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MP orienta sobre uso de placas em escolas
municipais

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 09. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação de São Luís expediu, na última segunda-
feira (23), uma recomendação ao secretário municipal
de Educação, Marco Moura, com cópia para o prefeito
de São Luís, Eduardo Braide. No documento, o
Ministério Público orienta sobre a utilização de
placas em escolas que passaram por reformas e
outros serviços.

Ao vistoriar 14 escolas anunciadas prontas para o
retorno das aulas presenciais, a equipe da Promotoria
se deparou com placas, em local de destaque no
espaço interno das escolas, com os nomes do prefeito
e do secretár io  de educação sob o  termo
"requalificação e reforma". Os serviços realizados, no
entanto, devem ser periódicos por conta do desgaste
da pintura e o crescimento de mato em algumas áreas.

Requalificação De acordo com o promotor de justiça
Lindonjonsom Gonçalves de Sousa, os termos
"requalificação e reforma" parecem ser usados como
sinônimos ou para gerar confusão a respeito do que
realmente foi feito nas unidades de ensino.

A recomendação aponta que a palavra reforma tem
um conceito abrangente, que pode significar a
mudança no tamanho, forma ou natureza de algo, e
outro mais restrito, que pode ser pequenos reparos
necessários depois de um longo período desde a
construção inicial. Já requalificação é um termo da
arquitetura associado a "ressignificações culturais dos
espaços urbanos para acolher atividades relacionadas
ao uso público, que haviam sido interrompidos,
estavam prejudicados ou diminuídos".

"Os serviços de manutenção são obviamente de
rotina. No entanto, as placas os promovem como algo
extraordinário, como a expansão da rede, atribuindo
aos nomeados nas placas um papel institucional
irreal", aponta Lindonjonsom de Sousa.
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Acusado de matar mulher será julgado
 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 06. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Lustroso da Silva vai sentar, no próximo mês,
no banco dos réus, no Fórum de Lago da Pedra, sob a
acusação de feminicídio. De acordo com a polícia, ele
vai ser julgado sob a acusação de ter assassinado
Emília da Silva Novaes, no dia 13 de outubro de 2019,
no povoado Estrela, zona rural de Lago da Pedra.

O julgamento vai ocorrer no dia 22 de setembro e
presidido pela juíza titular da 2ª Vara de Lago da
Pedra, Cristina Leal. Durante a sessão, a magistrada
vai ouvir as testemunhas, o acusado, em seguida, vai
abrir o espaço para o representante do Ministério
Público e a defesa do réu. Logo após, a juíza vai
proferir a sentença.

Segundo a polícia, Daniel Lustroso é acusado de ter
matado a mulher Emília Novaes utilizando-se de uma
pedra. Sobre os indícios de autoria do crime, extrai-se
depoimento do acusado que, sob confissão, teria
cometido o crime narrado na denúncia.

Ele descreveu com riqueza de detalhes como teria
tirado a vida de Emília Novaes.

Ele teria relatado que a vítima falou que ia destruir sua
vida e que ela queria ter um caso com ele. Ato
contínuo, Daniel teria se assustado e jogado uma
pedra no rosto dela. A pedrada teria acertado a
cabeça da mulher, que caiu em um buraco. Daniel
lustroso teria, então, descido até o local onde a mulher
estava e teria dado outros golpes com a pedra na
cabeça dela.
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Zé Gomes, ex-prefeito de Buriticupu, e ex-
secretários têm bens bloqueados

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi  decre tada nes ta  segunda (  2  3  )  ,  a
indisponibi l idade dos bens do ex-prefeito de
Buriticupu, José Gomes Rodrigues (Republicanos),
dos exsecretários municipais de Saúde Vandecleber
Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, e da Construtora
Quadrante Ltda, devido a contratos irregulares
firmados nos anos de 2013 e 2014 pelo Município com
a empresa. Devem ser bloqueados mais de R$ 2
milhões, o que corresponde ao valor de R$
668.700,96, acrescido de multa de duas vezes o dano
ao erário.

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

AAC Prefere - se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO A Quadrante funcionaria em uma casa
simples em Icatu, mas o telefone registrado é d e uma
empresa de lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV,
em São Luís. A construtora possui diversas
Classificações Nacionais de Atividades Econômicas
(CNAEs), característica típica de empresas fantasmas
utilizadas para desvio de verbas públicas.

Além disso, nos anos de 2013 e 2014, o Ministério
Público identificou publicação nos diários oficiais da
União e do Estado do Maranhão de contratos no total
de R$ 8,86 milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando

movimentação de R$ 20.402.253,30.

No mesmo período, também foi quebrado sigilo
bancário de Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários
da Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.
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APICUM-AÇU: MPMA APRESENTA
DENÚNCIA CONTRA EX PREFEITO

POR CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Também foram denunciados filhos e auxiliares do ex-
gestor. O Ministério Público também

solicitou a decretação da perda de veículos, tratores,
carretas e caminhonetes O Ministério Público do
Maranhão ofereceu, no dia 20 de agosto, denúncia
contra o ex-prefeito de Apicum-Açu Claudio Luiz Lima
Cunha pela prática de crimes contra a administração
púb l i ca ,  assoc iação  c r im inosa ,  advocac ia
administrativa, tráfico de influência, crimes ambientais,
fa ls idade ideológ ica,  a tos de improbidade
administrativa, crimes enquadrados no Decreto-Lei nº
201/1967, entre outros.

Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conlu io  com out ros denunc iados -  Rodol fo
Romero Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e
Jéssica Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e
Joceney Franco Rocha (ex-secretário municipal de
Meio Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e
dissimularam a natureza, origem, movimentação e
propriedade de bens imóveis, direitos e valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.

Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas  cor rentes ,  poupanças e  demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.

O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veícu los,  t ra tores,  car re tas e
caminhonetes. Eles já haviam sido alvos da Operação
Citrus, realizada em maio deste ano, pela Promotoria
de Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil. Foram
cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas
cidades de Apicum-Açu, Cururupu e São Luís

requeridos pelo órgão ministerial.

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostram-
se totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.
"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
i l ic i tamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.

INQUÉRITO

As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
c r imes  amb ien ta i s ,  a tos  de  improb idades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de Apicum-
Açu.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.
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AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
apenas  um meio  de  lavagem de d inhe i ro ,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA .  Ainda conforme as investigações, os
empresários foram favorecidos pelo ex-secretário de
Meio Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco
Rocha, que viabilizou a construção irregular dos
postos de combustíveis.

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais. "O órgão ministerial apontou um rol de
consistentes indícios de os acusados serem apenas
"laranjas" do ex-prefeito municipal de Apicum-Açu,
bem como ter havido crescimento exponencial do
patrimônio deles, oriundo de recursos públicos, o que
justifica ter sido incluído (Cláudio Lima Cunha)
também no rol de denunciados", esclarece o promotor
de justiça.

Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.

A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públ icos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

ACUSAÇÕES

De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima Cunha
é acusado por lavagem de dinheiro, associação
cr iminosa, fa ls idade ideológica e advocacia

administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.

PERDA DE BENS

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão,  comprado por  Rodo l fo  O l ive i ra ;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil. Também
fazem parte a lista de imóveis do MPMA as fazendas
São Francisco, localizada em Amarante do Maranhão;
Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará II,
localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança, localizada
em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao denunciado
Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro, Apicum-Açu
e Rua Turi,  Bairro Turirana, Apicum-Açu; ao
denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.
Redação: CCOM-MPMA

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18599
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Recuperação ambiental do Rio Pindaré é
tema de reunião

 

AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã de 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.

PUBLICIDADE

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18598
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MPMA emite recomendação sobre placas em
escolas municipais

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação de São Luís expediu, na última segunda-
feira, 23, uma Recomendação ao secretário municipal
de Educação, Marco Moura, com cópia para o prefeito
de São Luís, Eduardo Braide. No documento, o
Ministério Público orienta sobre a utilização de
placas em escolas que passaram por reformas e
outros serviços.

Ao vistoriar 14 escolas anunciadas prontas para o
retorno das aulas presenciais, a equipe da Promotoria
se deparou com placas, em local de destaque no
espaço interno das escolas, com os nomes do prefeito
e do secretár io  de educação sob o  termo
"requalificação e reforma". Os serviços realizados, no
entanto devem ser periódicos por conta do desgaste
da pintura e o crescimento de mato em algumas áreas.

De acordo com o promotor de justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa, os termos "requalificação e
reforma" parecem ser usados como sinônimos ou para
gerar confusão a respeito do que realmente foi feito
nas unidades de ensino.

A Recomendação aponta que a palavra reforma tem
um conceito abrangente, que pode significar a
mudança no tamanho, forma ou natureza de algo, e
outro mais restrito, que pode ser pequenos reparos
necessários depois de um longo período desde a
construção inicial. Já requalificação é um termo da
arquitetura associado a "ressignificações culturais dos
espaços urbanos para acolher atividades relacionadas
ao uso público, que haviam sido interrompidos,
estavam prejudicados ou diminuídos".

"Os serviços de manutenção são obviamente de
rotina. No entanto, as placas os promovem como algo
extraordinário, como a expansão da rede, atribuindo
aos nomeados nas placas um papel institucional
irreal", aponta Lindonjonsom de Sousa.

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Por outro lado, não foram verificadas, nas escolas
vistoriadas, placas temporárias, na área externa,
contendo informações como a natureza da obra (se
reforma, construção ou manutenção predial por
exemplo), o valor utilizado, a origem dos recursos
públicos, o prazo de conclusão, o profissional
responsável e a empresa contratada.

Essa obrigatoriedade está baseada nos princípios da
moralidade e da publicidade, estabelecidos pela
Constituição Federal.

Dessa forma, o Ministério Público do Maranhão
recomendou que a Secretaria Municipal de Educação
retire as placas fixadas no interior das unidades
escolares que passaram por serviços como pintura,
jardinagem, limpeza geral e outros serviços rotineiros,
fixando-as apenas nos casos de obras de ampliação
das escolas existentes ou construção de novas
escolas ou anexos.

Foi recomendado, ainda, a fixação, na área externa
das escolas, visível à população, de placas
relacionadas à natureza, valor, origem dos recursos e
nome da empresa contratada para a realização de tais
serviços.

Site: https://omaranhense.com/mpma-emite-

recomendacao-sobre-placas-em-escolas-municipais/
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PM e advogado são indiciados pela morte de
médico em Imperatriz
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Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

A Delegacia de Homicídios de Imperatriz concluiu o
inquérito que apura as circunstâncias e a motivação da
morte do médico Bruno Calaça, assassinado em uma
boate no dia 26 de julho.

A Polícia Civil indiciou o policial militar Adonias Sadda,
que atirou no médico, por homicídio duplamente
qualificado e o advogado Ricardo Barbalho por lesão
corporal com aumento da pena por causa do
resultado, que foi o assassinato de Bruno.

De acordo com delegado Praxísteles Martins, a
qualificação dos crimes foi confirmada por análise
per ic ia l  e resul tado da acareação entre os
investigados, que contaram versões diferentes
tentando justificar o disparo que matou o médico como
acidental.

A polícia também havia pedido a prisão do pecuarista
Waldex Cardoso, investigado por envolvimento no
crime e que suspostamente teria influenciado na ação
do PM, para que ele atirasse no médico, mas ele não
foi indiciado ao final do inquérito por falta de provas.

O PM, o advogado e o pecuarista aparecem nas
imagens das câmeras da boate conversando
momentos antes do crime e, em seguida, o policial e o
advogado vão até Bruno, que é assassinado com o tiro
à queima roupa.

"Nós ainda encaminhamos imagem para que a perícia
pudesse analisar sobre outro foco, mas não houve
prova de que havia uma determinação para essa ação
e o resultado foi inconclusivo", disse o delegado
Praxísteles Martins.

O inquérito vai ser remetido ao Ministério Público,
que deve oferecer a denúncia contras os indiciados.

Fonte: Imirante.com
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Trav. Manoel Machado da Ponte, 513 - Centro.
Próximo ao Hospital HAPA

Clique no banner

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

Jovem cantor brejense morre em grave acidente na
MA-020, em Coroatá

O jovem Wanderyk Bruno Silva, que trabalhava como
cantor e era conhecido como Bruno Silva, natural da
cidade Brejo, morreu na sexta-feira (2...

Após cobrança do vereador professor Marcelo Rufino,
Portal da Transparência da Prefeitura de Brejo-MA,
disponibiliza dados dos servidores

Por Portal CN1 Após muitas cobranças e um mandado
de segurança com pedido impetrado pelo vereador
professor Marcelo Rufino (Republicanos) n...

Paraquedista morre após sofrer acidente em evento na
cidade de Barreirinhas

Um paraquedista morreu na tarde dessa quinta-feira
(19), após cair de uma altura de 15 metros, no
momento em que seguia para o pouso no Parq...

Vereador João Leriano faz doação de enxoval a
gestante na zona rural de Brejo-MA

Por Portal CN1 O vereador João Leriano (PSD),
durante visita a comunidade Caburé, na zona rural de
Brejo doou um kit enxoval para a senhor...

Novidade! Vem aí uma nova Rádio FM; uma nova
emoção no ar para Chapadinha. Aguarde!

Chapadinha, ganhará em breve uma nova emissora de
Rádio FM. Aguarde mais informações.

Site aponta Aluizio Santos entre os 20 nomes para a
renovação da Assembleia Legislativa do Maranhão em
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Aluizio Santos: Secretário Municipal de Articulação
Política de Chapadinha Com a aproximação das
eleições de 2022, começa a montagem de um n...

Professor é assassinado a tiros em Coelho Neto-MA

O professor Romário Pinto Machado morreu após ser
baleado durante um evento em um bar, próximo à
quadra esportiva no Bairro Sarney, na cidad...

Em Santana do Maranhão, presidente regional do PL
articula ações de infraestrutura para o município

O pré-candidato a deputado estadual, Aluizio Santos
se reuniu com o prefeito Márcio Santiago. Por Luiz
Carlos Jr./Portal CN1 O presidente ...

Polícia Civil captura seis pessoas em Araioses e
Tutóia durante operação

Por Portal CN1 A Polícia Civil do Maranhão, por
intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Araioses, e
com apoio da 20ª Delegacia Regional ...

Violência: Um morto e dois feridos durante tiroteio em
casa noturna de Chapadinha-MA

Foto: Divulgação: Blog do William Fernandes Na noite
de sábado (21/8), em uma boate localizada na MA-
230, no bairro Boa Vista na cidade de C...

Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster

Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/08/pm-e-

advogado-sao-indiciados-pela-morte.html

9

https://www.portalcn1.com.br/2021/08/pm-e-advogado-sao-indiciados-pela-morte.html
https://www.portalcn1.com.br/2021/08/pm-e-advogado-sao-indiciados-pela-morte.html


PM e advogado são indiciados pela morte de
médico em Imperatriz
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A Delegacia de Homicídios de Imperatriz concluiu o
inquérito que apura as circunstâncias e a motivação da
morte do médico Bruno Calaça, assassinado em uma
boate no dia 26 de julho.

A Polícia Civil indiciou o policial militar Adonias Sadda,
que atirou no médico, por homicídio duplamente
qualificado e o advogado Ricardo Barbalho por lesão
corporal com aumento da pena por causa do
resultado, que foi o assassinato de Bruno.

De acordo com delegado Praxísteles Martins, a
qualificação dos crimes foi confirmada por análise
per ic ia l  e resul tado da acareação entre os
investigados, que contaram versões diferentes
tentando justificar o disparo que matou o médico como
acidental.

A polícia também havia pedido a prisão do pecuarista
Waldex Cardoso, investigado por envolvimento no
crime e que suspostamente teria influenciado na ação
do PM, para que ele atirasse no médico, mas ele não
foi indiciado ao final do inquérito por falta de provas.

O PM, o advogado e o pecuarista aparecem nas
imagens das câmeras da boate conversando
momentos antes do crime e, em seguida, o policial e o
advogado vão até Bruno, que é assassinado com o tiro
à queima roupa.

"Nós ainda encaminhamos imagem para que a perícia
pudesse analisar sobre outro foco, mas não houve
prova de que havia uma determinação para essa ação
e o resultado foi inconclusivo", disse o delegado
Praxísteles Martins.

O inquérito vai ser remetido ao Ministério Público,
que deve oferecer a denúncia contras os indiciados.

Site: https://www.portalimaranhao.com.br/pm-e-

advogado-sao-indiciados-pela-morte-de-medico-em-

imperatriz/
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BURITICUP: Bens de envolvidos em desvio
de recursos públicos são bloqueados
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Indisponibilidade atinge prefeito, ex-secretários de
Saúde e construtora

Indisponibilidade atinge prefeito, ex-secretários de
Saúde e construtora

Após solicitação da Promotoria de Justiça de
Buriticupu, foi decretada nesta segunda, 23, a
indisponibilidade dos bens do prefeito de Buriticupu,
José Gomes Rodrigues, ex-secretários municipais de
Saúde Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de
Sousa e construtora Quadrante LTDA-ME, devido a
contratos irregulares firmados nos anos de 2013 e
2014 pelo Município com a empresa. Devem ser
bloqueados R$ 2.005.102,88, o que corresponde ao
valor de R$ 668.700,96, acrescido de multa de duas
vezes o dano ao erário.

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

A ACP refere-se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO

A Quadrante funcionaria em uma casa simples em
Icatu, mas o telefone registrado é de uma empresa de
lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV, em São
Luís. A construtora possui diversas Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs),
característica típica de empresas fantasma utilizadas
para desvio de verbas públicas. Além disso, nos anos

de 2013 e 2014, o Ministério Público identificou
publicação nos diários oficiais da União e do Estado
do Maranhão de contratos no total de R$ 8,86
milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando
movimentação de R$ 20.402.253,30. No mesmo
período, também foi quebrado sigilo bancário de
Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários da
Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.

BURITICUPU

A pedido da Promotoria de Justiça de Buriticupu, a
Assessoria Técnica do MPMA (AT-MPMA) investigou
processos de pagamentos e medições dos contratos
no município. Nos pareceres nºs 445/2020, 446/2020 e
448/2020, a assessoria atestou irregularidades na
condução das despesas referentes aos contratos.

"José Gomes Rodrigues, enquanto prefeito municipal,
Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, no
exercício de cargo de secretário municipal de Saúde, à
época dos fatos, determinaram despesas públicas, em
vultosas quantias e em total desacordo com a
legislação, causando prejuízo ao erário e serviço
público, no importe de R$ 668.700,96", explica o
promotor de justiça, na ACP.

RESSARCIMENTO

Além de ter bens bloqueados, prefeito, ex-secretários
e empresa têm até 15 dias para apresentar respostas
por escrito, com documentos e justificações, e
manifestar interesse na realização de acordos de não
persecução administrativa, observando ressarcimento
mínimo dos danos ao Município de Buriticupu.

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/25/buriticup-bens-

de-envolvidos-em-desvio-de-recursos-publicos-sao-

bloqueados/
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MP dá 10 dias para prefeita Edinalva
Brandão disponibilizar informações públicas
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Por:  Angra Nascimento

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - O Ministério
Público Estadual recomentou que a prefeita de São
Francisco do Brejão, Edinalva Brandão, disponibilize
no portal de transparência e diário oficial do município,
todos os atos públicos.

Entre esses atos, estão contratos, folha de pagamento
e documentações pertinentes a transparência e
informação ao cidadão.

A prefeitona tem um prazo de 10 dias para cumprir a
recomendação do MP.

A população precisa ser informada dos atos públicos e
seus respectivos servidores efetivos e contratados.
Aliás, essas informações são garantidas por lei, o que
a prefeita Edinalva, com toda sua incompetência, para
desconhecer. Tá escondendo o que, prefeita?

Site:

https://www.angranoticias.com/noticia/4765/ministerio-

publico-da-prazo-de-10-dias-para-prefeita-edinalva-

brandao-disponibilizar-informacoes-publicas
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Hildo Rocha denuncia promotor de justiça
que se recusa a examinar questão que se

arrasta desde 2014
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Por:  Angra Nascimento

BRASÍLIA - O deputado federal Hildo Rocha
repercutiu, mais uma vez, na tribuna da Câmara, um
caso clássico de omissão e lentidão da justiça
brasileira. O episódio denunciado pelo parlamentar é
referente a uma demanda judicial que tem como objeto
o concurso público realizado pela Prefeitura de
Amarante do Maranhão, em 2014, quando mais de
300 pessoas foram aprovadas e, dois anos depois (em
2016), foram empossadas.

Entretanto, em 2017, logo no início do mandato, a ex-
prefeita Joice Marinho, judicializou o concurso e nunca
lotou os aprovados. Os concursados tiveram sentença
favorável, concedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.

O caso foi levado para o Supremo Tribunal Federal
(STF). A instância máxima da justiça brasileira
confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Entretanto, misteriosamente, até hoje os
concursados aguardam o cumprimento da decisão do
STF.

Comportamento errático

No pronunciamento, o deputado Hildo Rocha destacou
que, recentemente, os vereadores Tulio Sousa, Gilson
dos Santos Conceição (Gilson ACS), Antonio Dantas e
Netinho, procuraram o promotor João Cláudio de
Barros para uma reunião que teria como objetivo
discutir este e outros assuntos de interesse da
população amarantina.

"Entretanto, o promotor indeferiu o pedido de reunião,
por escrito, dizendo que o concurso público da
Prefeitura não poderia ser exigido pelos Vereadores
porque a própria Câmara Municipal ainda não tinha
feito concurso público. Isso não é motivo, não é
desculpa para não receber os Vereadores. Inclusive,
colegas desse promotor acharam o comportamento
estranho, um absurdo", destacou Hildo Rocha.

O parlamentar enfatizou que o Ministério Público do
Maranhão é composto por excelentes promotores e
procuradores de Justiça. Contudo, ressalvou que o

comportamento do promotor João Cláudio de Barros,
que está atuando na cidade Amarante do Maranhão é
um exemplo de conduta fora do padrão.

"Toda instituição, tem pessoas fora do padrão.
Lamentavelmente, o comportamento do promotor João
Cláudio de Barros, é um exemplo de comportamento
não condizente com o que se espera do Ministério
Público do Maranhão, não é um procedimento
correto", sublinhou Hildo Rocha.

Omissão da justiça causa prejuízos ao município

De acordo com Hildo Rocha, João Cláudio de Barros
está exercendo atividades no município de Amarante
na condição de substituto, porque o Município não tem
promotor. Barros é titular da promotoria na cidade de
Senador La Rocque. Hildo Rocha destacou que em
razão da omissão da Justiça, os vereadores tentaram
dialogar com o promotor, mas tiveram o pedido
negado.

"Quando estive em Amarante, recebi várias denúncias
de que o município está deixando de chamar os
concursados e colocando pessoas contratadas. É um
verdadeiro absurdo, e o promotor está concordando
com isso! O juiz da Comarca de Amarante ainda não
tomou decisão sobre o caso. Então, eu peço aqui, de
público, que o juiz de Amarante decida com relação a
esse processo do concurso. As pessoas não
aguentam mais esperar. Já perderam vários anos da
sua vida aguardando apenas uma decisão da justiça
maranhense", ressaltou Hildo Rocha.

Lentidão inexplicável

Não é a primeira vez que Hildo Rocha se pronuncia
acerca desse emblemático caso de lentidão da justiça
maranhense.  No pr imeiro d ia de at iv idades
parlamentares após o recesso de janeiro de 2020,
Hildo Rocha repercutiu o assunto em pronunciamento
na tribuna da Câmara. Veja aqui !

Agora, novamente o parlamentar traz à luz essa
questão que, apesar da sentença proferida pelo STF,
misteriosamente está mofando nas gavetas dos
tribunais há sete anos.
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Site: https://www.angranoticias.com/noticia/4762/hildo-

rocha-denuncia-promotor-de-justica-que-se-recusa-a-

examinar-questao-que-se-arrasta-desde-2014

14

https://www.angranoticias.com/noticia/4762/hildo-rocha-denuncia-promotor-de-justica-que-se-recusa-a-examinar-questao-que-se-arrasta-desde-2014
https://www.angranoticias.com/noticia/4762/hildo-rocha-denuncia-promotor-de-justica-que-se-recusa-a-examinar-questao-que-se-arrasta-desde-2014
https://www.angranoticias.com/noticia/4762/hildo-rocha-denuncia-promotor-de-justica-que-se-recusa-a-examinar-questao-que-se-arrasta-desde-2014


MPMA apresenta denúncia contra ex-
prefeito por crimes contra a administração

pública
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O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa ,  crimes
enquadrados no Decreto Lei nº 201 - 67, entre outros.

Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.

Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas  cor rentes ,  poupanças e  demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.

O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veícu los,  t ra tores,  car re tas e
caminhonetes.

Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo
órgão ministerial.

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostram-
se totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.

"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
i l ic i tamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.

INQUÉRITO

As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
c r imes  amb ien ta i s ,  a tos  de  improb idades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de Apicum-
Açu.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante
da existência de fortes indícios de que as empresas
são apenas um meio de lavagem de dinheiro,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.

Ainda conforme as investigações, os empresários
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foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

"O órgão ministerial apontou um rol de consistentes
indícios de os acusados serem apenas "laranjas" do
ex-prefeito municipal de Apicum-Açu, bem como ter
havido crescimento exponencial do patrimônio deles,
oriundo de recursos públicos, o que justifica ter sido
incluído (Cláudio Lima Cunha) também no rol de
denunciados" , esclarece o promotor de justiça.

Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.

A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públ icos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha" , pontua o promotor de justiça.

ACUSAÇÕES

De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima
Cunha é acusado por lavagem de dinheiro, associação
cr iminosa, fa ls idade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,

falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.

PERDA DE BENS

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão,  comprado por  Rodo l fo  O l ive i ra ;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.

Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.

Site: http://diegoemir.com/2021/08/mpma-apresenta-

denuncia-contra-ex-prefeito-por-crimes-contra-a-

administracao-publica/
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Hildo Rocha denuncia promotor de justiça
que se recusa a examinar questão que se

arrasta desde 2014
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Caio Hostilio

O deputado federal Hildo Rocha repercutiu, mais uma
vez, na tribuna da Câmara, um caso clássico de
omissão e lentidão da justiça brasileira. O episódio
denunciado pelo parlamentar é referente a uma
demanda judicial que tem como objeto o concurso
público realizado pela Prefeitura de Amarante do
Maranhão, em 2014, quando mais de 300 pessoas
foram aprovadas e, dois anos depois (em 2016), foram
empossadas.

Entretanto, em 2017, logo no início do mandato, a ex-
prefeita Joice Marinho, judicializou o concurso e nunca
lotou os aprovados. Os concursados tiveram sentença
favorável, concedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.

O caso foi levado para o Supremo Tribunal Federal
(STF). A instância máxima da justiça brasileira
confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Entretanto, misteriosamente, até hoje os
concursados aguardam o cumprimento da decisão do
STF.

Comportamento errático

No pronunciamento, o deputado Hildo Rocha destacou
que, recentemente, os vereadores Tulio Sousa, Gilson
dos Santos Conceição (Gilson ACS), Antonio Dantas e
Netinho, procuraram o promotor João Cláudio de
Barros para uma reunião que teria como objetivo
discutir este e outros assuntos de interesse da
população amarantina.

"Entretanto, o promotor indeferiu o pedido de reunião,
por escrito, dizendo que o concurso público da
Prefeitura não poderia ser exigido pelos Vereadores
porque a própria Câmara Municipal ainda não tinha
feito concurso público. Isso não é motivo, não é
desculpa para não receber os Vereadores. Inclusive,
colegas desse promotor acharam o comportamento
estranho, um absurdo", destacou Hildo Rocha.

O parlamentar enfatizou que o Ministério Público do
Maranhão é composto por excelentes promotores e
procuradores de Justiça. Contudo, ressalvou que o

comportamento do promotor João Cláudio de Barros,
que está atuando na cidade Amarante do Maranhão é
um exemplo de conduta fora do padrão.

"Toda instituição, tem pessoas fora do padrão.
Lamentavelmente, o comportamento do promotor João
Cláudio de Barros, é um exemplo de comportamento
não condizente com o que se espera do Ministério
Público do Maranhão, não é um procedimento
correto", sublinhou Hildo Rocha.

Omissão da justiça causa prejuízos ao município

De acordo com Hildo Rocha, João Cláudio de Barros
está exercendo atividades no município de Amarante
na condição de substituto, porque o Município não tem
promotor. Barros é titular da promotoria na cidade de
Senador La Rocque. Hildo Rocha destacou que em
razão da omissão da Justiça, os vereadores tentaram
dialogar com o promotor, mas tiveram o pedido
negado.

"Quando estive em Amarante, recebi várias denúncias
de que o município está deixando de chamar os
concursados e colocando pessoas contratadas. É um
verdadeiro absurdo, e o promotor está concordando
com isso! O juiz da Comarca de Amarante ainda não
tomou decisão sobre o caso. Então, eu peço aqui, de
público, que o juiz de Amarante decida com relação a
esse processo do concurso. As pessoas não
aguentam mais esperar. Já perderam vários anos da
sua vida aguardando apenas uma decisão da justiça
maranhense", ressaltou Hildo Rocha.

Lentidão inexplicável

Não é a primeira vez que Hildo Rocha se pronuncia
acerca desse emblemático caso de lentidão da justiça
maranhense.  No pr imei ro d ia de at iv idades
parlamentares após o recesso de janeiro de 2020,
Hildo Rocha repercutiu o assunto em pronunciamento
na tribuna da Câmara.

( v e j a  a q u i
https://www.youtube.com/watch?v=FBzQ_0irnR0 )

Agora, novamente o parlamentar traz à luz essa
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questão que, apesar da sentença proferida pelo STF,
misteriosamente está mofando nas gavetas dos
tribunais há sete anos.

https://youtu.be/SF2C6ghkbUI

http://hildorocha.com.br/site/hildo-rocha-denuncia-
promotor-de-justica-que-se-recusa-a-examinar-
questao-que-se-arrasta-desde-2014/

https://bit.ly/2WohQDB

Site: https://caiohostilio.com/2021/08/25/hildo-rocha-

denuncia-promotor-de-justica-que-se-recusa-a-

examinar-questao-que-se-arrasta-desde-2014/
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JUSTIÇA BOQUEIA R$ 2 MILHÕES DO
EX-PREFEITO DE BURITICUPU
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Leandro de Sá

Menu

Após solicitação da Promotoria de Justiça de
Buriticupu, foi decretada nesta segunda, 23, a
indisponibi l idade dos bens do ex-prefeito de
Buriticupu, José Gomes Rodrigues; ex-secretários
municipais de Saúde Vandecleber Freitas Silva e Elias
Rocha de Sousa e construtora Quadrante LTDA-ME,
devido a contratos irregulares firmados nos anos de
2013 e 2014 pelo Município com a empresa. Devem
ser bloqueados R$ 2.005.102,88, o que corresponde
ao valor de R$ 668.700,96, acrescido de multa de
duas vezes o dano ao erário.

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

A ACP refere-se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO

A Quadrante funcionaria em uma casa simples em
Icatu, mas o telefone registrado é de uma empresa de
lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV, em São
Luís. A construtora possui diversas Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs),
característica típica de empresas fantasmas utilizadas
para desvio de verbas públicas. Além disso, nos anos
de 2013 e 2014, o Ministério Público identificou
publicação nos diários oficiais da União e do Estado

do Maranhão de contratos no total de R$ 8,86
milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando
movimentação de R$ 20.402.253,30. No mesmo
período, também foi quebrado sigilo bancário de
Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários da
Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.

BURITICUPU

A pedido da Promotoria de Justiça de Buriticupu, a
Assessoria Técnica do MPMA (AT-MPMA) investigou
processos de pagamentos e medições dos contratos
no município. Nos pareceres nºs 445/2020, 446/2020 e
448/2020, a assessoria atestou irregularidades na
condução das despesas referentes aos contratos.

"José Gomes Rodrigues, enquanto prefeito municipal;
Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, no
exercício de cargo de secretário municipal de Saúde, à
época dos fatos, determinaram despesas públicas, em
vultosas quantias e em total desacordo com a
legislação, e a Construtora Quadrante LTDA-ME,
causando prejuízo ao erário e serviço público, no
importe de R$ 668.700,96", explica o promotor de
justiça, na ACP.

RESSARCIMENTO

Além de ter bens bloqueados, ex-prefeito, ex-
secretários e empresa têm até 15 dias para apresentar
respostas por escrito, com documentos e justificações,
e manifestar interesse na realização de acordos de
não persecução admin is t rat iva,  observando
ressarcimento mínimo dos danos ao Município de
Buriticupu.

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
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log
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Responsivo por: Jocean Martins

Site: https://www.blogdodesa.com.br/justica-boqueia-r-2-

milhoes-do-ex-prefeito-de-buriticupu/
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PM e advogado são indiciados pela morte de
médico em Imperatriz
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GILBERTO LIMA

O terceiro suspeito preso no caso não foi indiciado

por falta de provas.

A Delegacia de Homicídios de Imperatriz concluiu o
inquérito que apura as

circunstâncias e a motivação da morte do médico
Bruno Calaça, assassinado

em uma boate no dia 26 de julho.

A Polícia Civil indiciou o policial militar Adonias Sadda,
que atirou no

médico, por homicídio duplamente qualificado e o
advogado Ricardo Barbalho por

lesão corporal com aumento da pena por causa do
resultado, que foi o

assassinato de Bruno.

De acordo com delegado Praxísteles Martins, a
qualificação dos crimes foi

confirmada por análise pericial e resultado da
acareação entre os investigados,

que contaram versões diferentes tentando justificar o
disparo que matou o

médico como acidental.

A polícia também havia pedido a prisão do pecuarista
Waldex Cardoso,

investigado por envolvimento no crime e que
suspostamente teria influenciado na

ação do PM, para que ele atirasse no médico, mas ele
não foi indiciado ao final

do inquérito por falta de provas.

O PM, o advogado e o pecuarista aparecem nas
imagens das câmeras da boate

conversando momentos antes do crime e, em seguida,
o policial e o advogado vão

até Bruno, que é assassinado com o tiro à queima
roupa.

"Nós ainda encaminhamos imagem para que a perícia
pudesse analisar sobre

outro foco, mas não houve prova de que havia uma
determinação para essa ação e

o resultado foi inconclusivo", disse o delegado
Praxísteles Martins.

O inquérito vai ser remetido ao Ministério Público,
que deve oferecer a denúncia

contras os indiciados.

.....................

Postagens relacionadas:

- Médico

é assassinado por policial militar em Imperatriz; PM
está foragido

- PM

que matou médico é preso em Imperatriz; ele será
julgado pelo Conselho de

Disciplina e expulsão deverá ocorrer em 30 dias

- Preso

bacharel em Direito envolvido na morte de médico em
Imperatriz

- Preso

empresário envolvido na morte do médico Bruno
Calaça em Imperatriz

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/08/pm-e-

advogado-sao-indiciados-pela-morte.html
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AÇAILÂNDIA - Atendendo o MPMA,
Justiça determina que escola forneça

profissionais de apoio a aluno com autismo
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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.

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

E b e n é z e r  a l e g o u  q u e  c u m p r i a  t o d a s  a s
regu lamen tações  educac iona i s  quan to  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 oferecer suporte aos alunos com
deficiência, prestar assistência

pedagógica individual e auxiliar compreensão e
absorção do conteúdo escolar.

OMISSÃO

"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 Pessoa com Transtorno de
Espectro Autista (Lei nº

12.764/2012) estabelece que a pessoa com TEA
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incluída nas classes comuns de

ensino regular  terá di re i to a acompanhante
especial izado. "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:

https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/08/acailandia-

atendendo-o-mpma-justica.html
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BURITICUPU: Bens de envolvidos em
desvio de recursos públicos são bloqueados
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Indisponibilidade atinge prefeito, ex-secretários de
Saúde e construtora

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

A ACP refere-se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO

A Quadrante funcionaria em uma casa simples em
Icatu, mas o telefone registrado é de uma empresa de
lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV, em São
Luís. A construtora possui diversas Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs),
característica típica de empresas fantasma utilizadas
para desvio de verbas públicas. Além disso, nos anos
de 2013 e 2014, o Ministério Público identificou
publicação nos diários oficiais da União e do Estado
do Maranhão de contratos no total de R$ 8,86
milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando
movimentação de R$ 20.402.253,30. No mesmo
período, também foi quebrado sigilo bancário de
Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários da
Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.

BURITICUPU

A pedido da Promotoria de Justiça de Buriticupu, a
Assessoria Técnica do MPMA (AT-MPMA) investigou
processos de pagamentos e medições dos contratos
no município. Nos pareceres nºs 445/2020, 446/2020 e
448/2020, a assessoria atestou irregularidades na
condução das despesas referentes aos contratos.

"José Gomes Rodrigues, enquanto prefeito municipal,
Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, no
exercício de cargo de secretário municipal de Saúde, à
época dos fatos, determinaram despesas públicas, em
vultosas quantias e em total desacordo com a
legislação, causando prejuízo ao erário e serviço
público, no importe de R$ 668.700,96", explica o
promotor de justiça, na ACP.

RESSARCIMENTO

Além de ter bens bloqueados, prefeito, ex-secretários
e empresa têm até 15 dias para apresentar respostas
por escrito, com documentos e justificações, e
manifestar interesse na realização de acordos de não
persecução administrativa, observando ressarcimento
mínimo dos danos ao Município de Buriticupu.

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/08/buriticupu-

bens-de-envolvidos-em-desvio.html
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Ex-prefeito de Apicum-Açu é denunciado
por crimes contra a administração pública
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O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa ,  crimes
enquadrados no Decreto-Lei nº 201/1967, entre outros.

Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.

Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas  cor rentes ,  poupanças e  demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.

O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veícu los,  t ra tores,  car re tas e
caminhonetes.

Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo
órgão ministerial.

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostram-
se totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.

Inquérito

As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
c r imes  amb ien ta i s ,  a tos  de  improb idades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de Apicum-
Açu.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
apenas  um meio  de  lavagem de d inhe i ro ,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.

Ainda conforme as investigações, os empresários
foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
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De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.

A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públ icos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

Acusações

De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima Cunha
é acusado por lavagem de dinheiro, associação
cr iminosa, fa ls idade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.

Perda de bens

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um

caminhão,  comprado por  Rodo l fo  O l ive i ra ;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.

Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.

Site: https://www.noticiar.blog.br/2021/08/ex-prefeito-de-

apicum-acu-e-denunciado.html
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PM é indiciado por homicídio do médico
Bruno Calaça em Imperatriz
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Jorge Aragão

Após concluir o inquérito, a Polícia Civil indiciou o
soldado da Polícia Militar, Adonias Sadda, e o
bacharel em Direi to, Ricardo Barbalho, pelo
assassinato do do médico Bruno Calaça Barbosa em
Imperatriz, no último dia 26 de julho. O PM foi
indiciado por homicídio duplamente qualificado,
enquanto Ricardo vai responder por lesão corporal
agravada pela morte da vítima.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/25/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-09.38.49-09.43.38-1629896075.mp3
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PM é indiciado por homicídio do médico
Bruno Calaça em Imperatriz
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Gilberto Lima

Após concluir o inquérito, a Polícia Civil indiciou o
soldado da Polícia Militar, Adonias Sadda, e o
bacharel em Direi to, Ricardo Barbalho, pelo
assassinato do do médico Bruno Calaça Barbosa em
Imperatriz, no último dia 26 de julho. O PM foi
indiciado por homicídio duplamente qualificado,
enquanto Ricardo vai responder por lesão corporal
agravada pela morte da vítima.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/25/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-08.39.55-08.42.39-1629892879.mp3
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Bens de envolvidos em desvio de recursos
públicos são bloqueados
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Ivison Lima

Após solicitação da Promotoria de Justiça de
Buriticupu, foi decretada nesta segunda, 23, a
indisponibilidade dos bens do prefeito de Buriticupu,
José Gomes Rodrigues; ex-secretários municipais de
Saúde Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de
Sousa e construtora Quadrante LTDA-ME, devido a
contratos irregulares firmados nos anos de 2013 e
2014 pelo Município com a empresa. Devem ser
bloqueados R$ 2.005.102,88, o que corresponde ao
valor de R$ 668.700,96, acrescido de multa de duas
vezes o dano ao erário.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/25/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-06.21.00-06.22.15-1629885209.mp3
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Zé Gomes, ex-prefeito de Buriticupu, e ex-
secretários têm bens bloqueados
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Foi  decre tada nes ta  segunda (  2  3  )  ,  a
indisponibi l idade dos bens do ex-prefeito de
Buriticupu, José Gomes Rodrigues (Republicanos),
dos exsecretários municipais de Saúde Vandecleber
Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, e da Construtora
Quadrante Ltda, devido a contratos irregulares
firmados nos anos de 2013 e 2014 pelo Município com
a empresa. Devem ser bloqueados mais de R$ 2
milhões, o que corresponde ao valor de R$
668.700,96, acrescido de multa de duas vezes o dano
ao erário.

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

AAC Prefere - se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO A Quadrante funcionaria em uma casa
simples em Icatu, mas o telefone registrado é d e uma
empresa de lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV,
em São Luís. A construtora possui diversas
Classificações Nacionais de Atividades Econômicas
(CNAEs), característica típica de empresas fantasmas
utilizadas para desvio de verbas públicas.

Além disso, nos anos de 2013 e 2014, o Ministério
Público identificou publicação nos diários oficiais da
União e do Estado do Maranhão de contratos no total
de R$ 8,86 milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando

movimentação de R$ 20.402.253,30.

No mesmo período, também foi quebrado sigilo
bancário de Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários
da Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.
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DENÚNCIA CONTRA EX PREFEITO

POR CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Também foram denunciados filhos e auxiliares do ex-
gestor. O Ministério Público também

solicitou a decretação da perda de veículos, tratores,
carretas e caminhonetes O Ministério Público do
Maranhão ofereceu, no dia 20 de agosto, denúncia
contra o ex-prefeito de Apicum-Açu Claudio Luiz Lima
Cunha pela prática de crimes contra a administração
púb l i ca ,  assoc iação  c r im inosa ,  advocac ia
administrativa, tráfico de influência, crimes ambientais,
fa ls idade ideológ ica,  a tos de improbidade
administrativa, crimes enquadrados no Decreto-Lei nº
201/1967, entre outros.

Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conlu io  com out ros denunc iados -  Rodol fo
Romero Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e
Jéssica Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e
Joceney Franco Rocha (ex-secretário municipal de
Meio Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e
dissimularam a natureza, origem, movimentação e
propriedade de bens imóveis, direitos e valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.

Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas  cor rentes ,  poupanças e  demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.

O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veícu los,  t ra tores,  car re tas e
caminhonetes. Eles já haviam sido alvos da Operação
Citrus, realizada em maio deste ano, pela Promotoria
de Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil. Foram
cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas
cidades de Apicum-Açu, Cururupu e São Luís

requeridos pelo órgão ministerial.

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostram-
se totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.
"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
i l ic i tamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.

INQUÉRITO

As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
c r imes  amb ien ta i s ,  a tos  de  improb idades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de Apicum-
Açu.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.
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No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
apenas  um meio  de  lavagem de d inhe i ro ,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA .  Ainda conforme as investigações, os
empresários foram favorecidos pelo ex-secretário de
Meio Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco
Rocha, que viabilizou a construção irregular dos
postos de combustíveis.

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais. "O órgão ministerial apontou um rol de
consistentes indícios de os acusados serem apenas
"laranjas" do ex-prefeito municipal de Apicum-Açu,
bem como ter havido crescimento exponencial do
patrimônio deles, oriundo de recursos públicos, o que
justifica ter sido incluído (Cláudio Lima Cunha)
também no rol de denunciados", esclarece o promotor
de justiça.

Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.

A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públ icos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

ACUSAÇÕES

De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima Cunha
é acusado por lavagem de dinheiro, associação
cr iminosa, fa ls idade ideológica e advocacia

administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.

PERDA DE BENS

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão,  comprado por  Rodo l fo  O l ive i ra ;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil. Também
fazem parte a lista de imóveis do MPMA as fazendas
São Francisco, localizada em Amarante do Maranhão;
Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará II,
localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança, localizada
em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao denunciado
Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro, Apicum-Açu
e Rua Turi,  Bairro Turirana, Apicum-Açu; ao
denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.
Redação: CCOM-MPMA

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18599
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BURITICUP: Bens de envolvidos em desvio
de recursos públicos são bloqueados
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Indisponibilidade atinge prefeito, ex-secretários de
Saúde e construtora

Indisponibilidade atinge prefeito, ex-secretários de
Saúde e construtora

Após solicitação da Promotoria de Justiça de
Buriticupu, foi decretada nesta segunda, 23, a
indisponibilidade dos bens do prefeito de Buriticupu,
José Gomes Rodrigues, ex-secretários municipais de
Saúde Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de
Sousa e construtora Quadrante LTDA-ME, devido a
contratos irregulares firmados nos anos de 2013 e
2014 pelo Município com a empresa. Devem ser
bloqueados R$ 2.005.102,88, o que corresponde ao
valor de R$ 668.700,96, acrescido de multa de duas
vezes o dano ao erário.

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

A ACP refere-se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO

A Quadrante funcionaria em uma casa simples em
Icatu, mas o telefone registrado é de uma empresa de
lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV, em São
Luís. A construtora possui diversas Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs),
característica típica de empresas fantasma utilizadas
para desvio de verbas públicas. Além disso, nos anos

de 2013 e 2014, o Ministério Público identificou
publicação nos diários oficiais da União e do Estado
do Maranhão de contratos no total de R$ 8,86
milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando
movimentação de R$ 20.402.253,30. No mesmo
período, também foi quebrado sigilo bancário de
Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários da
Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.

BURITICUPU

A pedido da Promotoria de Justiça de Buriticupu, a
Assessoria Técnica do MPMA (AT-MPMA) investigou
processos de pagamentos e medições dos contratos
no município. Nos pareceres nºs 445/2020, 446/2020 e
448/2020, a assessoria atestou irregularidades na
condução das despesas referentes aos contratos.

"José Gomes Rodrigues, enquanto prefeito municipal,
Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, no
exercício de cargo de secretário municipal de Saúde, à
época dos fatos, determinaram despesas públicas, em
vultosas quantias e em total desacordo com a
legislação, causando prejuízo ao erário e serviço
público, no importe de R$ 668.700,96", explica o
promotor de justiça, na ACP.

RESSARCIMENTO

Além de ter bens bloqueados, prefeito, ex-secretários
e empresa têm até 15 dias para apresentar respostas
por escrito, com documentos e justificações, e
manifestar interesse na realização de acordos de não
persecução administrativa, observando ressarcimento
mínimo dos danos ao Município de Buriticupu.

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/25/buriticup-bens-

de-envolvidos-em-desvio-de-recursos-publicos-sao-

bloqueados/
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MPMA apresenta denúncia contra ex-
prefeito por crimes contra a administração

pública
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O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa ,  crimes
enquadrados no Decreto Lei nº 201 - 67, entre outros.

Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.

Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas  cor rentes ,  poupanças e  demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.

O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veícu los,  t ra tores,  car re tas e
caminhonetes.

Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo
órgão ministerial.

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostram-
se totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.

"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
i l ic i tamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.

INQUÉRITO

As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
c r imes  amb ien ta i s ,  a tos  de  improb idades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de Apicum-
Açu.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante
da existência de fortes indícios de que as empresas
são apenas um meio de lavagem de dinheiro,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.

Ainda conforme as investigações, os empresários
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foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

"O órgão ministerial apontou um rol de consistentes
indícios de os acusados serem apenas "laranjas" do
ex-prefeito municipal de Apicum-Açu, bem como ter
havido crescimento exponencial do patrimônio deles,
oriundo de recursos públicos, o que justifica ter sido
incluído (Cláudio Lima Cunha) também no rol de
denunciados" , esclarece o promotor de justiça.

Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.

A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públ icos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha" , pontua o promotor de justiça.

ACUSAÇÕES

De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima
Cunha é acusado por lavagem de dinheiro, associação
cr iminosa, fa ls idade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,

falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.

PERDA DE BENS

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão,  comprado por  Rodo l fo  O l ive i ra ;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.

Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.

Site: http://diegoemir.com/2021/08/mpma-apresenta-

denuncia-contra-ex-prefeito-por-crimes-contra-a-

administracao-publica/
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JUSTIÇA BOQUEIA R$ 2 MILHÕES DO
EX-PREFEITO DE BURITICUPU
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Leandro de Sá

Menu

Após solicitação da Promotoria de Justiça de
Buriticupu, foi decretada nesta segunda, 23, a
indisponibi l idade dos bens do ex-prefeito de
Buriticupu, José Gomes Rodrigues; ex-secretários
municipais de Saúde Vandecleber Freitas Silva e Elias
Rocha de Sousa e construtora Quadrante LTDA-ME,
devido a contratos irregulares firmados nos anos de
2013 e 2014 pelo Município com a empresa. Devem
ser bloqueados R$ 2.005.102,88, o que corresponde
ao valor de R$ 668.700,96, acrescido de multa de
duas vezes o dano ao erário.

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

A ACP refere-se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO

A Quadrante funcionaria em uma casa simples em
Icatu, mas o telefone registrado é de uma empresa de
lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV, em São
Luís. A construtora possui diversas Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs),
característica típica de empresas fantasmas utilizadas
para desvio de verbas públicas. Além disso, nos anos
de 2013 e 2014, o Ministério Público identificou
publicação nos diários oficiais da União e do Estado

do Maranhão de contratos no total de R$ 8,86
milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando
movimentação de R$ 20.402.253,30. No mesmo
período, também foi quebrado sigilo bancário de
Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários da
Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.

BURITICUPU

A pedido da Promotoria de Justiça de Buriticupu, a
Assessoria Técnica do MPMA (AT-MPMA) investigou
processos de pagamentos e medições dos contratos
no município. Nos pareceres nºs 445/2020, 446/2020 e
448/2020, a assessoria atestou irregularidades na
condução das despesas referentes aos contratos.

"José Gomes Rodrigues, enquanto prefeito municipal;
Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, no
exercício de cargo de secretário municipal de Saúde, à
época dos fatos, determinaram despesas públicas, em
vultosas quantias e em total desacordo com a
legislação, e a Construtora Quadrante LTDA-ME,
causando prejuízo ao erário e serviço público, no
importe de R$ 668.700,96", explica o promotor de
justiça, na ACP.

RESSARCIMENTO

Além de ter bens bloqueados, ex-prefeito, ex-
secretários e empresa têm até 15 dias para apresentar
respostas por escrito, com documentos e justificações,
e manifestar interesse na realização de acordos de
não persecução admin is t rat iva,  observando
ressarcimento mínimo dos danos ao Município de
Buriticupu.

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
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log

7



BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 25 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Responsivo por: Jocean Martins

Site: https://www.blogdodesa.com.br/justica-boqueia-r-2-

milhoes-do-ex-prefeito-de-buriticupu/
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AÇAILÂNDIA - Atendendo o MPMA,
Justiça determina que escola forneça

profissionais de apoio a aluno com autismo
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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.

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

E b e n é z e r  a l e g o u  q u e  c u m p r i a  t o d a s  a s
regu lamen tações  educac iona i s  quan to  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 oferecer suporte aos alunos com
deficiência, prestar assistência

pedagógica individual e auxiliar compreensão e
absorção do conteúdo escolar.

OMISSÃO

"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 Pessoa com Transtorno de
Espectro Autista (Lei nº

12.764/2012) estabelece que a pessoa com TEA
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incluída nas classes comuns de

ensino regular  terá di re i to a acompanhante
especial izado. "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:

https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/08/acailandia-

atendendo-o-mpma-justica.html
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BURITICUPU: Bens de envolvidos em
desvio de recursos públicos são bloqueados
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Indisponibilidade atinge prefeito, ex-secretários de
Saúde e construtora

O pedido foi feito pelo promotor de justiça Felipe
Augusto Rotondo, em Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada em 19 de
agosto e acolhida pela decisão proferida pelo juiz
Felipe Damous.

A ACP refere-se a ilegalidades em licitações e
contratos para construção de duas Unidades de Saúde
da Família nos povoados de Brejinho e Centro dos
Farias, respect ivamente, nos valores de R$
218.248,00 e R$ 215.367,13, além da ampliação de
quatro unidades nas localidades de Vila Isaías, Terra
Bela, Vila Primo e 4ª Vicinal, totalizando R$ 282 mil.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, encaminhou relatório sobre
existência de contratos da Quadrante com indícios de
irregularidades com diversos municípios maranhenses,
incluindo Buriticupu e Icatu. Também foi enviado
Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça
de Icatu.

DESVIO

A Quadrante funcionaria em uma casa simples em
Icatu, mas o telefone registrado é de uma empresa de
lavagem a seco, no bairro do Cohatrac IV, em São
Luís. A construtora possui diversas Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs),
característica típica de empresas fantasma utilizadas
para desvio de verbas públicas. Além disso, nos anos
de 2013 e 2014, o Ministério Público identificou
publicação nos diários oficiais da União e do Estado
do Maranhão de contratos no total de R$ 8,86
milhões.

De setembro de 2010 a julho de 2015, foi quebrado o
s ig i lo  bancár io  da empresa,  demonst rando
movimentação de R$ 20.402.253,30. No mesmo
período, também foi quebrado sigilo bancário de
Thiago Baquil, um dos sócios-proprietários da
Quadrante e falecido em abril de 2020. Foram
creditados R$ 9.029.303,29 em poupança sob o nome
dele.

BURITICUPU

A pedido da Promotoria de Justiça de Buriticupu, a
Assessoria Técnica do MPMA (AT-MPMA) investigou
processos de pagamentos e medições dos contratos
no município. Nos pareceres nºs 445/2020, 446/2020 e
448/2020, a assessoria atestou irregularidades na
condução das despesas referentes aos contratos.

"José Gomes Rodrigues, enquanto prefeito municipal,
Vandecleber Freitas Silva e Elias Rocha de Sousa, no
exercício de cargo de secretário municipal de Saúde, à
época dos fatos, determinaram despesas públicas, em
vultosas quantias e em total desacordo com a
legislação, causando prejuízo ao erário e serviço
público, no importe de R$ 668.700,96", explica o
promotor de justiça, na ACP.

RESSARCIMENTO

Além de ter bens bloqueados, prefeito, ex-secretários
e empresa têm até 15 dias para apresentar respostas
por escrito, com documentos e justificações, e
manifestar interesse na realização de acordos de não
persecução administrativa, observando ressarcimento
mínimo dos danos ao Município de Buriticupu.

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/08/buriticupu-

bens-de-envolvidos-em-desvio.html
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Ex-prefeito de Apicum-Açu é denunciado
por crimes contra a administração pública
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O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa ,  crimes
enquadrados no Decreto-Lei nº 201/1967, entre outros.

Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.

Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas  cor rentes ,  poupanças e  demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.

O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veícu los,  t ra tores,  car re tas e
caminhonetes.

Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo
órgão ministerial.

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostram-
se totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.

Inquérito

As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
c r imes  amb ien ta i s ,  a tos  de  improb idades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de Apicum-
Açu.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
apenas  um meio  de  lavagem de d inhe i ro ,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.

Ainda conforme as investigações, os empresários
foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
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De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.

A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públ icos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

Acusações

De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima Cunha
é acusado por lavagem de dinheiro, associação
cr iminosa, fa ls idade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.

Perda de bens

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um

caminhão,  comprado por  Rodo l fo  O l ive i ra ;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.

Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.

Site: https://www.noticiar.blog.br/2021/08/ex-prefeito-de-

apicum-acu-e-denunciado.html
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MPMA emite recomendação sobre placas em
escolas da rede municipal de São Luís
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A 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação de São Luís expediu, na última segunda-
feira, 23, uma Recomendação ao secretário municipal
de Educação, Marco Moura, com cópia para o prefeito
de São Luís, Eduardo Braide. No documento, o
Ministério Público orienta sobre a utilização de
placas em escolas que passaram por reformas e
outros serviços.

Ao vistoriar 14 escolas anunciadas prontas para o
retorno das aulas presenciais, a equipe da Promotoria
se deparou com placas, em local de destaque no
espaço interno das escolas, com os nomes do prefeito
e do secretár io  de educação sob o  termo
"requal i f i cação e  re forma" .

Os serviços realizados, no entanto, devem ser
periódicos por conta do desgaste da pintura e o
crescimento de mato em algumas áreas.

De acordo com o promotor de justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa, os termos "requalificação e
reforma" parecem ser usados como sinônimos ou para
gerar confusão a respeito do que realmente foi feito
nas unidades de ensino.

A Recomendação aponta que a palavra reforma tem
um conceito abrangente, que pode significar a
mudança no tamanho, forma ou natureza de algo, e
outro mais restrito, que pode ser pequenos reparos
necessários depois de um longo período desde a
construção inicial. Já requalificação é um termo da
arquitetura associado a "ressignificações culturais dos
espaços urbanos para acolher atividades relacionadas
ao uso público, que haviam sido interrompidos,
estavam prejudicados ou diminuídos".

"Os serviços de manutenção são de rotina. No
entanto, as placas os promovem como algo
extraordinário, como a expansão da rede, atribuindo
aos nomeados nas placas um papel institucional
irreal", apontou Lindon Jonsom de Sousa.

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE Por outro lado, não
foram verificadas, nas escolas vistoriadas, placas
temporárias, na área externa, contendo informações
como a natureza da obra (se reforma, construção ou
manutenção predial por exemplo), o valor utilizado, a
origem dos recursos públicos, o prazo de conclusão, o
profissional responsável e a empresa contratada.

Essa obrigatoriedade está baseada nos princípios da
moralidade e da publicidade, estabelecidos pela
Constituição Federal.

Dessa forma, o Ministério Público do Maranhão
recomendou que a Secretaria Municipal de Educação
retire as placas fixadas no interior das unidades
escolares que passaram por serviços como pintura,
jardinagem, limpeza geral e outros serviços rotineiros,
fixando-as apenas nos casos de obras de ampliação
das escolas existentes ou construção de novas
escolas ou anexos.

Foi recomendado ainda a fixação, na área externa das
escolas, visível à população, de placas relacionadas à
natureza, valor, origem dos recursos e nome da
empresa contratada para a realização de tais serviços.
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