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Justiça manda o Estado fiscalizar águas de
lastro
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, condenou o Estado do
Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias para
controlar e reprimir as condutas que causem riscos e
danos ao meio ambiente da Baía de São Marcos, em
virtude do manejo, descarte e da destinação ilegal de
água de lastro, proveniente das embarcações
fundeadas na baía e atracadas nos portos de São
Luís. A decisão resulta da ação civil pública proposta
pelo Ministério Público Estadual. O descumprimento
implica pena de multa de R$ 100 mil reais.
De acordo com o magistrado, é de amplo
conhecimento que o descarte sem controle e
inadequado da água de lastro, proveniente das
embarcações fundeadas na Baía de São Marcos e
atracadas nos portos de São Luís, prejudica o meio
ambiente, especialmente por em grande parte conter
esgoto (dejetos humanos e industriais) e,
eventualmente, materiais tóxicos. "Sem falar na
possibilidade de liberar espécies animais e vegetais
endêmicas, que trariam prejuízo para fauna e flora
marinha local", acrescenta.
Água de lastro é a água do mar captada pelo navio
para garantir a segurança operacional da embarcação
e sua estabilidade.
A sentença estabelece prazo de 180 dias para adoção
de medidas fiscalizatórias regulares compatíveis com
a legislação ambiental.
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Justiça exige que Estado fiscalize descarte de
água de lastro
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, condenou o Estado do
Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias para
controlar e reprimir as condutas que causem riscos e
danos ao meio ambiente da Baía de São Marcos. A
decisão é resultado da ação civil pública proposta
pelo Ministério Público Estadual. O descumprimento
da determinação implica pena de multa de R$ 100 mil.
PÁGINA
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.454.orig.pdf
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Estado deve fiscalizar descarte de água de
lastro
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, condenou o Estado do
Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias para
controlar e reprimir as condutas que causem riscos e
danos ao meio ambiente da Baía de São Marcos, em
virtude do manejo, descarte e da destinação ilegal de
água de lastro, proveniente das embarcações
fundeadas na baía e atracadas nos portos de São
Luís. A decisão é resultado da ação civil pública
proposta pelo Ministério Público Estadual. O
descumprimento da determinação implica pena de
multa de R$ 100 mil.

problemática narrada", afirma. O magistrado adverte
que durante o cumprimento de sentença poderão ser
determinadas novas medidas coercitivas para
efetivação da determinação judicial, como majoração
da multa estipulada e outras que se mostrarem
necessárias. O valor da multa deve ser revertido para
o Fundo Estadual dos Interesses Difusos Lesados.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.454.orig.pdf

De acordo com o magistrado, é de amplo
conhecimento que o descarte sem controle e
inadequado da água de lastro, proveniente das
embarcações fundeadas na Baia de São Marcos e
atracadas nos portos de São Luís, afeta
desfavoravelmente o meio ambiente, especialmente
por em grande parte conter esgoto (dejetos humanos e
industriais) e, eventualmente, materiais tóxicos. "Sem
falar na possibilidade de liberar espécies animais e
vegetais endêmicas, que trariam prejuízo para fauna e
flora marinha local", acrescenta. Água de lastro é a
água do mar captada pelo navio para garantir a
segurança operacional da embarcação e sua
estabilidade. Conforme a sentença, a parte ré deve, no
prazo de 180 dias, adotar medidas fiscalizatórias
regulares compatíveis com a legislação ambiental e a
lei n° 9966/2000 que dispõe sobre a prevenção, o
controle e a fiscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional. A
legislação estabelece ser o órgão estadual de meio
ambiente responsável por realizar o controle ambiental
e a fiscalização dos portos organizados, instalações
portuárias, estaleiros, navios, plataformas e suas
instalações de apoio; avaliar os danos ambientais
causados por incidentes ocorridos nessas unidades; e
elaborar relatório circunstanciado, encaminhando-o ao
órgão federal de meio ambiente. Como pontuado pelo
Ministério Público em sua inicial, segundo o juiz
Douglas Martins, a poluição e riscos ambientais na
Baía de São Marcos na proporção atual mostram-se
como interesse nitidamente local, pois não atingem
proporção nacional ou envolvendo mais de um Estado
da Federação. "A responsabilidade do Estado do
Maranhão se mostra ainda mais acentuada
considerando que administra por delegação o Porto do
Itaqui, ou seja, não pode ser considerado alheio à
3
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça manda o Governo do Estado
fiscalizar águas de lastro (Geral | Poluição
ambiental)
São Luís - O juiz da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, Douglas de Melo Martins, condenou o
Estado do Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias
para controlar e reprimir as condutas que causem
riscos e danos ao meio ambiente da Baía de São
Marcos, em virtude do manejo, descarte e da
destinação ilegal de água de lastro, proveniente das
embarcações fundeadas na baía e atracadas nos
portos de São Luís. A decisão é resultado da ação
civil pública proposta pelo Ministério Público
Estadual. O descumprimento da determinação implica
pena de multa de R$ 100 mil reais.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/24/justi
ca-manda-o-estado-fiscalizar-aguas-de-lastro/
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BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Ter, 24 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Recuperação ambiental do Rio Pindaré é
tema de reunião com Procurador-Geral de
Justiça do Maranhão
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta segunda-feira, 23, a visita
institucional do secretário estadual de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, Diego Rolim, e do prefeito
Fufuca Dantas, de Alto Alegre do Pindaré. Eles
trataram da execução do programa ambiental cujo
foco é recuperar matas ciliares e regiões próximas ao
Rio Pindaré.
Diego Rolim explicou que Alto Alegre foi contemplada
com o programa "Maranhão Verde". "O objetivo é que
possamos fazer a recuperação desse rio tão crucial e
vital para o Maranhão", destacou.
O secretário de Meio Ambiente informou que já foi
feita, em Alto Alegre, a instalação de um viveiro e um
meliponário, que é um conjunto de colmeias de
abelhas para recuperação das matas ciliares e
proteção das nascentes no Vale do Pindaré.
Já o prefeito Fufuca Dantas afirmou que veio ao
Ministério Público em busca da parceria para essas
ações ambientais executadas com o governo estadual.
" A preservação do Pindaré é muito importante e a
parceria com o Ministério Público é estratégica".
Ao final do encontro, o chefe do MPMA afirmou que a
instituição apoia as iniciativas para garantir a
conservação do meio ambiente. "A degradação dos
recursos naturais, das fontes de água e dos
ecossistemas requer um esforço coletivo para reverter
esse cenário. Trabalhar a favor do meio ambiente
significa lutar a favor da atual e das futuras gerações" ,
avaliou Eduardo Nicolau.
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/recuperacaoambiental-do-rio-pindare-e-tema-de-reuniao-comprocurador-geral-de-justica-do-maranhao/
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BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Ter, 24 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo o MPMA, Justiça determina que
escola forneça profissionais de apoio a aluno
com autismo em Açailândia/MA
Eduardo Ericeira

Obrigação é prevista na Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro
Autista (TEA)
O caso de um aluno de seis anos com TEA, da Escola
Cristã Ebenézer, instituição privada em Açailândia,
levou a Justiça a determinar, em junho, a
disponibilização de profissionais de apoio para alunos
com necessidades educacionais especiais. A
instituição também deve se abster de alocar
estagiários e professores para realização de funções
típicas de profissionais específicos.
Segundo a titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de
Açailândia, Cristiane dos Santos Donatini, autora da
Ação Civil Pública de obrigação de fazer com
antecipação de efeitos da tutela ajuizada, em julho de
2019, que resultou na decisão da juíza Clécia
Monteiro, o colégio tem cumprido a decisão judicial,
que já transitou em julgado.

da disponibilização de professores auxiliares e
profissionais de apoio escolar aos alunos com
necessidades especiais, o que deve ser feito sem
cobrança de qualquer acréscimo nas mensalidades do
aluno", argumentou o MPMA, na ACP.
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (Lei nº
12.764/2012) estabelece que a pessoa com TEA
incluída nas classes comuns de ensino regular terá
direito a acompanhante especializado. "No momento
em que se nega o acesso a esses profissionais de
apoio aos alunos com deficiência, priva integração
social e exercício da cidadania", afirmou, ainda, a
promotora de justiça.
A multa em caso de descumprimento foi fixada em R$
500 diários.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/atende
ndo-o-mpma-justica-determina-que.html

ACP
A ação deferida foi baseada em denúncia da mãe do
estudante sobre pedido de disponibilização de
professor de apoio ao filho dela. Atividades escolares
comprovaram inexistência de atendimento educacional
especializado na escola. O estabelecimento
recomendou que o aluno fosse matriculado em uma
unidade da rede pública.
A Escola Cristã Ebenézer alegou que cumpria todas
as regulamentações educacionais quanto às pessoas
com deficiência e dispunha de duas professoras para
acompanhar o estudante. Porém, a professora da
criança informou que não sabia da existência da
segunda profissional.
Profissionais de apoio educacional devem
suporte aos alunos com deficiência,
assistência pedagógica individual e
compreensão e absorção do conteúdo

oferecer
prestar
auxiliar
escolar.

"A Escola Cristã Ebenézer se omite em relação ao
dever de oferecer atendimento especializado por meio
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RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Ter, 24 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Vereador do PDT é preso no interior do
Maranhão
Marcial Lima

Mateus Dantas Silva, 4º mais votado para Câmara de
Vereadores do município de Poção de Pedras na
eleição de 2020 foi preso na noite desta domingo (22)
na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão quando
estava atendendo no plantão do hospital municipal. A
Polícia foi até o parlamentar por meio de uma
denúncia de origem ainda desconhecido na qual
apontava ele usando documentos de outra pessoa.
Durante a chegada da Polícia foi constatado que o
"Mateus Croá", como é popularmente conhecido,
estava usando documentos do CRM (Conselho
Federal de Medicina) em nome de Mateus Dutra B.
Costa. Por determinação do delegado Daniel Moura,
titular do DP local, o vereador foi preso e levado ao
plantão da 16ª delegacia em Bacabal, onde prestou
depoimento ao delegado Fernando Rezende. O falso
médico foi autuado em flagrante pelos crimes de
exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica.
Passou por exames de corpo de delito e permanece a
disposição da justiça.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/24/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-06.24.51-06.27.19-1629798250.mp3
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RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - BOM DIA 1290. Ter, 24 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Vereador do PDT é preso no interior do
Maranhão
Ivison Lima

Mateus Dantas Silva, 4º mais votado para Câmara de
Vereadores do município de Poção de Pedras na
eleição de 2020 foi preso na noite desta domingo (22)
na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão quando
estava atendendo no plantão do hospital municipal. A
Polícia foi até o parlamentar por meio de uma
denúncia de origem ainda desconhecido na qual
apontava ele usando documentos de outra pessoa.
Durante a chegada da Polícia foi constatado que o
"Mateus Croá", como é popularmente conhecido,
estava usando documentos do CRM (Conselho
Federal de Medicina) em nome de Mateus Dutra B.
Costa. Por determinação do delegado Daniel Moura,
titular do DP local, o vereador foi preso e levado ao
plantão da 16ª delegacia em Bacabal, onde prestou
depoimento ao delegado Fernando Rezende. O falso
médico foi autuado em flagrante pelos crimes de
exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica.
Passou por exames de corpo de delito e permanece a
disposição da justiça.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/24/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-06.27.27-06.31.57-1629798464.mp3
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ASSUNTOS AFINS

Rede estadual garante leitos exclusivos para
Covid, diz SES
Apesar da constatação feita pela Fiocruz de que há
tendência de interrupção de queda dos casos de
Covid-19 em São Luís, leitos destinados a pacientes
graves infectados pelo novo coronavírus estão sendo
desativados. O indicador de transmissão comunitária
mostra que, além dos sinais claros de interrupção de
queda e princípio de crescimento em diversos locais,
os valores semanais continuam elevados.
Ontem (23), a Secretaria de Estado da Saúde (SES)
manifestouse sobre esse cenário. O órgão informou
que as medidas adotadas observam o comportamento
do vírus e o cenário epidemiológico, além das
demandas nas Unidades de Pronto-Atendimento, porta
de entrada para pacientes com sintomas moderados
e/ou graves da Covid-19.
A SES explicou, também, que a estrutura hospitalar da
rede estadual garante o retorno dos leitos destinados
exclusivamente a pacientes da Covid-19. "Neste
momento, em razão da queda dos casos de
internação, a secretaria tem destinado os leitos para
outras patologias e para pacientes das cirurgias
eletivas", afirma a nota encaminhada a O Estado.
Questionada sobre os casos da variante Delta
identificados na capital e no resto do estado, a SES
informou que os sete casos confirmados da variante
foram importados e que, até o momento, não há
confirmação de transmissão local nem há casos
suspeitos. No Maranhão, de acordo com a SES, a
variante Gama é a predominante, segundo os
resultados dos sequenciamentos genômicos das
amostras analisadas pela Fiocruz e Instituto Evandro
Chagas.
Ações A secretaria ressaltou que segue fortalecendo
as ações de vigilância e atuando, em parceria com os
municípios, para acelerar a vacinação contra a Covid19 no estado.
Dentre as ações de vigilância, desde 26 de maio, o
Decreto Estadual 36.758 determinou que empresas de
navegação/armadores no que diz respeito ao
desembarque, no território maranhense, deverão
informar previamente à Secretaria de Estado da
Saúde, à Anvisa e ao Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde a situação de
saúde dos tripulantes.

A determinação também alcança os estabelecimentos
de hospedagem do Maranhão, que são obrigados a
informar o ingresso de estrangeiros ou brasileiros
oriundos do exterior.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por sua
vez, disse que acompanha o trabalho de
monitoramento dos casos de Síndromes Respiratórias
Agudas Graves (SRAGs), conforme apontado pela
Fiocruz em material divulgado pelo órgão no dia 18
deste mês, que revela interrupção de queda ou
manutenção de platô das SRAGs.
A Semus ressaltou que, recentemente, foram
desinstalados apenas 30 leitos específicos para a
Covid- 19 de enfermaria, antes alocados
exclusivamente na Unidade Mista do Bequimão e
destinados para o recebimento de pacientes em pósoperatório, ajudando a otimizar o fluxo de leitos em
hospitais de urgência e emergência. E que a rede
municipal segue com 40 leitos de UTI, 15 leitos com
suporte ventilatório e 35 leitos de enfermaria,
totalizando 90 leitos exclusivos para pacientes com
Covid-19.
A Semus informou, ainda, que, por meio de comitê
específico de análise do combate à pandemia na
capital maranhense, monitora o saldo de casos da
Covid-19. A pasta ressaltou que, por enquanto, não
haverá mudança na oferta de novos leitos específicos
para o tratamento de doença e que, no entanto, estuda
constantemente a necessidade de disponibilização de
vagas, tendo em vista sempre as ocorrências da
Covid. Disse, ainda, que, até o momento, não
registrou nenhum caso da variante Delta na capital
maranhense.
SAIBA MAIS
Gama (a P.1)
Qual é: Trata-se da variante descoberta no fim do ano
passado em japoneses que voltavam do Amazonas.
Mutações: É muito parecida com a Beta, carregando
as mesmas mutações na espícula do vírus.
Comportamento: Mais transmissível.
Estudos apontam uma taxa de ataque (quantas
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pessoas um indivíduo doente infecta) semelhante à da
variante Alfa, entre 1,6 e 1,4, ante 0,8 do Sars-CoV-2
"original".
Resposta às vacinas: Pesquisas indicam que a
CoronaVac, do Butantan, manteve sua capacidade de
proteção em locais onde a Gama já estava
disseminada. A Fiocruz anunciou que a Covishield
(Astra- Zeneca) também faz frente à mutante. Ensaios
de neutralização (quando os anticorpos são testados
in vitro), trazem ainda resultados positivos da
Comirnaty (Pfizer), que devem se confirmar no mundo
real.
Situação epidemiológica: Calcula- se que seja
responsável por nove em cada 10 casos de Covid-19
no país. Suas características fazem com que ela até
agora vença a concorrência, tanto que ainda não
tivemos uma grande penetração das variantes
importadas.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça manda o Estado fiscalizar águas de
lastro
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, condenou o Estado do
Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias para
controlar e reprimir as condutas que causem riscos e
danos ao meio ambiente da Baía de São Marcos, em
virtude do manejo, descarte e da destinação ilegal de
água de lastro, proveniente das embarcações
fundeadas na baía e atracadas nos portos de São
Luís. A decisão resulta da ação civil pública proposta
pelo Ministério Público Estadual. O descumprimento
implica pena de multa de R$ 100 mil reais.
De acordo com o magistrado, é de amplo
conhecimento que o descarte sem controle e
inadequado da água de lastro, proveniente das
embarcações fundeadas na Baía de São Marcos e
atracadas nos portos de São Luís, prejudica o meio
ambiente, especialmente por em grande parte conter
esgoto (dejetos humanos e industriais) e,
eventualmente, materiais tóxicos. "Sem falar na
possibilidade de liberar espécies animais e vegetais
endêmicas, que trariam prejuízo para fauna e flora
marinha local", acrescenta.
Água de lastro é a água do mar captada pelo navio
para garantir a segurança operacional da embarcação
e sua estabilidade.
A sentença estabelece prazo de 180 dias para adoção
de medidas fiscalizatórias regulares compatíveis com
a legislação ambiental.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça exige que Estado fiscalize descarte de
água de lastro
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, condenou o Estado do
Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias para
controlar e reprimir as condutas que causem riscos e
danos ao meio ambiente da Baía de São Marcos. A
decisão é resultado da ação civil pública proposta
pelo Ministério Público Estadual. O descumprimento
da determinação implica pena de multa de R$ 100 mil.
PÁGINA
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.454.orig.pdf
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Estado deve fiscalizar descarte de água de
lastro
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, condenou o Estado do
Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias para
controlar e reprimir as condutas que causem riscos e
danos ao meio ambiente da Baía de São Marcos, em
virtude do manejo, descarte e da destinação ilegal de
água de lastro, proveniente das embarcações
fundeadas na baía e atracadas nos portos de São
Luís. A decisão é resultado da ação civil pública
proposta pelo Ministério Público Estadual. O
descumprimento da determinação implica pena de
multa de R$ 100 mil.

problemática narrada", afirma. O magistrado adverte
que durante o cumprimento de sentença poderão ser
determinadas novas medidas coercitivas para
efetivação da determinação judicial, como majoração
da multa estipulada e outras que se mostrarem
necessárias. O valor da multa deve ser revertido para
o Fundo Estadual dos Interesses Difusos Lesados.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.454.orig.pdf

De acordo com o magistrado, é de amplo
conhecimento que o descarte sem controle e
inadequado da água de lastro, proveniente das
embarcações fundeadas na Baia de São Marcos e
atracadas nos portos de São Luís, afeta
desfavoravelmente o meio ambiente, especialmente
por em grande parte conter esgoto (dejetos humanos e
industriais) e, eventualmente, materiais tóxicos. "Sem
falar na possibilidade de liberar espécies animais e
vegetais endêmicas, que trariam prejuízo para fauna e
flora marinha local", acrescenta. Água de lastro é a
água do mar captada pelo navio para garantir a
segurança operacional da embarcação e sua
estabilidade. Conforme a sentença, a parte ré deve, no
prazo de 180 dias, adotar medidas fiscalizatórias
regulares compatíveis com a legislação ambiental e a
lei n° 9966/2000 que dispõe sobre a prevenção, o
controle e a fiscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional. A
legislação estabelece ser o órgão estadual de meio
ambiente responsável por realizar o controle ambiental
e a fiscalização dos portos organizados, instalações
portuárias, estaleiros, navios, plataformas e suas
instalações de apoio; avaliar os danos ambientais
causados por incidentes ocorridos nessas unidades; e
elaborar relatório circunstanciado, encaminhando-o ao
órgão federal de meio ambiente. Como pontuado pelo
Ministério Público em sua inicial, segundo o juiz
Douglas Martins, a poluição e riscos ambientais na
Baía de São Marcos na proporção atual mostram-se
como interesse nitidamente local, pois não atingem
proporção nacional ou envolvendo mais de um Estado
da Federação. "A responsabilidade do Estado do
Maranhão se mostra ainda mais acentuada
considerando que administra por delegação o Porto do
Itaqui, ou seja, não pode ser considerado alheio à
5
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Justiça manda o Governo do Estado
fiscalizar águas de lastro (Geral | Poluição
ambiental)
São Luís - O juiz da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, Douglas de Melo Martins, condenou o
Estado do Maranhão a adotar medidas fiscalizatórias
para controlar e reprimir as condutas que causem
riscos e danos ao meio ambiente da Baía de São
Marcos, em virtude do manejo, descarte e da
destinação ilegal de água de lastro, proveniente das
embarcações fundeadas na baía e atracadas nos
portos de São Luís. A decisão é resultado da ação
civil pública proposta pelo Ministério Público
Estadual. O descumprimento da determinação implica
pena de multa de R$ 100 mil reais.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/24/justi
ca-manda-o-estado-fiscalizar-aguas-de-lastro/
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Atendendo o MPMA, Justiça determina que
escola forneça profissionais de apoio a aluno
com autismo em Açailândia/MA
Eduardo Ericeira

Obrigação é prevista na Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro
Autista (TEA)
O caso de um aluno de seis anos com TEA, da Escola
Cristã Ebenézer, instituição privada em Açailândia,
levou a Justiça a determinar, em junho, a
disponibilização de profissionais de apoio para alunos
com necessidades educacionais especiais. A
instituição também deve se abster de alocar
estagiários e professores para realização de funções
típicas de profissionais específicos.
Segundo a titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de
Açailândia, Cristiane dos Santos Donatini, autora da
Ação Civil Pública de obrigação de fazer com
antecipação de efeitos da tutela ajuizada, em julho de
2019, que resultou na decisão da juíza Clécia
Monteiro, o colégio tem cumprido a decisão judicial,
que já transitou em julgado.

da disponibilização de professores auxiliares e
profissionais de apoio escolar aos alunos com
necessidades especiais, o que deve ser feito sem
cobrança de qualquer acréscimo nas mensalidades do
aluno", argumentou o MPMA, na ACP.
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (Lei nº
12.764/2012) estabelece que a pessoa com TEA
incluída nas classes comuns de ensino regular terá
direito a acompanhante especializado. "No momento
em que se nega o acesso a esses profissionais de
apoio aos alunos com deficiência, priva integração
social e exercício da cidadania", afirmou, ainda, a
promotora de justiça.
A multa em caso de descumprimento foi fixada em R$
500 diários.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/atende
ndo-o-mpma-justica-determina-que.html

ACP
A ação deferida foi baseada em denúncia da mãe do
estudante sobre pedido de disponibilização de
professor de apoio ao filho dela. Atividades escolares
comprovaram inexistência de atendimento educacional
especializado na escola. O estabelecimento
recomendou que o aluno fosse matriculado em uma
unidade da rede pública.
A Escola Cristã Ebenézer alegou que cumpria todas
as regulamentações educacionais quanto às pessoas
com deficiência e dispunha de duas professoras para
acompanhar o estudante. Porém, a professora da
criança informou que não sabia da existência da
segunda profissional.
Profissionais de apoio educacional devem
suporte aos alunos com deficiência,
assistência pedagógica individual e
compreensão e absorção do conteúdo

oferecer
prestar
auxiliar
escolar.

"A Escola Cristã Ebenézer se omite em relação ao
dever de oferecer atendimento especializado por meio
7
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Atendendo o MPMA, Justiça determina que
escola forneça profissionais de apoio a aluno
com autismo
O caso de um aluno de seis anos com TEA, da Escola
Cristã Ebenézer, instituição privada em Açailândia,
levou a Justiça a determinar, em junho, a
disponibilização de profissionais de apoio para alunos
com necessidades educacionais especiais. A
instituição também deve se abster de alocar
estagiários e professores para realização de funções
típicas de profissionais específicos.
Segundo a titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de
Açailândia, Cristiane dos Santos Donatini, autora da
Ação Civil Pública de obrigação de fazer com
antecipação de efeitos da tutela ajuizada, em julho de
2019, que resultou na decisão da juíza Clécia
Monteiro, o colégio tem cumprido a decisão judicial,
que já transitou em julgado.

Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (Lei nº
12.764/2012) estabelece que a pessoa com TEA
incluída nas classes comuns de ensino regular terá
direito a acompanhante especializado.
"No momento em que se nega o acesso a esses
profissionais de apoio aos alunos com deficiência,
priva integração social e exercício da cidadania",
afirmou a promotora de justiça. A multa em caso de
descumprimento foi fixada em R$ 500 diários.

A ação deferida foi baseada em denúncia da mãe do
estudante sobre pedido de disponibilização de
professor de apoio ao filho dela. Atividades escolares
comprovaram inexistência de atendimento educacional
especializado na escola.
O estabelecimento recomendou que o aluno fosse
matriculado em uma unidade da rede pública.
A Escola Cristã Ebenézer alegou que cumpria todas
as regulamentações educacionais quanto às pessoas
com deficiência e dispunha de duas professoras para
acompanhar o estudante. Porém, a professora da
criança informou que não sabia da existência da
segunda profissional.
Profissionais de apoio educacional devem
suporte aos alunos com deficiência,
assistência pedagógica individual e
compreensão e absorção do conteúdo

oferecer
prestar
auxiliar
escolar.

"A Escola Cristã Ebenézer se omite em relação ao
dever de oferecer atendimento especializado por meio
da disponibilização de professores auxiliares e
profissionais de apoio escolar aos alunos com
necessidades especiais, o que deve ser feito sem
cobrança de qualquer acréscimo nas mensalidades do
aluno", argumentou o MPMA, na ACP.
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da
2

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Ter, 24 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

3

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Ter, 24 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Donos de imóveis na MA-201 querem
anulação de leilão anunciado pela Mapa
Um grupo de empresários e moradores quer a
anulação do leilão de venda de 48 imóveis comerciais
localizados na MA-201 (Estrada de Ribamar), marcado
para o dia 15 de setembro de 2021, e anunciado pela
Maranhão Parcerias (Mapa). São pessoas que
afirmam ter comprado os empreendimentos há 20, 30
ou 40 anos. Durante todo este tempo, segundo elas,
não apareceu alguém do Estado informando que as
propriedades não seriam delas. Sem ao menos terem
sido "previamente" informados pela Mapa, os donos de
prédios comerciais e residenciais, inclusos numa área
de 42 hectares da rodovia estadual, dizem ter sido
pegos de surpresa com a publicação do edital do leilão
no Diário Oficial do governo do Estado.

estadual. Joseval disse também que a notícia do leilão
fez com que um grupo de WhatsApp fosse criado
pelos proprietários dos estabelecimentos. Outra
iniciativa destas pessoas teria sido uma reunião no
modo presencial, realizada na última terça-feira (17),
que ocorreu em um dos prédios que poderá ser
submetido ao leilão da Mapa.

Segundo os empresários e moradores, no edital de
leilão dos imóveis, a Mapa de intitula a proprietária dos
42 hectares.

LEILÃO ACONTECERIA SEM NOTIFICAR DONOS
DOS IMÓVEIS Na sexta-feira (20), nova reunião foi
feita no mesmo lugar (uma loja na MA-201).

Por isso, o órgão divulgou que colocará o possível
patrimônio à venda no dia 15 do próximo mês, na
modalidade on-line, com transmissão em áudio e
vídeo pela rede mundial de computadores. De acordo
com o edital, para participação online por meio de
acesso identificado, deverá ser feito, previamente
pelos interessados, o cadastramento no site www.

Desta vez, houve a presença da equipe de reportagem
do JP.

"Durante a reunião, alguns apresentaram documentos
de seus imóveis, como 'registro em cartório' e
'regularização fundiária'. E, uma parte já tinha
constituído defesa jurídica, advogados também
estiveram presentes. Lembro que nossa reunião teve
cerca de 40 a 50 pessoas", destacou Joseval.

Dos presentes, apenas Joseval Moreno afirmou ter
recebido a notificação, por meio de um oficial de
cartório. Todos as outros presentes no encontro,
disseram que ficaram sabendo "por meio de terceiros",
que suas propriedades seriam leiloadas.

leilaovip.com.br.
Um dos imóveis listados no edital do leilão, pertence
ao contador Joseval Moreno, de 49 anos. Ao Jornal
Pequeno, Joseval informou que na sextafeira (13), o
filho dele recebeu no empreendimento anunciado no
edital de leilão da Mapa a visita de um oficial do
Cartório de 1º Ofício de São José de Ribamar, que
entregou uma notificação. "Eu estava em casa,
quando meu filho me ligou e disse: 'pai, o senhor está
sentado? Se não estiver, se sente. Um oficial de
cartório nos notificou sobre a venda, por meio de leilão
público, do nosso prédio'. Foi um susto de indignação.
A partir de então, eu comecei a mobilizar meus amigos
empresários que também estão nesta mesma
situação", relatou Joseval. No prédio do contator,
funciona uma farmácia de manipulação e uma loja de
cosméticos.
Segundo Joseval, em nenhuma outra data a Mapa
procurou os donos dos imóveis para anunciar que faria
o leilão. Ou seja, na opinião dele, o edital do leilão
teria sido elaborado de forma unilateral pelo órgão

"Nunca recebi a notificação, já abri um processo
administrativo na Mapa, me deram um número de
protocolo", informou Eugênio Garcia, 38, dono de três
prédios comerciais.
"Tenho meu imóvel há 20 anos. O estabelecimento
está registrado, tenho o documento de compra e
venda. Como pode o Estado tentar leiloar algo que
privado?! Estou tentando administrativamente resolver
esta questão com a Mapa, se não for resolvida,
acionarei a Justiça", disse Eraldo Nogueira, 50, dono
de uma loja na MA- 201.
José Ribamar Câmara Alves, 74, disse que recebeu a
notícia como uma surpresa sem precedentes.
"Comprei meu imóvel há 40 anos, com 39 anos de
escritura. Ninguém do Estado me procurou. É um total
descabimento o que está acontecendo", declarou José
Ribamar.
O irmão de "seu" José de Ribamar, o empresário
Raimundo Antônio Câmara Alves, 71, também tem um
4
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prédio comercial na MA-201, que corre o risco de ser
leiloado.
"A renda da minha família é gerada neste imóvel, que
eu comprei há 38 anos, e hoje meus filhos instalaram
nele uma padaria e uma academia", informou
Raimundo Câmara, que mostrou ao JP o título de
regularização fundiária no seu nome, referente ao seu
empreendimento na rodovia estadual.
José de Oliveira, 72, disse que também não recebeu
nenhuma notificação da Mapa sobre o leilão. "Estou
até agora espantado, sem acreditar no está
acontecendo. Fiquei sabendo por amigos, que meu
patrimônio foi anunciado para um leilão, como data
para acontecer no próximo mês. Eu tenho a
escrituração de compra e venda do imóvel registrada
em cartório", frisou José de Oliveira.
O empresário José de Oliveira informou que na
segunda-feira (15) foi à Mapa. "Funcionários do órgão
não quiseram receber o documento que comprova que
a propriedade é minha. Por isso, eu constituí um
advogado, ele sim conseguiu abrir um processo
administrativo na Mapa", informou Oliveira.
O advogado do empresário José de Oliveira, Igor
Azevedo, que é especialista na área imobiliária, disse
que está averiguando aspectos irregulares no edital do
leilão. "Entre os critérios irregulares, estão possíveis
erros na avaliação da metragem dos imóveis feita pela
Mapa.

"As certidões não estavam no site da Leilão VIP, entre
a segunda-feira (16) e a quartafeira (18). Em um áudio
de WhatsApp, a consultora comercial da Leilão VIP
Whaylanny Veras disse para mim o seguinte: 'Nós
tínhamos o arquivo das matrículas disponibilizado no
site. Porém, como se trata de documentos antigos, a
visualização deles estava bastante ruim, logo, não
adiantava manter o arquivo no site, e por isso o
retiramos'. Ou seja, o edital já estava publicado na
segunda-feira, mas não havia as certidões no site. A
Mapa não cumpriu um requisito formal do edital",
informou a advogada Nádia.
Segundo Nádia, na quarta-feira (18), a consultora
comercial da Leilão VIP Whaylanny Veras fez contato
com ela e informou que as certidões já estavam no
site.
"Eu verifiquei e as encontrei", concluiu Nádia.
NOTÍCIA FATO No sentido de que haja volume de
ações movidas pelos donos dos imóveis, cujo objetivo
é anular o leilão, cada empresário e morador inseridos
na área que será leiloada disse na sexta-feira que
procuraria naquele mesmo dia o Ministério Público
do Estado, quando entregariam uma notícia fato.

Também, os preços bases dos empreendimentos que
estão no edital muito aquém do que eles realmente
valem, há prédios com lance inicial de
aproximadamente R$ 30 mil. Eu abri um processo
administrativo na Mapa.
Conversei com o corpo jurídico do órgão que, a mim,
disse desconhecer informações atualizadas das
condições dos empreendimentos", detalhou Igor
Azevedo.
FALHAS NA PUBLICIZAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO
O advogado Igor disse ainda que houve falhas na
publicização do edital do leilão. "O órgão não notificou
devidamente os donos dos imóveis. É um ato arbitrário
do governo do Estado.
A advogada dos irmãos Raimundo e José de Ribamar
Câmara Alves, Nádia Luciana Figueiredo Alves, disse
que na segunda-feira (16), fez contato, por meio de
WhatsApp (número - 01137770571) da Vip Leilões,
para reclamar que, naquele dia, não estava no site da
Leilão VIP as certidões dos lotes 41, 43 e 44,
pertencentes aos meus clientes, e que a Mapa diz
possuir no edital do leilão.
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Donos de imóveis na MA-201 querem
anulação de leilão anunciado pela Mapa
Empresários instalados às margens da MA-201
disseram que o leilão surpreendeu a todos (Foto:
Gilson Ferreira)
Um grupo de empresários e moradores quer a
anulação do leilão de venda de 48 imóveis comerciais
localizados na MA-201 (Estrada de Ribamar), marcado
para o dia 15 de setembro de 2021, e anunciado pela
Maranhão Parcerias ( Mapa ). São pessoas que
afirmam ter comprado os empreendimentos há 20, 30
ou 40 anos.
Durante todo este tempo, segundo os proprietários,
não apareceu alguém do Estado informando que as
propriedades não seriam deles. Sem ao menos terem
sido "previamente" informados pela Mapa, os donos de
prédios comerciais e residenciais, inclusos numa área
de 42 hectares da rodovia estadual, dizem ter sido
pegos de surpresa com a publicação do edital do leilão
no Diário Oficial do governo do Estado.
Segundo os empresários e moradores, no edital de
leilão dos imóveis, a Mapa de intitula a proprietária dos
42 hectares. Por isso, o órgão divulgou que colocará o
possível patrimônio à venda no dia 15 do próximo
mês, na modalidade on-line, com transmissão em
áudio e vídeo pela rede mundial de computadores.
De acordo com o edital, para participação online por
meio de acesso identificado, deverá ser feito,
previamente pelos interessados, o cadastramento no
site www. leilaovip.com.br. Um dos imóveis listados no
edital do leilão pertence ao contador Joseval Moreno,
de 49 anos.
Ao Jornal Pequeno, Joseval informou que na sextafeira (13), o filho dele recebeu no empreendimento
anunciado no edital de leilão da Mapa a visita de um
oficial do Cartório de 1º Ofício de São José de
Ribamar, que entregou uma notificação.
"Eu estava em casa, quando meu filho me ligou e
disse: 'pai, o senhor está sentado? Se não estiver, se
sente. Um oficial de cartório nos notificou sobre a
venda, por meio de leilão público, do nosso prédio'. Foi
um susto de indignação. A partir de então, eu comecei
a mobilizar meus amigos empresários que também
estão nesta mesma situação", relatou Joseval.
No prédio do contator, funciona uma farmácia de

manipulação e uma loja de cosméticos. Segundo
Joseval, em nenhuma outra data a Mapa procurou os
donos dos imóveis para anunciar que faria o leilão. Ou
seja, na opinião dele, o edital do leilão teria sido
elaborado de forma unilateral pelo órgão estadual.
Joseval disse também que a notícia do leilão fez com
que um grupo de WhatsApp fosse criado pelos
proprietários dos estabelecimentos. Outra iniciativa
destas pessoas teria sido uma reunião no modo
presencial, realizada na última terça-feira (17), que
ocorreu em um dos prédios que poderá ser submetido
ao leilão da Mapa.
"Durante a reunião, alguns apresentaram documentos
de seus imóveis, como 'registro em cartório' e
'regularização fundiária'. E, uma parte já tinha
constituído defesa jurídica, advogados também
estiveram presentes. Lembro que nossa reunião teve
cerca de 40 a 50 pessoas", destacou Joseval.
LEILÃO ACONTECERIA SEM NOTIFICAR DONOS
DOS IMÓVEIS
Na sexta-feira (20), nova reunião foi feita no mesmo
lugar (uma loja na MA-201). Desta vez, houve a
presença da equipe de reportagem do JP. Dos
presentes, apenas Joseval Moreno afirmou ter
recebido a notificação, por meio de um oficial de
cartório. Todos as outros presentes no encontro,
disseram que ficaram sabendo "por meio de terceiros",
que suas propriedades seriam leiloadas.
"Nunca recebi a notificação, já abri um processo
administrativo na Mapa, me deram um número de
protocolo", informou Eugênio Garcia, 38, dono de três
prédios comerciais.
"Tenho meu imóvel há 20 anos. O estabelecimento
está registrado, tenho o documento de compra e
venda. Como pode o Estado tentar leiloar algo que
privado?! Estou tentando administrativamente resolver
esta questão com a Mapa, se não for resolvida,
acionarei a Justiça", disse Eraldo Nogueira, 50, dono
de uma loja na MA-201.
José Ribamar Câmara Alves, 74, disse que recebeu a
notícia como uma surpresa sem precedentes.
"Comprei meu imóvel há 40 anos, com 39 anos de
escritura. Ninguém do Estado me procurou. É um total
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descabimento o que está acontecendo", declarou José
Ribamar.
O irmão de "seu" José de Ribamar, o empresário
Raimundo Antônio Câmara Alves, 71, também tem um
prédio comercial na MA-201, que corre o risco de ser
leiloado. "A renda da minha família é gerada neste
imóvel, que eu comprei há 38 anos, e hoje meus filhos
instalaram nele uma padaria e uma academia",
informou Raimundo Câmara, que mostrou ao JP o
título de regularização fundiária no seu nome,
referente ao seu empreendimento na rodovia estadual.
José de Oliveira, 72, disse que também não recebeu
nenhuma notificação da Mapa sobre o leilão. "Estou
até agora espantado, sem acreditar no está
acontecendo. Fiquei sabendo por amigos, que meu
patrimônio foi anunciado para um leilão, como data
para acontecer no próximo mês. Eu tenho a
escrituração de compra e venda do imóvel registrada
em cartório", frisou José de Oliveira.
O empresário José de Oliveira informou que na
segunda-feira (15) foi à Mapa. "Funcionários do órgão
não quiseram receber o documento que comprova que
a propriedade é minha. Por isso, eu constituí um
advogado, ele sim conseguiu abrir um processo
administrativo na Mapa", informou Oliveira.
O advogado do empresário José de Oliveira, Igor
Azevedo, que é especialista na área imobiliária, disse
que está averiguando aspectos irregulares no edital do
leilão. "Entre os critérios irregulares, estão possíveis
erros na avaliação da metragem dos imóveis feita pela
Mapa. Também, os preços bases dos
empreendimentos que estão no edital muito aquém do
que eles realmente valem, há prédios com lance inicial
de aproximadamente R$ 30 mil. Eu abri um processo
administrativo na Mapa. Conversei com o corpo
jurídico do órgão que, a mim, disse desconhecer
informações atualizadas das condições dos
empreendimentos", detalhou Igor Azevedo.

a segunda-feira (16) e a quarta-feira (18). Em um
áudio de WhatsApp, a consultora comercial da Leilão
VIP Whaylanny Veras disse para mim o seguinte: 'Nós
tínhamos o arquivo das matrículas disponibilizado no
site. Porém, como se trata de documentos antigos, a
visualização deles estava bastante ruim, logo, não
adiantava manter o arquivo no site, e por isso o
retiramos'. Ou seja, o edital já estava publicado na
segunda-feira, mas não havia as certidões no site. A
Mapa não cumpriu um requisito formal do edital",
informou a advogada Nádia.
Segundo Nádia, na quarta-feira (18), a consultora
comercial da Leilão VIP Whaylanny Veras fez contato
com ela e informou que as certidões já estavam no
site. "Eu verifiquei e as encontrei", concluiu Nádia.
NOTÍCIA FATO
No sentido de que haja volume de ações movidas
pelos donos dos imóveis, cujo objetivo é anular o
leilão, cada empresário e morador inseridos na área
que será leiloada disse na sexta-feira que procuraria
naquele mesmo dia o Ministério Público do Estado,
quando entregariam uma notícia fato.
Mapa diz possuir documentos que comprovam
propriedade desde os anos 70
Procurada pelo Jornal Pequeno , a fim de fornecer
esclarecimentos a respeito do leilão dos imóveis, a
Maranhão Parcerias (Mapa) forneceu as seguintes
informações:
"A Maranhão Parcerias (Mapa) possui certidões
vintenárias, documentos hábeis a comprovarem a
propriedade da área situada no bairro Tijupá
Queimado, desde o dia 11 de maio de 1971, e da área
situada no bairro Santa Efigênia, desde 26 de
setembro de 1979. E nos referidos documentos não há
nenhuma averbação, registrando qualquer
desmembramento em razão de alienação de
quaisquer imóveis inseridos nas suas limitações.

FALHAS NA PUBLICIZAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO
O advogado Igor disse ainda que houve falhas na
publicização do edital do leilão. "O órgão não notificou
devidamente os donos dos imóveis. É um ato arbitrário
do governo do Estado. A advogada dos irmãos
Raimundo e José de Ribamar Câmara Alves, Nádia
Luciana Figueiredo Alves, disse que na segunda-feira
(16), fez contato, por meio de WhatsApp (número 01137770571) da Vip Leilões, para reclamar que,
naquele dia, não estava no site da Leilão VIP as
certidões dos lotes 41, 43 e 44, pertencentes aos seus
clientes, e que a Mapa diz possuir no edital do leilão.
"As certidões não estavam no site da Leilão VIP, entre

Todos os imóveis inseridos no leilão estão sendo
notificados, desde a publicação do edital, através de
cartórios de títulos e documentos, nos termos da
legislação vigente. As notificações, conforme cláusula
contratual, são de responsabilidade do leiloeiro e,
assim, está sendo feito via cartório.
Ressalte-se que tais procedimentos estão sendo
realizados com a antecedência necessária (a data do
leilão será dia 15 de setembro de 2021) a vistas de
garantir acesso dos interessados às vantagens
entabuladas no referido edital, dentre elas o direito de
preferência com pagamento parcelado em até 48
(quarenta e oito) meses, bem como a exclusão do
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imóvel do leilão por alguma incongruência nas
especificações ou situações de documentação regular,
inclusive como já ocorrido em alguns casos.
O Departamento de Negócios Imobiliários da Mapa
está à disposição dos interessados para qualquer
esclarecimento e solicitação que por ventura se façam
necessários, na sua sede situada na Rua da Estrela,
473, Praia Grande, das 12h as 18h, de segunda a
sexta-feira."
Quanto ao fato de o leilão estar acontecendo somente
agora, a Mapa respondeu:
"Através da Lei nº 11.000 de 02 de abril de 2019, foi
reorganizada a estrutura da Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos (Emarhp), sucessora da Cohab, e com a Lei
nº 11.140 de 23 de outubro de 2019, a Emarhp passou
a se chamar Maranhão Parcerias - Mapa, passando a
ter como finalidade gerir os ativos a ela transferidos
pelo Estado do Maranhão ou que tenham sido
adquiridos a qualquer título, a fim de promover
desenvolvimento social e crescimento econômico do
Estado, bem como administrar os direitos e obrigações
remanescentes das empresas a ela anteriormente
incorporadas, ressalvada a competência da Secretaria
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
(Secid) quanto à gestão dos imóveis destinados ao
Programa Estadual de Regularização Fundiária
Urbana (Reurb-MA). Por sua vez, o § 1º do artigo 6º
da última lei citada estabeleceu que os imóveis nos
quais o ocupante deu destinação econômica diversa
de habitação não serão objeto de Reurb-MA.

Sobre a escolha dos 48 imóveis:
"Esses 48 imóveis são os que se encontram inseridos
nas áreas cuja propriedade, conforme informações
cartoriais, são ainda da MAPA e não se incluem nos
requisitos para serem sujeitos de REURB/MA
(Programa Estadual de Regularização Fundiária
Urbana), uma vez que os ocupantes deram destinação
econômica diversa de habitação (§ 1º do artigo 6º da
Lei 11.140/2019)."
A Mapa diz ter conversado com os donos:
"Sim. Aquelas pessoas que estão sendo notificadas e
procuram a MAPA, estão sendo atendidas e
orientadas a protocolarem seus pedidos formais para
exercerem o seu direito de preferência previsto no
edital do leilão ou para a aquisição e regularização da
área ou mesmo para terem a exclusão do respectivo
imóvel do certame.
Outrossim, existem documentos que comprovam que,
nas gestões anteriores, houveram tentativas com os
ocupantes para regularização/venda dos imóveis. Por
fim, a Mapa reitera que permanece à disposição de
todos os interessados, para receber e tratar as
demandas individualmente, analisando todos as
solicitações/documentos apresentados de maneira a
garantir a lisura e justeza do procedimento."
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/24/donos-deimoveis-na-ma-201-querem-anulacao-de-leilaoanunciado-pela-mapa/

É importante dizer que, nos termos da lei nº
13.303/2016, o leilão é a forma prescrita em lei para
alienação de imóveis de propriedade de Sociedade de
Economia Mista, como é o caso da Maranhão
Parcerias - Mapa. Este procedimento não se iniciou
agora, o primeiro leilão ocorreu no ano de 2020, com o
procedimento se iniciando no ano de 2019, e o trâmite
processual decorreu por todo esse período, tendo em
vista a pandemia, e afastamento de pessoal por grupo
de risco, o que culminou com a realização de alguns
procedimentos da empresa."
Sobre as razões para a realização do leilão, foi dito
que:
Regularização de Imóveis e cumprimento dos
objetivos sociais da empresa, conforme mencionado
na resposta anterior. Anteriormente, as vendas dessas
áreas eram feitas através de dispensa de licitação, o
que não pode mais ser feito, restando a modalidade
leilão como opção legal para regularização dos
imóveis.
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