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Câmara esclarece motivos do atraso nas
devoluções das inscrições do concurso
público cancelado de 2020
Desde o último dia 1º de julho, deveria ter sido iniciado
o reembolso dos valores das inscrições dos
candidatos que se inscreveram no concurso da
Câmara Municipal de Imperatriz.

No prazo de 10 (dez) dias, revogar todos os atos
administrativos relativos ao último concurso público,
inclusive o processo licitatório que resultou na
contratação da empresa Instituto Coelho Neto;

Ocorre que, em tratativa realizada junto ao Ministério
Público Estadual na última semana, recomendou-se a
celebração de um COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com o Poder
Legislativo Municipal para o fim de estabelecer
algumas mudanças no procedimento de restituíção
dos valores do concurso, de forma a melhor garantir
os direitos e interesses dos candidatos, adequando-se
ás exigências legais.

Concluir o processo de reembolso dos valores já
solicitados através de formulário eletrônico até o dia
31/12/ 2021;

RELEMBRE O MP identificou irregularidades no
concurso público que seria realizado pela gestão
anterior, que vão desde inobservância de regras no
processo licitatório até violação de normas previstas
na Lei Complementar nº 173/2020, que trata de
contenção de despesas de órgãos públicos em razão
da pandemia da COVID- 19 Essas anormalidades
motivaram o ajuizamento de uma Ação Civil Pública
que culminou com o cancelamento das provas.
A Câmara Municipal de Imperatriz por meio do atual
Presidente, Alberto Sousa, manifestou interesse na
resolução do litígio, e atendendo a orientação
ministerial deflagrou o processo de devolução dos
valores pagos pelos candidatos, enquanto os atos
eram acompanhados pelo Ministério Público.
Após todo o procedimento feito, o MP convocou
reuniões, propondo a formalização de um acordo, por
meio do Compromisso de Ajustamento de Conduta,
indicando algumas alterações e fixando prazos, na
intenção de garantir os direitos dos inscritos, o que foi
de plano acatado pelo Legislativo, cujos principais
pontos seguem abaixo:

Viabilizar o requerimento feito presencialmente na
Câmara Municipal, pelo próprio interessado ou por
procurador devidamente habilitado, até o mesmo
prazo de 31/12/2021;
Apresentar até 01/03/ 2022, a relação de pessoas que
solicitaram a devolução das taxas de inscrições, bem
como relação de todos os valores efetivamente
ressarcidos aos candidatos;
Adotar providências para a realização de novo
concurso público para provimento de todos os cargos
criados pela Lei Municipal nº 1.798/2019, bem como
de todos aqueles eventualmente vagos, através do
processo de escolha de empresa organizadora, em até
150 (cento e cinquenta) dias após o fim da vigência
das restrições impostas pela lei federal de contenção
de despesas de órgãos públicos em razão da
pandemia de covid- 19;
Dar ampla publicidade de todos os termos deste
acordo em seus meios oficiais de comunicação, como
forma de garantir transparência e lisura ao
compromisso de ajuste; O Termo foi assinado nesta
segunda, 12 de julho de 2021 e o Presidente Alberto
Sousa informou que as devoluções se iniciarão na
próxima semana. (Sidney Rodrigues - ASSIMP)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/323/202
10713.pdf

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
No TAC, a Câmara Municipal de Imperatriz se obriga
a:
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MPMA debate procedimentos para evitar
bloqueio de benefícios de idosos
SÃO LUÍS - Com o objetivo de traçar estratégias
conjuntas para evitar novos casos de bloqueios de
benefícios e pensões de idosos, devido à
impossibilidade deles irem às agências bancárias, o
Ministério Público do Maranhão promoveu uma
reunião, na manhã da última sexta-feira, 9, com
integrantes da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa
Idosa (Renadi) e um representante do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS).
A reunião foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, com a participação do
promotor de justiça de Defesa do Idoso de São Luís,
José Augusto Cutrim Gomes e do chefe do Serviço de
Benefícios do INSS de São Luís, Francisco Portela.
Também participaram do encontro a coordenadora
estadual de Promoção da Política do Idoso da
Secretaria Estadual de Direitos Humanos e
Participação Popular e presidente do Conselho
Municipal dos Direitos dos Idosos de São Luís,
Débora Jatahy; o presidente do Conselho Estadual
dos Direitos do Idoso, Glécio Silva; a assistente social
e coordenadora do Centro de Prevenção à Violência
da Pessoa Idosa da Defensoria Pública Estadual,
Isabel Lopizic; a coordenadora do Fórum das
Entidades de Defesa do Idoso (Femad), Adalgisa
Drumond; e a servidora da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso, Mariana Rezende.

Precisamos ter uma visão mais sensível para o tema".
O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Idoso destacou que a maior preocupação é com as
pessoas que recebem o benefício e não têm
condições físicas ou mentais de fazer a prova de vida.
"A ideia é criar um projeto-piloto, com novos
procedimentos, evitando que nenhum idoso acamado
passe pela humilhação de se deslocar a uma agência
bancária", destacou Augusto Cutrim.
Uma nova reunião será realizada com o
superintendente do INSS no Maranhão a fim de
apresentar a proposta do MPMA para os idosos que
não podem se dirigir às agências bancárias. (Johelton
Gomes / CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/323/202
10713.pdf

"O grande número de idosos acamados ou com
dificuldade de locomoção que são segurados pelo
INSS e têm seus benefícios suspensos por não
poderem ir a uma agência bancária fazer a prova de
vida é um problema que precisa ser resolvido. Por
uma questão de justiça e de respeito, precisamos ter
um olhar de humanidade para esse segmento",
afirmou Eduardo Nicolau.
O chefe do MPMA indicou como alternativa que os
agentes de saúde e servidores dos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) possam
colaborar nesse procedimento, ou seja, atestem que o
idoso segurado está vivo e essa comunicação seja
aceita pelo INSS.
Na avaliação de Francisco Portela, o debate entre as
instituições foi positivo. "O diálogo institucional entre
os agentes responsáveis pela atenção ao idoso é
necessário.
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Câmara esclarece os motivos do atraso nas
devoluções das inscrições do concurso
público cancelado de 2020
Desde o último dia 1º de julho, deveria ter sido iniciado
o reembolso dos valores das inscrições dos
candidatos que se inscreveram no concurso da
Câmara Municipal de Imperatriz.

O Termo foi assinado nesta segunda, 12 de julho de
2021 e o Presidente Alberto Sousa informou que as
devoluções se iniciarão na próxima semana.
Sidney Rodrigues - ASSIMP

Ocorre que, em tratativa realizada junto ao Ministério
Público Estadual na última semana, recomendou-se a
celebração de um COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com o Poder
Legislativo Municipal para o fim de estabelecer
algumas mudanças no procedimento de restituíção
dos valores do concurso, de forma a melhor garantir
os direitos e interesses dos candidatos, adequando-se
ás exigências legais.

Fotos - divulgação
Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/07/13/camaraesclarece-os-motivos-do-atraso-nas-devolucoes-dasinscricoes-do-concurso-publico-cancelado-de-2020/

RELEMBRE
O MP identificou irregularidades no concurso público
que seria realizado pela gestão anterior, que vão
desde inobservância de regras no processo licitatório
até violação de normas previstas na Lei Complementar
nº 173/2020, que trata de contenção de despesas de
órgãos públicos em razão da pandemia da COVID-19
Essas anormalidades motivaram o ajuizamento de
uma Ação Civil Pública que culminou com o
cancelamento das provas.
A Câmara Municipal de Imperatriz por meio do atual
Presidente, Alberto Sousa, manifestou interesse na
resolução do litígio, e atendendo a orientação
ministerial deflagrou o processo de devolução dos
valores pagos pelos candidatos, enquanto os atos
eram acompanhados pelo Ministério Público.
Após todo o procedimento feito, o MP convocou
reuniões, propondo a formalização de um acordo, por
meio do Compromisso de Ajustamento de Conduta,
indicando algumas alterações e fixando prazos, na
intenção de garantir os direitos dos inscritos, o que foi
de plano acatado pelo Legislativo, cujos principais
pontos seguem abaixo:
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
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BURITICUPU: Prefeito João Carlos
pretende torrar R$ 5.179.907,00 com
Transporte Escolar até 31 de Dezembro de
2021. Absurdo!
Em plena pandemia e com aulas presenciais
suspensas, prefeito João Carlos pretende torrar mais
de CINCO MILHOS DE REAIS com transporte escolar
para o ano letivo de 2021, olha que estamos no mês
de Julho, Mês 7. Pouco menos de 5 meses para o final
do ano e o Prefeito ostenta com o erário.
Contratos como esses que o MPMA tem que
investigar, não tem a mínima condição de uma
prefeitura manter um contrato milionário em curto
espaço de tempo, Buriticupu é mesmo uma cidade
sem sorte para gestores. O atual prefeito veio de
encomenda, vem realizando licitações milionárias e o
povo? Há, isso ai é outra história, a preocupação do
Prefeito não é bem com o povo e sim nessas licitações
milionárias.
Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/07/13/buriticupuprefeito-joao-carlos-pretende-torrar-r-5-179-90700-comtransporte-escolar-ate-31-de-dezembro-de-2021-absurdo/
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Prefeito de São Bento é investigado por
supostamente cobrar propina de construtora
Neto Ferreira
O prefeito de São Bento, Carlos Dino Penha, está no
bojo de uma investigação criminal por supostamente
cobrar propina de uma construtora.
Segundo a Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), o
gestor está envolvido em uma negociata em que
supostamente exigia a devolução de 20% do valor
devido à empresa B dos Santos Construção e
Locação, mais conhecida como Mix Gestão.
A construtora, que fica localizada em São Luís, venceu
a licitação para executar obras no matadouro
municipal.
Ainda de acordo com o Parquet, o prefeito, por
intermédio do vereador Igor Pinheiro, estaria cobrando
a porcentagem de 20% para liberar o empenho de R$
416 mil, quantia devida à empresa. O parlamentar é
apontado como o mediador das negociações.
O caso está sob a coordenação do promotor de
Justiça Danilo José de Castro Ferreira, assessor
especial da PGJ, que tem um prazo de 90 dias para
conclusão dos trabalhos investigatórios.
Site: https://vandovalrodrigues.com/prefeito-de-saobento-e-investigado-por-supostamente-cobrar-propinade-construtora/
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MPMA firma TAC com Município de
Governador Newton Bello para reforma das
unidades de saúde
Eduardo Ericeira

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Zé Doca
firmou, em 30 de junho, Termo de Ajustamento de
Conduta com o Município de Governador Newton Bello
(termo judiciário da referida comarca), para a adoção,
por parte da administração municipal, de medidas de
infraestrutura, saneamento e logística, objetivando
garantir a eficiente prestação de serviço público na
área da saúde.
No acordo, o Executivo municipal se comprometeu a
reformar, no prazo de 60 dias, todas as Unidades
Básicas de Saúde existentes em Governador Newton
Bello e, no prazo de 180 dias, a Unidade Mista e o
Hospital Municipal.
CLÁUSULAS
SANÇÕES
VISTORIAS
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/mpmafirma-tac-com-municipio-de.html

6

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 13 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

EXCLUSIVO: DELEGADO DE CODÓ
NÃO PEDIU PRISÃO DE PM MESMO
SABENDO DE HISTÓRICO VIOLENTO
Leandro de Sá

HISTÓRICO DE AGRESSÃO

Menu

Vídeos de sua ex-esposa gravados e colocados nas
redes sociais, mostram que o PM já tinha um histórico
de agressor. Sua ex-companheira já havia feito
denúncias de que já havia sido agredida por ele como
mostram os vídeos aqui abaixo. Mas nem isso foi
motivação para que o delegado que o interrogou
pedisse sua prisão preventiva. Sendo assim, após o
depoimento, saiu pela porta da frente da delegacia
regional de Codó. Assista aos vídeos abaixo:

Na matéria a seguir aqui neste blog, vamos relatar
sobre o caso do policial militar Gilgleidon Pereira Melo,
que era lotado no 24° BPM de Coroatá e foi acusado
de assassinar a namorada a tiros no último dia 04-072021, naquela cidade. O crime chocou a população
que esperava uma reposta.
APÓS O CRIME
Segundo o que o BLOG DO DE SÁ apurou, como
nossos leitores podem acompanhar no documento
abaixo conseguido com exclusividade, o acusado
Gilgleidson Pereira Melo se apresentou na Delegacia
Regional de Codó no dia seguinte ao crime, ou seja,
dia 05 -07-2021. Em seu depoimento, como mostra
abaixo o documento, ele relata o que aconteceu e diz
também que foi o autor dos disparos, mas não sabe se
foram os mesmos que atingiram sua companheira Ana
Carolina. Ele relata que não conseguiu identificar as
pessoas que estavam rodeando o sítio, apenas viu
vultos, mas não explicou com mais precisão.
CONFIRA MAIS ABAIXO O BOLETIM DE
OCORRÊNCIA
O boletim de ocorrência não mostra com detalhes
como o fato aconteceu, isso por se tratar de uma letra
muito inferior a qualquer outra.
APÓS OUVÍ-LO, O DELEGADO LIBEROU
Como mostra o depoimento e o boletim de ocorrência
acima adquirido pelo BLOG DO DE SÁ , quem ouviu o
autor dos disparos foi o delegado plantonista em
Codó, Dr. Benedito Pessoa de Castro Júnior, titular do
1° DP de Codó, que estava de plantão. A cidade de
Coroatá estava sem delegado naquela noite e por isso
o PM Gilgleidson Pereira Melo teve que dar seu
depoimento em Codó. O mais estranho de tudo é que,
após ouvir o depoimento do PM, o delegado de
plantão liberou o autor dos disparos mesmo ele
confessando.

SECRETÁRIO JEFFERSON PORTELA EXONERA
COMANDANTE
O secretário de Segurança Pública do Estado,
Jefferson Portela, teve que ir a Coroatá na sexta-feira
(09), após a população ir às ruas cobrar uma
explicação. Rapidamente e sem explicações alguma, o
secretário exonerou o comandante do 24° BPM, Major
Frans, imputando responsabilidade a ele, sendo que o
PM cometeu um crime comum, e não um crime militar.
Numa entrevista ao apresentador Pacheco Filho,
Jefferson Portela disse o seguinte. " Porque o cidadão
envolvido no fato não se apresentou a delegacia
ontem? Indagou Portela. Mas quando foi reinquirido o
PM alegou que estava em tratamento na capital do PI.
Porém, o PM já havia sido ouvido no dia seguinte ao
crime e não foi pedida prisão preventiva.
A UNIDADE LOCAL NÃO COMUNICAVA SEUS
SUPERIORES.
Jefferson Portela culpou o ex-comandante Major Frans
pelo aumento da criminalidade no município de
Coroatá. " Aonde o comando pede apoio, vem a ação.
Como agora Coroatá está sob intervenção, você como
cidadão e todo mundo aqui verá o que vai acontecer
em Coroatá " disse o secretário. Pelo que se percebe,
o secretário de segurança pública tentou encontrar
um culpado pela demora na prisão do PM e somente
com a cobrança da imprensa e da população a prisão
foi possível.
PROCURAMOS MAJOR FRANS
O Major Frans, ex-comandante da PM em Coroatá, foi
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procurado pela redação do BLOG DO DE SÁ , mas
não atendeu nossas ligações e muito menos
respondeu nossas mensagens. O espaço está aberto
para ele, o delegado Benedito Pessoa e a Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/exclusivodelegado-de-codo-nao-pediu-prisao-de-pm-mesmosabendo-de-historico-violento/
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Professora morre em grave acidente no
interior do Maranhão
Portal CN1

Maranhão
? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar
A professora Edivanda Nery, de 40 anos, morreu
vítima de um acidente de automóvel na MA-012, em
Igarapé Grande, a 301 km de São Luís, por volta das
2h da madrugada dessa segunda-feira (12).
Segundo informações, a professora retornava de uma
programação em Igarapé Grande com seu esposo e
um casal de amigos. Em uma reta, próximo ao
povoado Cariri, o carro perdeu o controle, capotou e
colidiu violentamente contra uma cerca de arame
farpado.
Uma ambulância foi acionada para prestar socorro às
vítimas, mas Edivanda não resistiu aos ferimentos e
chegou no Hospital Municipal de Poção de Pedras já
sem vida. Os demais ocupantes do veículo não
sofreram ferimentos graves.
Edivanda tinha familiares no povoado Barro Vermelho
e lecionava no povoado Sumaúma, na zona rural de
Esperantinópolis. Ela deixa uma filha, Alinne Nery, que
fará 16 anos nesta terça-feira (13).
Em 2010, Aline perdeu o pai, o músico Mano, num
acidente na mesma rodovia.
Compartilhar
Postagem mais recente Postagem mais antiga
Página inicial
Clique no banner
Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)
Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA
Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Polícias Civil e Militar prendem associação criminosa
responsável por arrastões na cidade de Brejo-MA
Por Portal CN1 Uma equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, juntamente com a Polícia Militar,
prenderam em flagrante na manhã deste...
Acidente envolvendo motocicleta deixa um morto na
cidade de Buriti-MA
Por Portal CN1 Fábio Júnior, 35 anos, vitima fatal de
acidente de moto/Foto: Rede social Uma pessoa
morreu e duas ficaram feridas por um...
Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA
A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...
Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira
Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...
Magno Bacelar é investigado por omissão na
prestação de contas de convênios
A 1ª Promotoria de Justiça de Chapadinha instaurou
um inquérito contra o ex-prefeito Magno Bacelar por
improbidade administrativa e por omis...
Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior
Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. &quo...
Vereador João Leriano destaca os 151 anos de
Emancipação Política de Brejo-MA
Por Portal CN1 Os 151 anos da cidade de Brejo, a
serem comemorados neste domingo (11/7) foram
1
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destacados na sessão dessa sexta-feira (9), p...
Dois policiais militares morrem vítimas da Covid-19 em
São Luís
Foto: Divulgação/Arquivo pessoal Dois policiais
militares do Maranhão, morreram nesta quarta-feira
(7), por complicações causadas pela Covid...
Secretário de Segurança Pública do Maranhão
confirma prisão de PM suspeito de matar companheira
Crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (5).
O corpo de Ana Carolina, de 17 anos, foi encontrado
no sítio onde morava com o suspeito d...
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/07/professoramorre-em-grave-acidente-no.html
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Homens que se passaram por policiais
federais são presos pela Polícia Militar do
Maranhão
Portal CN1

Clique no banner

Polícia

Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar

Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Na noite de domingo (11), no município de Turiaçu,
dois homens armados, passando-se por policiais
federais à paisana, abordaram violentamente alguns
jovens, na praça São Francisco Xavier, na sede do
município, durante a comemoração dos 151 anos da
cidade. A dupla criminosa é de Turilândia

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

A ação causou pânico nas pessoas que estavam no
local, representando sérios riscos à vida delas.
Durante abordagem, os falsos policias recolheram
dinheiro, celulares, documentos e até arma de fogo.

Por Portal CN1 Uma equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, juntamente com a Polícia Militar,
prenderam em flagrante na manhã deste...

Após a ação criminosa, a PM identificou os dois
bandidos e iniciou buscas na tentativa de capturá-los.
Por volta das 11h40, eles foram presos na cidade de
Turilânida. Os criminosos foram identificados apenas
pelas iniciais C.P., de 29 anos. e B.M.D.R., de 25
anos.
Com eles, a polícia encontrou uma pistola, marca
Taurus, calibre .40, numeração, além de um coldre de
polímero, um carregador contendo 15 munições .40
intactas; um registro federal de arma de fogo; um
documento de porte federal de arma de fogo; e uma
CNH.
Algumas das vítimas já prestaram depoimento à
polícia. A dupla foi conduzida para Delegacia Regional
de Pinheiro, onde foram autuados em flagrante e
encaminhados ao presídio, onde ficarão à disposição
da Justiça.
I

Polícias Civil e Militar prendem associação criminosa
responsável por arrastões na cidade de Brejo-MA

Acidente envolvendo motocicleta deixa um morto na
cidade de Buriti-MA
Por Portal CN1 Fábio Júnior, 35 anos, vitima fatal de
acidente de moto/Foto: Rede social Uma pessoa
morreu e duas ficaram feridas por um...
Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA
A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...
Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira
Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...
Magno Bacelar é investigado por omissão na
prestação de contas de convênios

Compartilhar
Postagem mais antiga Página inicial

A 1ª Promotoria de Justiça de Chapadinha instaurou
um inquérito contra o ex-prefeito Magno Bacelar por
improbidade administrativa e por omis...
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Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior
Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. &quo...
Vereador João Leriano destaca os 151 anos de
Emancipação Política de Brejo-MA
Por Portal CN1 Os 151 anos da cidade de Brejo, a
serem comemorados neste domingo (11/7) foram
destacados na sessão dessa sexta-feira (9), p...
Dois policiais militares morrem vítimas da Covid-19 em
São Luís
Foto: Divulgação/Arquivo pessoal Dois policiais
militares do Maranhão, morreram nesta quarta-feira
(7), por complicações causadas pela Covid...
Secretário de Segurança Pública do Maranhão
confirma prisão de PM suspeito de matar companheira
Crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (5).
O corpo de Ana Carolina, de 17 anos, foi encontrado
no sítio onde morava com o suspeito d...
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/07/homens-quese-passaram-por-policiais.html
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PROJETO TRANSFERE CONSELHO
TUTELAR DA ESFERA MUNICIPAL
PARA A FEDERAL
O Projeto de Lei 1526/2021 vincula os conselhos
tutelares previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) para a esfera

sustentabilidade do conselho tutelar quanto as
finanças municipais.
Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/07/projetotransfere-conselho-tutelar-da.html

do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O texto
está em análise na Câmara
dos Deputados.
Atualmente, os conselhos tutelares são alocados
na esfera municipal. Segundo a proposta, caberá ao
município apenas a obrigação
de disponibilizar local para funcionamento adequado,
com serviços de vigia,
limpeza e manutenção.
O texto exige ainda a destinação de recursos
orçamentários da União para esses conselhos e
autoriza o ministério a empregar
até 10% dos recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP) na
atividade. Por fim, determina que os conselheiros
deverão obrigatoriamente ter
diploma de nível superior.
O entendimento da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) é que a vinculação administrativa
dos conselhos tutelares ser
única e exclusivamente uma competência do
município onera técnica e
financeiramente o Ente, e a ausência de determinação
de competências aos demais
entes, principalmente financeiras, sem dúvida
compromete tanto a estrutura e
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Aumento dos casos de violência contra idoso
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/13/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.04.07-06.06.51-1626177037.mp4
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Promotoria abre inquérito contra prefeito de
Matões por enriquecimento ilícito
O prefeito de Matões, Ferdinando Araújo Coutinho,
está no bojo de um inquérito que apura indícios de
enriquecimento ilícito.
A investigação está em curso na Promotoria de Justiça
de São João dos Patos, sob os cuidados do titular
Renato Ighor Viturino Aragão.
Para o Parquet, há suspeita de que o gestor e a
servidora municipal Dóris Andréia Souza de Araújo
Silva praticaram atos de enriquecimento ilícito, dano
ao erário e/ou atentado aos princípios da
Administração Pública.
De acordo com a Portaria publicada pelo Ministério
Público estadual, a apuração teve origem com a
abertura da Notícia de Fato (SIMP 253-073/2020), que
foi instaurada em 21 de julho de 2020. Após expirar o
prazo de validade, a NF foi convertida em Inquérito
Civil.
O promotor de Justiça já determinou a coleta de
informações, depoimento, certidões, perícias e demais
diligências. Caso seja comprovada as acusações, o
prefeito de Matões poderá ser acionado judicialmente
por improbidade administrativa.
Renato Ighor Viturino Aragão também encaminhou
ofício ao Secretário de Educação de Matões
requisitando informações sobre em qual colégio Dóris
Andréia Souza de Araújo Silva prestou serviços como
Vice-Diretora nos anos de 2018 e 2019, quais eram as
suas atividades e a folha de ponto dos servidores do
colégio comprovando a sua presença. O prazo do
envio das informações é de 10 dias.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/promotori
a-abre-inquerito-contra-prefeito-de-matoes-porenriquecimento-ilicito/
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Preso motorista que atropelou casal
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/13/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.25.33-07.27.48-1626178217.mp4
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Fiscalização em postos de combustíveis
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/13/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.59.20-07.01.40-1626178034.mp4
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A polícia civil investiga homicídio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/13/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.10.58-06.11.38-1626177145.mp4
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