nos sa ca pi tal. Se rá
ou tra for ma de pre ser var vi das, além
do be lo tra ba lho de va ci na ção que
vem re a li zan do.

Vacina sim e para todos

Nos úl ti mos 15 me ses a hu ma ni da- 
de foi jo ga da em um abis mo de in cer- 
te zas. De uma ho ra pa ra ou tra ti ve- 
mos que nos su jei tar a con fi na men- 
tos, mu dan ças de há bi tos, ado ção de
pro to co los. Por al guns mo men tos, e
pe lo bem co mum, fo mos obri ga dos a
obe de cer ao lock down, ri go ro so mo- 
de lo de con ten ção de des lo ca men to
das pes so as pa ra evi tar o con tá gio do
mal que caiu so bre to dos.

Pas sa mos a vi ver com o me do, a
des con fi an ça com o ou tro. Na ções in- 
tei ras sub ju ga das por um ini mi go in- 
vi sí vel, que po de ria es tar em qual quer
par te. Fi ca mos re féns. Ain da que li- 
vres, es tá va mos pre sos psi co lo gi ca- 
men te, ar re di os a tu do e a to dos. Qua- 
se um ano de tor men to em um voo ce- 
go, sob um céu es cu ro e sem es tre las.

 
Mas Deus deu sa be do ria ao ser hu- 

ma no pa ra que es te pos sa evo luir e
pe la pri mei ra vez na his tó ria a ci ên cia
con se guiu dar um sal to gi gan tes co
em fa vor da vi da. Apro xi ma da men te
um ano se pas sou en tre tu bos de en- 
sai os, tes tes e com pro va ção da efi cá- 
cia da va ci na.

A es pe ran ça vol tou a pai rar so bre
nós, o céu nu bla do se abriu e re no va- 
mos a con fi an ça co mo um sen ti men- 
to que nos mo ti va a le van tar to dos os
di as e se guir fir mes. A va ci na já é uma
re a li da de, pe lo me nos pa ra a mai o ria
das na ções. Em bo ra não se pos sa, na- 
tu ral men te, ig no rar que a mes ma ain- 
da não che gou pa ra gran de par te da
po pu la ção ca ren te que vi ve so bre o
glo bo.

No Bra sil, ven ce ram os gri tos vin- 
dos das ru as, a me di ci na, a sa be do ria
de al guns, que mes mo di an te de uma
pos tu ra ne ga ci o nis ta, sou be ram “dri- 
blar” os obs tá cu los e trou xe ram a va- 
ci na a nós bra si lei ros. A ci ên cia pre va- 
le ceu. A va ci na co me çou che gar tam- 

bém por aqui.
 
Ape sar de tu do que fo ra vis to até o

mo men to e de ser es ta uma cam pa- 
nha de va ci na ção atí pi ca, qua se que
no re gi me de um trei na men to de
guer ra, ain da há mui to o que avan çar
e ser es cla re ci do so bre a va ci na.

Di fe ren te men te de ou tras épo cas e
cam pa nhas, pou co vi mos e ve mos
ações de ori en ta ção vol ta das à po pu- 
la ção, co mo for ma de dar se gu ran ça
aos ci da dãos. Ora, uma na ção sem co- 
man dan te, ou sen do es te um des qua- 
li fi ca do pa ra a  con du ção dos ru mos,
cor re o ris co de fi car a de ri va.

Daí por que to da opor tu ni da de que
os ci da dãos de bem e cons ci en tes ti- 
ve rem de com par ti lhar os be ne fí ci os
da me di ci na com o ou tro de ve ser
apro vei ta da. Nes te mo men to, va ci na
é sinô ni mo de vi da, de con ti nui da de.

 
Bas ta de mor tes, de so fri men to, de

per das. Vo cê que lê es te ar ti go cer ta- 
men te tem um pa ren te ou um ami go
que se foi, que so freu ou es tá so fren- 
do com o car ma que nos as so la. Por
que, en tão, cor rer ris cos, quan do te- 
mos ao nos so al can ce o an tí do to.

Não se va ci nar é vo ar in ten ci o nal- 
men te ru mo à fa ta li da de. Is so me re- 
cor da a fa mo sa e ve rí di ca his tó ria dos
pi lo tos ca mi ca ses, que fa zi am par te
da ar ma da ja po ne sa na guer ra con tra
os ali a do du ran te a Se gun da Guer ra
Mun di al.

Pa ra quem não co nhe ce o epi só dio,
cum pre aqui re me mo rar. Es ses pi lo- 
tos, em ato de to tal de ses pe ro, ao fim
da que le con fli to bé li co, co me ça ram a
uti li zar seus pró pri os aviões car re ga- 
dos de ex plo si vos co mo ar mas mor- 
tais, lan çan do-os con tra os na vi os dos
Ali a dos.

Na tu ral men te, tal ato sui ci da não
po de ria ter ou tro re sul ta do que não a
mor te da que le que ia de en con tro às
em bar ca ções. Es sa con du ta não po de
ser vis ta co mo ra zoá vel ho je, mui to
me nos quan do vem de al guém que ao
in vés de se gu rar o man che e as su mir o
con tro le, in sis te em um voo sem ru mo
ao fa tí di co des ti no.

Fi ca aqui o res pei to à co mu ni da de

nipô ni ca que vi ve no Bra sil, po vo que
car re ga sin gu la res va lo res éti cos e so-
ci ais. A his tó ria ser ve ape nas co mo
um re cor te de um mo men to tris te da
hu ma ni da de e ser ve pa ra ilus trar, me- 
ta fo ri ca men te, o que te mos a en fren- 
tar ho je e jun tos.

Nos sa guer ra, ago ra, é ou tra. Se na- 
que la opor tu ni da de as na ções se di vi-
di ram, bus ca ram sub ju gar ou tros po-
vos e ten ta ram avan çar com um mo-
de lo im pe ri a lis ta e de do mi na ção de
uns so bre ou tros, as ba ta lhas atu ais
de vem ser en fren ta das con jun ta men- 
te. A prin ci pal ar ma? A va ci na.

Efei tos co la te rais são pos sí veis?
Sim! Em al guns ca sos po de ocor rer.
Mas não se po de dar cre di bi li da de a
um ba ta lhão de ca lhor das que es pa- 
lham um sem nú me ro de fa ke
news con tra os be ne fí ci os da cu ra.

Ape nas uma do se bas ta? Não! A va-
ci na de ve ser apli ca da em du as do ses
e, ain da as sim, exis te um tem po pós-
va ci na ção pa ra que o or ga nis mo pos- 
sa efe ti va men te es tar pre pa ra do pa ra
re sis tir ao ví rus e às su as mu ta ções.

Por is so, a me di ci na in sis te na ma-
nu ten ção das me di das pre ven ti vas
mes mo após to ma das as du as do ses,
abo mi nan do o sen so co mum de al-
guns que já pre gam aban do nar os
pro to co los sa ni tá ri os.

Pa ra os mais cé ti cos, e é na tu ral que
es tes exis tam, in sis to na bus ca de in- 
for ma ções. Lei am, bus quem fon tes
con fiá veis e sé ri as, pre fe ren ci al men te
fo ra das po la ri za das re des so ci ais. Es- 
te é um mo men to em que de ve pre va- 
le cer a ra zão.

A va ci na é um ato que nos acom pa-
nha des de os pri mei ros mo men tos e
que atra ves sou to da nos sa in fân cia.
Cer ta men te, vo cê te ve um dos seus
pri mei ros cho ros com a fa mo sa BCG,
va ci na que lhe pro te ge pa ra o res to da
vi da ao re a gir con tra a tu ber co lo se
pul mo nar e ou tras for mas mais gra ves
des sa do en ça.

Va ci na é vi da. Uma, du as ve zes,
quan tas fo rem ne ces sá ri as. Pa ra béns
pa ra a ci ên cia, do Bra sil e do mun do,
que com pro va o seu va lor fren te a
uma on da des pre ten si o sa que in sis te
em nos le var a de ri va nou tra di re ção.

MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça da In fân cia, in te gran te do PROIN FAN -
CIA, do IBD CRIA-ABMP e do Ins ti tu to Es tu dos MP

Ór fãos da co vid-19

Com mais de três mi lhões de mor tos, se gun do a OMS, o pla ne- 
ta te rá, com a pan de mia o sur gi men to de uma ge ra ção de ór fãos
da CO VID-19, uma ques tão glo bal, com efei tos pro lon ga dos por
to da sua vi da. No Bra sil, os mais de meio mi lhão de se res hu ma- 
nos que fo ram to ma dos pe la do en ça tem uma fai xa etá ria de or- 
dem cres cen te na po pu la ção pro du ti va e fér til. A mor te de puér- 
pe ras, dei xa seus fi lhos e fi lhas re cém-nas ci dos sem mãe na pri- 
mei ra in fân cia, fa se em que a pre sen ça dos pais é de fi ni ti va pa ra
que con quis tem o de sen vol vi men to in te gral que lhes é di rei to
cons ti tu ci o nal men te pre vis to, por ser a fa se da das ja ne las da ple- 
ni tu de de sua for ma ção cog ni ti va e afe ti va.

Por que aten ção ur gen te pa ra es ses ór fãos? Por dois mo ti vos: a
pan de mia é uma ques tão sa ni tá ria mun di al avas sa la do ra e seus
efei tos le tais ime di a tos pro duz re sul ta dos de fi ni ti vos pa ra o en- 
tor no des ses se res hu ma nos e su as fa mí li as, em es pe ci al, os fi lhos
e fi lhas de pou ca ida de. A ló gi ca da pro te ção in te gral dos di rei tos
da cri an ça e do ado les cen te, na li nha da de fe sa e pro mo ção da
dig ni da de hu ma na, fun da men to da nor ma cons ti tu ci o nal, é cui- 
dar pri mei ro da que les mais vul ne rá veis. E ho je, con si de ran do o
per fil das fa mí li as bra si lei ras, em nú me ro ex pres si vo com ape nas
um dos ge ni to res, ali a do ao cres ci men to de mor tes de pes so as em
ida de re pro du ti va, de mo do re pen ti no, sem chan ce pa ra que a fa- 
mí lia ex ten sa, ou a re de so ci al de apoio, co mo a ma dri nha ou a vi- 
zi nha, pos sam se pre pa rar pa ra aco lher es sa cri an ça ou ado les- 
cen te, mos tra que a vul ne ra bi li da de so ci al e econô mi ca que po de
to má-los é mui to sig ni fi ca ti va, jus ti fi can do es sa pri o ri da de.

Quan tos são? Nin guém sa be ain da. O nú me ro de 45.000 ór fãos,
que o IPEA te ria de tec ta do em um es tu do, não é re co nhe ci do pe lo
Ins ti tu to. É pre ci so sa ber quem são, on de es tão e de que pre ci sam.
De sin vi si bi li zá-los. Ve ri fi car se es tão sen do cui da dos, por quem e
se es tão pro te gi dos. Se tem se gu ran ça ali men tar, afe ti va e res pei to
a seus di rei tos de con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria. Se es tão
sen do ex plo ra dos pe lo tra ba lho in fan til, in clu si ve nas pi o res fir- 
mas pre vis tas pe la Lis ta TIP, da OIT, que a co mu ni da de pla ne tá ria,
pe la AGEN DA 2030 da ONU, se com pro me teu a er ra di car.

Em reu nião da Co mis são Ex ter na da Câ ma ra dos De pu ta dos
des ti na da a acom pa nhar o En fren ta men to à Pan de mia da Co vid-
19 no Bra sil, ocor ri da em 13 de abril des te ano, o Pro fes sor Be ne- 
di to dos San tos, con sul tor do UNI CEF, cha mou “a aten ção pa ra o
fa to de que pre ci sar mos for ta le cer o sis te ma de ga ran tia de di rei- 
tos de cri an ças e ado les cen tes pa ra a pro te ção de las du ran te a
pan de mia de CO VID”, pois, “o de sa fio des se gran de im pac to da
CO VID pa ra for ta le cer a res pos ta que es tá pre vis ta no Es ta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te — que, nes ses 30 anos, tem si do pre cá- 
ria”, for ta le cen do “ex pe ri ên ci as lo cais, a co or de na ção, o ní vel de
res pos ta, a co ber tu ra, da da a di ver si da de de si tu a ções”.

O Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do do Ma ra nhão tem acom pa- 
nha do as mo vi men ta ções do po der pú bli co quan to ao aten di- 
men to dos ór fãos da CO VID-19 em três ei xos: sua iden ti fi ca ção, a
se gu ran ça de ren da que per mi ta se jam aco lhi dos pe las fa mí li as
ex ten sas ou so ci o a fe ti vas com quem já têm afi ni da de e a ade qua- 
ção da re de de aten di men to às su as ne ces si da des. Os Con se lhos
Es ta du ais de Di rei tos da Cri an ça e do Ado les cen te, da As sis tên cia
So ci al e dos Di rei tos Hu ma nos es tão ar ti cu lan do me di das pa ra
que a po lí ti ca de aten di men to lo ca li ze es sas cri an ças e ado les cen- 
tes, que se jam ou vi das su as ne ces si da des e pro vi dos seus di rei tos.
O Con se lho Re gi o nal de Ser vi ço So ci al tam bém já in cluiu o te ma
em seus de ba tes. O Ju di ciá rio, pe la Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça,
aco lheu re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co e pu bli cou im por- 
tan tís si mo Pro vi men to pro mo ven do o apoio dos car tó ri os de re- 
gis tro de óbi tos na iden ti fi ca ção des ses ór fãos da CO VID e no en- 
ca mi nha men to de seus ca sos ao Sis te ma Úni co da As sis tên cia So- 
ci al, o SU AS, pa ra fins da vi gi lân cia so ci o as sis ten ci al e pa ra aten- 
di men to nos CRAS e CRE AS. Igual me di da, pa ra fa zer se rem aten- 
di dos pre co ce men te, co mo de ter mi na o ECA, os ór fãos da CO- 
VID-19 , ado tou a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, ao edi tar No ta
Téc ni ca fa zen do a pon te en tre o SUS e o SU AS nes ses ca sos.

Por ini ci a ti va da SE DES, a Câ ma ra Te má ti ca do Con sór cio Nor- 
des te de Go ver na do res apro vou No ta Téc ni ca, com oi to pon tos,
pa ra que os no ve es ta dos da re gião ajam de ma nei ra co or de na da
nes se aten di men to, pres ti gi an do os três ei xos re fe ri dos nes tas li- 
nhas. È um do cu men to re fe ren ci al que de ve ser apro fun da do por
Es ta dos e Mu ni cí pi os, cri an do ro ti nas e flu xo gra mas pa ra que es- 
ses ór fãos te nham, por exem plo, ce le ri da de na trans fe rên cia da ti- 
tu la ri da de do Bol sa-Fa mí lia, no aces so aos be ne fí ci os even tu ais
do art. 22 da LO AS, à ori en ta ção ju rí di ca e so ci al so bre a for ma li- 
za ção das guar das e tu te las, ou pa ra o iní cio do re gu lar e in dis pen- 
sá vel pro ces so de ado ção, com a ob ser vân cia de to das as ga ran ti as
dos di rei tos des sas cri an ças e ado les cen tes a seus afe tos e à fa mí- 
lia, além de for ta le cer as já re fe ri das re des so ci ais de apoio.

A SEM CAS e o CMD CA, além do CMAS da ca pi tal es tão aten tos
e tra ba lhan do pe la cons tru ção das so lu ções lo cais, sen do cer to
que a for ma li za ção des sas ini ci a ti vas com cer te za não tar da rá.

Em 18 des te mês de ju nho, a re que ri men to da Se na do ra Eli zi a- 
ne Ga ma, a CO MIS SÃO TEM PO RÁ RIA CO VID-19 reu niu-se pa ra
dis cu tir os ór fãos da CO VID-19 e sua vul ne ra bi li da de, em de ba te
em que ti ve a hon ra de par ti ci par, ao la do de vá ri os es pe ci a lis tas
so bre o te ma e que te ve uma ri que za de con tri bui ções que o es pa- 
ço des te tex to não per mi te ex pli ci tar, ra zão pe la qual con vi do o
lei tor a ex plo rar o link da ses são na pá gi na da Co mis são
(https://le gis.se na do.leg.br/co mis so es/co mis sao?cod col=2422),
em es pe ci al o de ba te so bre o pro je to de lei pa ra a cri a ção de umm
Fun do de Am pa ro á Cri an ça ví ti ma da CO VID-19, o FA CO VID.
Nes ta sex ta-fei ra, anun ci ou o Ex ce len tís si mo Se nhor Go ver na dor
do Es ta do, pe las re des so ci ais, o en ca mi nha men to de pro je to de
lei “cri an do um au xí lio men sal pa ra cri an ças e jo vens que es tão
em or fan da de com ple ta, por te rem per di do os pais em fa ce do co- 
ro na ví rus”. A ini ci a ti va, me ri tó ria e com ple ta men te ade qua da à
pri o ri da de ab so lu ta da pro te ção in te gral de cri an ças e ado les cen- 
tes, cer ta men te te rá aco lhi da pe la As sem bleia le gis la ti va, que po- 
de de ba ter, pe la fren te par la men tar da In fân cia, ou tras me di das
em fa vor dos ór fãos da CO VID-19. Mui to es tá sen do fei to, por vá ri- 
as mãos, men tes e co ra ções. Mui to há a fa zer ain da. Pros se gui mos
to dos que com po mos a re de de aten di men to na cons tru ção de
par ce ri as pa ra le var as ex pe ri ên ci as po si ti vas e ino va do ras do Ma- 
ra nhão pa ra o de ba a te na ci o nal, pe la Re de na ci o nal da pri mei ra
In fân cia, pe lo CO NAN DA, CNAS, CNJ, CNMP e CON DE GE. Es sas
cri an ças são cre do ras de nos sos es for ços. 

Não po de mos aban do ná-las em su as do res. Do lu to à lu ta, pe la
in fân cia pro te gi da!

São Luís, sábado e domingo, 26 e 27 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/


"Estamos preparando as escolas para um
possível retorno", diz secretário Felipe

Camarão em inauguração de Escolas Dignas
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"Vacina no braço, comida na mesa e livro na mão, é
assim que o Governo do Estado está enfrentando a
pandemia no Maranhão", afirmou o secretário de
Estado Educação, Felipe Camarão, durante a entrega,
simultânea, de oito equipamentos educacionais, na
quinta-feira (24), em diversas regiões do estado.

Presente em Vargem Grande, um dos municípios que
receberam novas escolas dignas, o secretário
destacou que o Governo do Estado tem entre suas
frentes de ação, neste momento, o combate à Covid-
19 e o incremento da educação. Felipe Camarão
afirmou que as unidades educacionais estão se
adequando para a volta às aulas presenciais.
"Estamos preparando as escolas para um possível
retorno", acrescentou.

No município de Vargem Grande, o Governo do
Estado investiu R$ 1.764.398,64 para a reconstrução
do Centro de Ensino Raulina Sousa Silva e da quadra
poliesportiva da escola.

A reconstrução do prédio escolar em Vargem Grande
beneficiará mais de 1.200 estudantes, que terão
espaços climatizados, entre os quais oito salas de
aula, sala de professores, laboratório de informática e
biblioteca. A comunidade escolar ainda poderá
desfrutar de uma academia de saúde, construída no
pátio externo da escola.

"É uma grande alegria, um sonho realizado. A nossa
escola não foi somente reformada, ela foi reconstruída
e eu acredito que, a partir de agora, vai ser um marco
na história da nossa escola. Acredito que alunos,
professores e funcionários terão mais orgulho e alegria
de fazer parte dessa família. Acredito, também, que a
comunidade de todo o bairro São Miguel está
extasiada com essa grande obra, um presente que o
governador Flávio Dino e o secretário Felipe Camarão
nos deram. Muito obrigada", comemorou a gestora
geral do CE Raulina Sousa Silva, Cristiane Sousa
Pontes.

O prédio escolar não recebia uma reforma há mais de
30 anos. A inauguração dos espaços educacionais
trouxe alegria à estudante Amanda do Nascimento
Borges, 17 anos, que agradeceu o Governo do

Maranhão pela execução das obras.

"Eu me sinto feliz em poder realizar um sonho, que
não é apenas meu, mas, também, de toda a
comunidade esco la r .  Agora ,  os  ambien tes
educacionais oferecem mais conforto, com salas
climatizadas, espaço de leitura que possibilitarão um
melhor aprendizado para os alunos, além de outros
benefícios. Obrigada, pela reforma da nossa escola",
ressaltou a estudante.

Icatu

No município de Icatu, a comunidade escolar festejou
a entrega do CE Ana Flávia Pereira da Silva todo
reformado.  Cerca de 800 estudantes serão
beneficiados com a reforma. Foram investidos R$
569.096,78 para a melhoria do Centro de Ensino. A
escola oferece Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos (EJA).

Marcelo Nunes, professor de História do CE Ana
Flávia Pereira da Silva, destacou a importância da
reforma do espaço para o desenvolv imento
educacional da população de Icatu e agradeceu ao
Governo do Estado pela transformação do espaço
escolar.

"A gente recebe com o coração muito alegre a reforma
desta instituição; valoriza demais o trabalho do
governador Flávio Dino que, em tempos de crise e
tantas dificuldades, decidiu investir na Educação. A
reforma desta escola representa, para nós, um
incentivo, uma motivação a mais, para continuarmos
trabalhando, mesmo com toda dificuldade. Nós
encontramos, nessa reforma, algo que nos motiva a
continuar trabalhando pela educação do Maranhão,
pela educação de Icatu. A população só tem a
agradecer e vamos agradecer dando frutos com
alunos mais motivados, mais preparados, contribuindo
para o futuro dessa sociedade", ponderou o professor.

A gestora Geral do CE Ana Flávia Pereira da Silva,
Mírian Gonçalves, expressou satisfação pela reforma
da escola e agradeceu ao Governo do Estado pela
transformação do equipamento educacional.
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"A reforma da escola vem oferecer dignidade para os
nossos estudantes,  queremos agradecer ao
governador Flávio Dino e ao secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão, por esta reforma. Icatu
está de parabéns com o recebimento deste prédio que
foi todo reformado. O nosso muito obrigado", afirmou a
gestora escolar.

Vitória do Mearim

No município de Vitória do Mearim, o Centro Educa
Mais Estado do Espírito Santo, fundado na década de
1960, foi reformado e adequado para o atendimento
de seus alunos em tempo integral.

Em 2022, a tradicional escola completará 60 anos,
totalmente requalificada e pronta para receber 280
alunos em tempo parcial e integral. O gestor geral da
escola, Edu Souza, manifestou felicidade ao receber o
prédio escolar completamente reformado.

"Esta é a segunda reforma, em seis anos e meio que o
Governo do Estado realiza na escola. O espaço foi
contemplado com revital ização, ampliação e
adequação para o modelo de Escola de Tempo
Integral. Já éramos a Escola da Escolha, agora, temos
motivos de sobra para que os nossos jovens
protagonistas realizem o seu projeto de vida. Só temos
a agradecer ao governador Flávio Dino; ao vice-
governador, Carlos Brandão; ao secretário Felipe
Camarão e o adjunto da Seduc, André Bello", revelou.

A escola passou por adequação das salas, contando
com 6 salas de aulas; construção de refeitório/pátio;
coz inha ;  labora tó r ios  secos  e  mo lhados  -
química/biologia e física/matemática; reforma dos
banheiros, que ganharam chuveiros; sala de
professores e demais funcionários, com dois banheiros
e biblioteca. A escola atende ao público de Vitória do
Mearim e de outros municípios vizinhos.

Lígia Santos estudou na antiga escola e, hoje, é
professora de Inglês do Centro Educa Mais Estado do
Espírito Santo. "Sou professora da escola, fui aluna
também e vejo que a nossa escola está com uma
estrutura muito favorável à aprendizagem dos alunos.
Temos laboratórios, biblioteca e espaços confortáveis
para que os nossos alunos possam se sentir à vontade
e passar o dia conosco aqui nesse ambiente
agradável", destacou.

São Luís

Em São Luís, o Governo Estado entregou o novo CE
Cônego Ribamar Carvalho, localizado no bairro
Cohab, com 1.195 alunos matriculados do 6º ao 3º
ano, funcionando em 2 turnos, matutino e vespertino.
São 14 salas de aula modernas e climatizadas, mais

midiateca e consultório odontológico. A escola foi
t o ta lmen te  re fo rmada  e  também ganhará ,
pos te r i o rmen te ,  a  cons t rução  da  quadra .

O presidente da Agência de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB), Daniel Carvalho, que
representou o Governo do Estado no evento de
inauguração, reforçou a importância de transformar os
equ ipamentos  educac iona is  em ambien tes
confortáveis e adequados para a prática do ensino.

"Mais uma escola que o governador Flávio Dino está
entregando na data de hoje. Ao todo, são oito
equipamentos educacionais, entre escolas de ensino
regular, escolas de tempo integral, Faróis do Saber e
Quadra Poliesportiva que estão sendo entregues em
todo o estado. São mais de R$ 6 milhões investidos
nessas melhorias. O secretário Felipe Camarão,
sempre muito diligente e atento, determinou, inclusive,
a ampliação de algumas reformas, que foram
determinadas hoje, como é o caso desta escola que
será contemplada também com um auditório e uma
quadra", exprimiu Carvalho.

Site: https://omaranhense.com/estamos-preparando-as-
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Universidade Ceuma se manifesta sobre
denúncias feitas pelo MPMA
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O UniCeuma se manifestou, por meio de nota, sobre
denúncia feita pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA), que ofereceu denúncia contra os sócios da
universidade, por supostos crimes contra a ordem
tributária.

Segundo a denúncia do MPMA, o montante sonegado
nas quatro unidades do UniCeuma soma R$
159.482.135,97.

A Universidade Ceuma , por sua vez, afirma na nota
que foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

"A Justiça garante e reconhece o direito da
Universidade Ceuma frente a todas essas questões
fiscais, tornando-as sistematicamente nulas. Ou seja,
a Universidade Ceuma, ao longo de toda a sua
existência, cumpre rigorosamente as suas obrigações
de forma correta, não constando absolutamente nada
que desabone a conduta dos seus dirigentes e
mantenedores", destaca a nota do Ceuma.

Confira a íntegra da nota

Em virtude de notícias veiculadas em Blogs de São
Luís (MA), cujo título é "Promotoria denuncia sócios do
CEUMA por sonegação de imposto de quase R$160
milhões", a Universidade CEUMA vem esclarecer que:

1- Em 31 anos de história, vem contribuindo com o
crescimento educacional e econômico do nosso
estado, proporcionando a milhares de cidadãos
educação superior de qualidade.

2- Foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

Diante do exposto, a Justiça garante e reconhece o
direito da Universidade CEUMA frente a todas essas
questões fiscais, tornando-as sistematicamente nulas.
Ou seja, a Universidade CEUMA, ao longo de toda a
sua existência, cumpre rigorosamente as suas
obrigações de forma correta, não constando

absolutamente nada que desabone a conduta dos
seus dirigentes e mantenedores.

A Universidade CEUMA restabelece a verdade dos
fatos e está inteiramente à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.

São Luís, 26 de junho de 2021.

A Diretoria.

Site:

https://jornalpequeno.com.br/2021/06/27/universidade-

ceuma-se-manifesta-sobre-denuncias-feitas-pelo-mpma/

1

https://jornalpequeno.com.br/2021/06/27/universidade-ceuma-se-manifesta-sobre-denuncias-feitas-pelo-mpma/
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/27/universidade-ceuma-se-manifesta-sobre-denuncias-feitas-pelo-mpma/


Prefeito de São Bento corta ajudada de custo
pela metade e nega transporte a pacientes

que fazem tratamento de hemodiálise
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O prefeito da cidade de São Bento, Dino Penha,
cast iga pacientes que fazem tratamento de
hemodiálise na cidade de Pinheiro. Dino Penha cortou
pela metade a ajuda de custo que era dada aos
mesmos e nega o transporte até o Centro de
Hemodiálise de Pinheiro.

A ajuda de custo dada aos pacientes pelo Ex-prefeito
Luizinho Barros, era no valor de R$ 500, depois que
assumiu o comando do município, o atual prefeito Dino
Penha cortou pela metade, e ainda atrasa ao repasse
segundo áudio de um paciente da cidade de São
Bento.

Outra dificuldade imposta aos pacientes de diálise de
São Bento, é em relação ao traslado dos mesmo até o
Centro em Pinheiro, três vezes por semana os
pacientes precisam fazer esse trajeto para o
tratamento. Seu Zico, paciente que faz o tratamento
em Pinheiro, afirma que a secretária de saúde do
município, Shannalisian Ribeiro, disse que os mesmos
não têm direito ao transporte para fazer o tratamento.

O sofrimento imposto pelo prefeito Dino Penha aso
pacientes da cidade de São Bento, que fazem o
tratamento de Hemodiálise na cidade de Pinheiro, será
levado ao Ministério Público. Ouçam áudios abaixo.
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AÇAILÂNDIA - MPMA recomenda
alteração de nome de escola pública que

homenageia pessoa viva.
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JO FERNANDES

O Ministério Público do Maranhão emitiu nesta
quarta-feira, 24, uma Recomendação ao Município de
Açailândia para que seja alterado o nome da Escola
Municipal Ildenor Gonçalves, localizada no povoado
Novo Oriente, no prazo de 60 dias.

Ildenor Gonçalves, que ainda está vivo, é irmão do ex-
prefeito Ildemar Gonçalves. A Lei Federal nº 6.454/77,
nos artigos 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de
pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, bem
como a inscrição de nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras ou
veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública.

Autor da Recomendação, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira,

titular da 2ª Promotoria Cível de Açailândia, observa
que tanto o Supremo Tribunal Federal como o
Conselho Nacional de Justiça já se posicionaram no
mesmo sentido a respeito da impessoalidade na
designação de bens públicos, reconhecendo a
ilegalidade do ato de se atribuir nome de pessoas
vivas a tais bens.

O membro do Ministério Público também requereu
que o prefeito de Açailândia dê ampla e imediata
divulgação e publicidade à Recomendação, inclusive
no website do município, bem como informe, em até
dez dias úteis, se acatará ou não o teor do documento.

Na hipótese de se recusar a cumprir o recomendado, o
chefe do Executivo deverá apresentar as justificativas.
Em caso de acatamento, deverá o prefeito informar as
providências adotadas, no mesmo prazo de até 10
dias úteis.

Redação : CCOM-MPMA
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Sócios do Ceuma, Clóvis Fecury e família
são denunciados por crimes contra a ordem

tributária
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Cristiana França

Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.

O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.

Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
ac resc idas  da  exasperação  decor ren te  da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.

A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$1.980.000,00 de multa cada um.

SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.

Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
a tes tada  a  sonegação  da  quan t i a  de  R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.

Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.

Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.

ESTATUTO

Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.

A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
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obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.

De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
luc ra t i vos ,  os  denunc iados  mod i f i ca ram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.

Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.

"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
t ransformarem uma empresa,  que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.

ENVOLVIMENTO

Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como

um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

IRREGULARIDADES

Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.

"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.

Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.

A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.

"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.
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