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MP e Defensoria pedem redução nos preços
dos combustíveis
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O Ministério Público Estadual e Defensoria Pública
do Estado protocolaram Ação Civil Pública, com base
no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) dos Combustíveis. Ao todo foram protocoladas
22 ações contra 186 postos da Grande Ilha de São
Luís.

As ações dos órgãos foram baseadas no relatório da
CPI que apontou possível formação de cartel e
também abusos nos reajustes nos valores dos
combustíveis somente com o anúncio de novo preço
feito pela Petrobras.

Para o deputado estadual Duarte Júnior, que foi
presidente da CPI dos Combustíveis na Assembleia
Legislativa, essas ações são um avanço na garantia
do direito do consumidor.

"Atendendo a nossa recomendação ao Ministério
Público e a Defensoria Pública estão conseguindo
fazer com que toda documentação que nós tivemos
acesso, graças a quebra do sigilo fiscal realizado pela
CPI dos combustíveis, chegasse ao conhecimento do
poder judiciário. Agora é a hora da verdade.
Acreditamos na justiça e confiamos que a decisão será
favorável ao consumidor no sentido de determinar a
redução do valor do combustível e coibindo toda e
qualquer prática abusiva prejudicial aos consumidores
maranhenses", disse.

Entre os pedidos feitos à justiça há o de redução do
preço do combustível, com base no valor acumulado,
que os postos se abstenham de elevar o preço da
gasolina comum antes de adquirir novo estoque, a
obrigação de que os postos façam a redução sempre
que eles receberem combustível com valor menor, que
evitem de reajustar preços dos combustíveis de forma
similar e, por fim, o pedido de dano moral coletivo
pelas práticas cometidas.

Em caso de descumprimento das determinações, ficou
estabelecido multa diária no valor de R$ 10 mil. Já a
condenação de cada um dos réus em dano moral
coletivo foi fixada no valor de R$ 810 mil.

CPI Em julho, a CPI aprovou, por unanimidade, o
relatório final das investigações que têm por finalidade,
apurar possíveis abusos e crimes relacionados à
venda de combustíveis, no Maranhão. Após a
aprovação, o relatório foi enviado para que os órgãos

competentes tomem as providências necessárias.

Entre os encaminhamentos dados pelo relatório, há
um direcionamento à Secretaria de Estado da
Fazenda, representada Secretário Marcellus Ribeiro,
para que tome ciência da não emissão regular de nota
fiscal por 28 dos 186 postos da Grande Ilha.

Quanto às questões fiscais, a Rede de Postos Joyce,
teve sua análise comprometida em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

No que se refere à prática de Cartel, foi recomendado
ao Ministério Público, Defensoria Pública e Procon
aprofundar as investigações nos 29 corredores de
postos, onde as apurações apontaram uma série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.
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MP e Defensoria Pública pedem redução de
preços
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Ministério Público e Defensoria Pública protocolaram
Ação Civil Pública, com base no relatório da CPI dos
Combustíveis, presidida pelo Deputado Duarte Jr
(PSB). Ao todo foram protocoladas 22 ações contra
186 postos da Grande Ilha de São Luís.

Para o Duarte Jr, que conduziu os trabalhos da CPI
dos Combustíveis na Assembleia Legislativa do
Maranhão, essas ações são um grande avanço na
garantia do direito do consumidor:

"Atendendo nossa recomendação ao Ministério
Público e a Defensoria Pública estão conseguindo
fazer com que toda documentação que nós tivemos
acesso, graças a quebra do sigilo fiscal realizado pela
CPI dos combustíveis, chegasse ao conhecimento do
poder judiciário. Agora é a hora da verdade.
Acreditamos na justiça e confiamos que a decisão será
favorável ao consumidor no sentido de determinar a
redução do valor do combustível e coibindo toda e
qualquer prática abusiva prejudicial aos consumidores
maranhenses".

Entre os pedidos feitos à justiça há o de redução do
preço do combustível, com base no valor acumulado,
que os postos se abstenham de elevar o preço da
gasolina comum antes de adquirir novo estoque, a
obrigação de que os postos façam a redução sempre
que eles receberem combustível com valor menor, que
evitem de reajustar preços dos combustíveis de forma
similar e, por fim, o pedido de dano moral coletivo
pelas práticas cometidas.

Em caso de descumprimento das determinações, ficou
estabelecido multa diária no valor de 10 mil reais. Já a
condenação de cada um dos réus em dano moral
coletivo foi fixada no valor de 810 mil reais.

Relembre os últimos passos da CPI dos Combustíveis

No dia 09 de julho, a Comissão Parlamentar de
Inquérito, aprovou, por unanimidade, o Relatório Final
das investigações que têm por finalidade, apurar
possíveis abusos e crimes relacionados à venda de
combustíveis, no Maranhão. Após a aprovação, o
relatório foi enviado para que os órgãos competentes
tomem as providências necessárias. Entre os
encaminha- mentos dados pelo relatório, há um
direcionamento à Secretaria de Estado da Fazenda,
representada Secretário Marcellus Ribeiro, para que

tome ciência da não emissão regular de nota fiscal por
28 (vinte e oito) dos 186 (cento e oitenta e seis) postos
da Grande Ilha.

Quanto às questões fiscais, a Rede de Postos Joyce,
teve sua análise comprometida em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

No que se refere à prática de Cartel, recomenda-se ao
Ministério Público, Defensoria Pública e Procon
aprofundem as investigações nos 29 corredores de
postos, onde as apurações apontaram uma série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.

Participaram da votação do relatório final da CPI dos
Combustíveis, o Presidente, Deputado Duarte Jr, O
Relator,  Deputado Roberto Costa, além dos
Deputados Ariston, Carlinhos Florêncio, Zito Rolim,
Ciro Neto e Ricardo Rios.
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Desvio de emendas na mira do Ministério
Público
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Um total de 14 pessoas foram denunciadas, em 13 de
julho ao Ministério Público do Maranhão, por meio
do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da 1a e 2a
Promotorias de Justiça Criminais de São Luís. Eles
são acusados de cometer irregularidades na aplicação
de emendas parlamentares de vereadores de São
Luís. A Denúncia foi aceita pela 1a Vara Criminal de
São Luís em 9 de agosto.

Foram denunciados Luís Carlos Ramos, presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém;
Rafaela Duarte Fernandes, tesoureira da entidade;
Ney Almeida Duarte, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira Silva e
Marcelo de Jesus Machado, funcionários da Câmara
Municipal de São Luís; Rommeo Pinheiro Amin Castro,
ex-secretário municipal de Esportes e Lazer, e os
servidores da Secretaria Jorge Luís Castro Fonseca,
José Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva
e Adriana de Guimarães Silva. Também foram
denunciados o ex-vereador Antônio Isaías Pereira
Filho, conhecido como Pereirinha, e o contador Paulo
Roberto Barros Gomes.

A apuração do Gaeco foi iniciada, em 2019, a partir de
comunicação da 2a Promotoria de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social de São
Luís a respeito da abertura de procedimento para
apurar a veracidade de Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, supostamente emitido pelo
próprio Ministério Público em favor da Associação
dos Morado res do Conjunto Sacavém.

As investigações apontaram que a Associação tinha
recebido R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís
no período de 1° de janeiro de 2014 a 30 de outubro
de 2019. Verificou-se também que uma organização
criminosa utilizava-se da falsificação de documentos
públicos em projetos apresentados a órgãos
municipais para liberação de dinheiro proveniente de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís.

Em 2019, quatro termos de fomento foram firmados
pela Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
com a Secretaria Municipal de Desportos e Lazer
(Semdel), para a realização dos projetos "Circuito
Esportivo e Recreativo", "Passagem Social", "Esporte
para todos" e "Praticando cidadania", com repasse de
R$ 100 mil em cada um deles. Entre os crimes

praticados está o de organização criminosa.

Segundo as investigações, a documentação para que
os projetos fossem apresentados à Semdel ficava a
cargo do contador Paulo Roberto Barros Gomes. Ele
receberia 6% da arrecadação da associação ou dos
convênios assinados. De acordo com Luís Carlos
Ramos, a Associação receberia 5% do valor das
emendas parlamentares e 15% seriam destinados ao
também contador Ney Duarte Almeida. Ele seria o
responsável pela elaboração dos projetos e
encarregado das prestações de contas.

SEMDEL - Outro núcleo da organização criminosa
atuava na Secretaria Municipal de Desportos e Lazer.
O chefe da Assessoria Técnica da Semdel, Jorge Luís
de Castro Fonseca, emitiu pareceres técnicos em
todos os processos da Associação dos Moradores do
Conjunto Sacavém. Neles, foi atestado o atendimento
das exigências legais sem que existisse efetiva
comprovação formalizada nos processos. Situação
semelhante era a de José Rogério Sena e Silva, que
emitia pareceres jurídicos padronizados confirmando o
cumprimento das exigências legais e opinando pela
ce leb ração  dos  te rmos  de  fomento .  Já  o
superintendente administrativo-financeiro da Semdel,
Domingos Ferreira Silva, após o parecer jurídico,
atestava a existência de disponibilidade financeira e
providenciava o empenho da verba.

O então secretário Rommeo Pinheiro Amin Castro
também trabalharia em favor da organização criminosa
assinando o empenho e o termo de fomento. Ouvido
pelo Ministério Público, o ex-secretário teria afirmado
que a Secretaria fazia uma fiscalização in loco para
verificar a existência das entidades. Também haveria a
fiscalização da execução dos projetos.

De acordo com portarias assinadas pelo ex-titular da
Semdel, o acompanhamento e fiscalização da
execução dos projetos caberia aos servidores Adriana
Guimarães Silva e Jorge Luís Fonseca. Ouvidos pelo
MPMA, os dois afirmaram que a fiscalização não
existia na prática, pois nunca estiveram na Associação
ou nos projetos supostamente executados. Eles se
limitavam a analisar a documentação apresentada.

Saques, falsificação, peculato e outros crimes

Os cheques emitidos pela Associação dos Moradores

4



O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qua, 1 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

do Conjunto Sacavém e entregues a Ney Duarte
Almeida eram sacados por outros integrantes da
organização. Roberto Fabiano Veiga da Silva (servidor
da Secretaria Municipal de Cultura à disposição da
Câmara Municipal), Aldo Carneiro Pinheiro (segurança
da Câmara), Paulo César Ferreira Silva e Marcelo de
Jesus Machado (também funcionários do Legislativo
municipal) sacaram mais de R$ 700 mil em cheques.

"Os acusados a quem competia a tarefa de sacar
cheques, detinham como vantagem a remuneração
decorrente dos cargos comissionados que ocupavam
na Câmara Municipal de São Luís", explicaram os
promotores de just iça. Pelo menos dois dos
responsáveis pelos saques, além de Luís Carlos
Ramos, afirmaram perante os promotores de justiça do
Gaeco que levaram o dinheiro sacado diretamente à
casa do ex-vereador Pereirinha. De acordo com as
investigações, o parlamentar era um dos beneficiários
finais dos recursos públicos "sob a justificativa de que
seriam empregados em atividades de interesse social".

Organização criminosa

Para ter acesso aos recursos públicos das emendas
parlamentares, as entidades envolvidas no esquema
criminoso precisavam apresentar uma série de
documentos, entre os quais o Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, emitido pelas Promotorias de
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social.
Todos os envolvidos incorreram no crime de peculato
(art. 312 do Código Penal), por terem se beneficiado,
mesmo que indiretamente, do desvio de recursos
públicos. Um dos pontos que reforça a tese é o fato de
que parte dos acusados aparece como beneficiários
dos recursos, mas não constavam nas planilhas de
execução orçamentária da verba constantes dos
projetos.

Cruzamentos de dados

O cruzamento de dados bancários com as declarações
de Imposto de Renda de Ney Duarte e Paulo Roberto
G o m e s ,  p o r  e x e m p l o ,  d e i x a r a m  c l a r a  a
incompatibilidade entre os ganhos e as informações
prestadas à Receita Federal. No caso de Ney Duarte,
não foram encontrados imóveis ou outro tipo de
patrimônio em seu nome. A operação de busca e
apreensão realizada em seus endereços, no entanto,
encontrou cópias de escrituras públicas de imóveis e
contratos de cessão de direitos sobre imóvel em seu
nome e do de sua esposa. Também havia recibos de
pagamento relativos a imóveis no nome dos dois, com
elevados valores.

Luís Carlos Ramos, que além de presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
também trabalhava na segurança da Câmara

Municipal de São Luís, afirmou ao Ministério Público
do Maranhão que vinha sofrendo pressão de Ney
Almeida Duarte para que permanecesse calado
durante seu interrogatório no Gaeco.

Ele teria sido levado a um escritório de advocacia em
São Luís, no qual o advogado teria orientado para que
não falasse nada que comprometesse algum vereador
ou Ney Duarte. Ele também não deveria se preocupar
em arrumar um advogado ou com o pagamento do
profissional.

Ligações com Câmara

Ligações de Ney Duarte, Paulo Roberto Gomes e de
pessoas ligadas a vereadores estariam sendo
constantes. Além disso, Luís Carlos Ramos e Aldo
Pinheiro foram afastados dos cargos de chefe de
equipe de segurança da Câmara de Vereadores após
comparecerem para depor no Ministério Público. "A
situação indica possível represália, praticada por
outros integrantes da organização criminosa, em razão
das repercussões da investigação", observam os
promotores de justiça.

Crimes de peculato

Luís Carlos Ramos foi denunciado pelo crime de
peculato-apropriação (reclusão, de dois a doze anos, e
multa). Por ter firmado acordo de colaboração
premiada homologado pela Justiça, ele teve excluído
os crimes de organização criminosa (condicionado à
reparação do dano) e garantir a redução da pena
privativa de liberdade em dois terços em todos os
crimes que possa ser condenado.

Ney Almeida Duarte e Paulo Roberto Barros Gomes
também foram denunciados por peculato-apropriação,
além de organização criminosa em associação com
funcionário público e por embaraço à investigação
(reclusão, de três a oito anos, além de multa, podendo
ser aumentada de acordo com o caso).

Já Rafaela Duarte Fernandes, Rommeo Pinheiro Amin
Castro, Jorge Luís de Castro Fonseca, José Rogério
Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva, Adriana de
Guimarães Silva, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira da Silva,
Marcelo de Jesus Machado e Antônio Isaías Pereira
Filho foram denunciados por organização criminosa
em associação com funcionário público e por peculato-
desvio.
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MPMA denuncia ex-vereador e servidores
públicos por desvio de emendas

parlamentares
 

EXPRESSO 222 / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Qua, 1 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Posted By: expressowpadmin

O Ministério Público  do Maranhão  (MPMA)
protocolou uma denúncia contra 14 pessoas, incluindo
um ex-vereador, por conta de irregularidades na
aplicação de emendas parlamentares de vereadores
de São Luís. A Denúncia, feita no dia 13 de julho, foi
aceita pela 1ª Vara Criminal de São Luís.

De acordo com informações do MPMA, foram
denunciados o presidente da Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém, Luís Carlos Ramos
e a tesoureira da entidade Rafaela Duarte Fernandes;
funcionários da Câmara Municipal de São Luís, Ney
Almeida Duarte, Roberto Fabiano Veiga da Silva, Aldo
Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira Silva e
Marcelo de Jesus Machado.

O também ex-secretário municipal de Esportes e
Lazer, Rommeo Pinheiro Amin Castro, e os servidores
da Secretaria Jorge Luís Castro Fonseca, José
Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva e
Adriana de Guimarães Silva foram indiciados.
Também foram denunciados o ex-vereador Antônio
Isaías Pereira Filho, conhecido como Pereirinha, e o
contador Paulo Roberto Barros Gomes.

A apuração do caso foi iniciada em 2019, pelo Grupo
de Atuação Especial  de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), a partir de comunicação da 2ª
Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de
Interesse Social de São Luís a respeito da abertura de
procedimento para apurar a veracidade de Atestado
d e  E x i s t ê n c i a  e  R e g u l a r  F u n c i o n a m e n t o ,
supostamente emitido pelo próprio Ministério Público
em favor da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém.

Segundo as investigações, a Associação tinha
recebido R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís
no período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro
de 2019. Também verificou-se que uma organização
criminosa utilizava-se da falsificação de documentos
públicos em projetos apresentados a órgãos
municipais para liberação de dinheiro proveniente de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís.

Em 2019, quatro termos de fomento foram firmados
pela Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
com a Secretaria Municipal de Desportos e Lazer
(Semdel) .  Os projetos "Circui to Esport ivo e
Recreativo", "Passagem Social", "Esporte para todos"
e "Praticando cidadania" tiveram repasse de R$ 100
mil em cada um deles.

De acordo com a Denúncia, os envolvidos constituíram
e integraram uma organização estruturalmente
ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda
que informalmente, com o objetivo de obterem
vantagens mediante a prática de infrações penais,
caracterizando o crime de organização criminosa.

Ainda de acordo com o MPMA, a documentação para
que os projetos fossem apresentados à Semdel ficava
a cargo do contador Paulo Roberto Barros Gomes. Ele
receberia 6% da arrecadação da associação ou dos
convênios assinados. De acordo com Luís Carlos
Ramos, a Associação receberia 5% do valor das
emendas parlamentares e 15% seriam destinados ao
também contador Ney Duarte Almeida. Ele seria o
responsável pela elaboração dos projetos e
encarregado das prestações de contas.

Ao receber os recursos públicos, o presidente da
Associação explicou que entregava a Ney Duarte
Almeida cheques em branco da entidade, assinados
por ele e pela tesoureira Rafaela Fernandes, que eram
sacados. Dos R$ 100 mil, R$ 5 mil eram entregues,
em espécie, a Luís Carlos Ramos.

SEMDEL

Parte da organização criminosa atuava na Secretaria
Municipal de Desportos e Lazer. O chefe da
Assessoria Técnica da Semdel, Jorge Luís de Castro
Fonseca, emitiu pareceres técnicos em todos os
processos da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém. Nos documentos foi atestado o atendimento
das exigências legais sem que existisse efetiva
comprovação formalizada nos processos.

Nos quatro termos de fomento assinados com a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
foram emitidos pareceres idênticos, nos quais eram
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alterados apenas dados como nome do projeto e data.
Em todos os pareceres estavam juntadas cópias de
Atestados de Existência e Regular Funcionamento
falsificadas.

A Denúncia também aponta que Jorge Luís de Castro
Fonseca emitiu pareceres idênticos em favor de
diversas outras entidades que também receberam
verbas de emendas parlamentares e participaram do
esquema de desvio e apropriação de valores, situação
que indica que ele ocupava o cargo com essa
finalidade e se valia da condição de funcionário público
para a prática de infração penal.

José Rogério Sena e Silva praticava ação parecida:
que emit ia pareceres jurídicos padronizados
confirmando o cumprimento das exigências legais e
opinando pela celebração dos termos de fomento. Já o
superintendente administrativo-financeiro da Semdel,
Domingos Ferreira Silva, após o parecer jurídico,
atestava a existência de disponibilidade financeira e
providenciava o empenho da verba.

O então secretário Rommeo Pinheiro Amin Castro
também trabalharia em favor da organização criminosa
assinando o empenho e o termo de fomento. Ouvido
pelo MPAMA, o ex-secretário teria afirmado que a
Secretaria fazia uma fiscalização in loco para verificar
a existência das entidades. Também haveria a
fiscalização da execução dos projetos.

Para os promotores de justiça, essas informações não
são verdadeiras, dado que não consta dos autos a
fiscalização dos projetos e, se tivessem ido ao local,
os servidores da Semdel verificariam que no endereço
da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
existe um imóvel abandonado.

De acordo com portarias assinadas pelo ex-titular da
Semdel, o acompanhamento e fiscalização da
execução dos projetos caberia aos servidores Adriana
Guimarães Silva e Jorge Luís Fonseca. Ouvidos pelo
MPMA, os dois afirmaram que a fiscalização não
existia na prática, pois nunca estiveram na Associação
ou nos projetos supostamente executados. Eles se
limitavam a analisar a documentação apresentada.

"Mesmo ausente qualquer fiscalização da parceria e
confirmação de que os eventos efetivamente
ocorreram, as prestações de contas eram aprovadas
exc lus ivamente  com base em documentos
apresentados pela entidade, permitindo que a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
firmasse novos instrumentos e fomentando a
manutenção da organização criminosa", concluiu a
Denúncia.

SAQUES

Os cheques emitidos pela Associação dos Moradores
do Conjunto Sacavém e entregues a Ney Duarte
Almeida eram sacados por outros integrantes da
organização. Roberto Fabiano Veiga da Silva (servidor
da Secretaria Municipal de Cultura à disposição da
Câmara Municipal), Aldo Carneiro Pinheiro (segurança
da Câmara), Paulo César Ferreira Silva e Marcelo de
Jesus Machado (também funcionários do Legislativo
municipal) sacaram mais de R$ 700 mil em cheques.

"Os acusados a quem competia a tarefa de sacar
cheques, detinham como vantagem a remuneração
decorrente dos cargos comissionados que ocupavam
na Câmara Municipal de São Luís", explicaram os
promotores de justiça.

Pelo menos dois dos responsáveis pelos saques, além
de Luís Carlos Ramos, afirmaram perante os
promotores de justiça do Gaeco que levaram o
dinheiro sacado diretamente à casa do ex-vereador
Pereirinha. De acordo com as investigações, o
parlamentar era um dos beneficiários finais dos
recursos públicos "sob a justificativa de que seriam
empregados em atividades de interesse social".

FALSIFICAÇÃO

Para ter acesso aos recursos públicos das emendas
parlamentares, as entidades envolvidas no esquema
criminoso precisavam apresentar uma série de
documentos, entre os quais o Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, emitido pelas Promotorias de
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social.

No caso da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém, o Atestado datado de 29 de março de 2019,
supostamente assinado pela promotora de justiça
Doracy Moreira Reis Santos, foi encaminhado para
perícia do Instituto de Criminalística que comprovou a
irregularidade. A assinatura da promotora de justiça
era, na verdade, a impressão de uma imagem. Foi
descoberto, ainda, que a mesma imagem foi utilizada
em outro Atestado da mesma entidade, datado de 21
de dezembro de 2018, e em documento que atestava
a regularidade do Clube de Mães do Ipem São
Cristóvão.

A tesoureira do Clube de Mães negou a veracidade do
documento, afirmando que o último Atestado de
Existência e Regular Funcionamento da entidade teria
sido emitido em 2016. Ela confirmou, no entanto, que
Paulo Roberto Gomes lhes prestava assessoria
contábil.

As duas Promotorias de Fundações e Entidades de
Interesse Social de São Luís disponibilizaram as listas
de entidades que receberam o Atestado de Existência
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e Regular Funcionamento no período de 2017 a 2019,
não figurando em nenhuma delas a Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém nem o Clube de
Mães do Ipem São Cristóvão. Além disso, os
atestados tinham como emissora a 2ª Promotoria de
Justiça enquanto as supostas assinaturas eram da
titular da 1ª Promotoria de Fundações e Entidades de
Interesse Social.

Uma operação de busca e apreensão realizada no
endereço residencial e na empresa de Paulo Roberto
Gomes encontrou uma série de documentos de
entidades de interesse social. Entre eles estavam três
atestados relativos à Associação dos Moradores do
Conjunto Sacavém, dos anos de 2015, 2016 e 2018.

"Paulo Roberto Barros Gomes se valia da mesma
assinatura digitalizada da promotora de justiça Doracy
Moreira Santos para falsificar atestados para várias
entidades", explicaram os promotores autores da
Denúncia.

Além do crime de falsificação de documento público
(art. 297 do Código Penal), praticado por Paulo
Roberto Gomes, os envolvidos Luís Carlos Ramos e
Ney Duarte Almeida também praticaram o de uso de
documento falso (art. 304 do Código Penal).

Já Jorge Luís de Castro Fonseca, chefe da Assessoria
Técnica da Semdel, praticou o crime de falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) por ter atestado
falsamente a adequação dos procedimentos à
legislação, com o objetivo de garantir a liberação da
verba pública.

Entre as irregularidades encontradas estão as
designações de "gestor de parceria" e "comissão de
monitoramento", a indicação de existência de dotação
orçamentária e a aprovação do plano de trabalho pela
comissão de monitoramento, quando nenhum destes
itens constavam do processo na data do parecer.

"O parecer técnico constante nos procedimentos trata-
se de documento materialmente verdadeiro, no
entanto, as declarações contidas nele é que não
correspondem à verdade", apontou a Denúncia.

PECULATO

Todos os envolvidos incorreram no crime de peculato
(art. 312 do Código Penal), por terem se beneficiado,
mesmo que indiretamente, do desvio de recursos
públicos. Um dos pontos que reforça a tese é o fato de
que parte dos acusados aparece como beneficiários
dos recursos, mas não constavam nas planilhas de
execução orçamentária da verba constantes dos
projetos.

O cruzamento de dados bancários com as declarações
de Imposto de Renda de Ney Duarte e Paulo Roberto
G o m e s ,  p o r  e x e m p l o ,  d e i x a r a m  c l a r a  a
incompatibilidade entre os ganhos e as informações
prestadas à Receita Federal.

No caso de Ney Duarte, não foram encontrados
imóveis ou outro tipo de patrimônio em seu nome. A
operação de busca e apreensão realizada em seus
endereços, no entanto, encontrou cópias de escrituras
públicas de imóveis e contratos de cessão de direitos
sobre imóvel em seu nome e do de sua esposa.
Também havia recibos de pagamento relativos a
imóveis no nome dos dois, com elevados valores.

EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO

Luís Carlos Ramos, que além de presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
também trabalhava na segurança da Câmara
Municipal de São Luís, afirmou ao Ministério Público
do Maranhão que vinha sofrendo pressão de Ney
Almeida Duarte para que permanecesse calado
durante seu interrogatório no Gaeco.

Ele teria sido levado a um escritório de advocacia em
São Luís, no qual o advogado teria orientado para que
não falasse nada que comprometesse algum vereador
ou Ney Duarte. Ele também não deveria se preocupar
em arrumar um advogado ou com o pagamento do
profissional.

Ligações de Ney Duarte, Paulo Roberto Gomes e de
pessoas ligadas a vereadores estariam sendo
constantes. Além disso, Luís Carlos Ramos e Aldo
Pinheiro foram afastados dos cargos de chefe de
equipe de segurança da Câmara de Vereadores após
comparecerem para depor no Ministério Público. "A
situação indica possível represália, praticada por
outros integrantes da organização criminosa, em razão
das repercussões da investigação", observam os
promotores de justiça.

CRIMES

Luís Carlos Ramos foi denunciado pelo crime de
peculato-apropriação (reclusão, de dois a doze anos, e
multa). Por ter firmado acordo de colaboração
premiada homologado pela Justiça, ele teve excluído
os crimes de organização criminosa (condicionado à
reparação do dano) e garantir a redução da pena
privativa de liberdade em dois terços em todos os
crimes que possa ser condenado.

Ney Almeida Duarte e Paulo Roberto Barros Gomes
também foram denunciados por peculato-apropriação,
além de organização criminosa em associação com
funcionário público e por embaraço à investigação

8



EXPRESSO 222 / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Qua, 1 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

(reclusão, de três a oito anos, além de multa, podendo
ser aumentada de acordo com o caso).

Já Rafaela Duarte Fernandes, Rommeo Pinheiro Amin
Castro, Jorge Luís de Castro Fonseca, José Rogério
Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva, Adriana de
Guimarães Silva, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira da Silva,
Marcelo de Jesus Machado e Antônio Isaías Pereira
Filho foram denunciados por organização criminosa
em associação com funcionário público e por peculato-
desvio.

*matéria em atualização

Fonte:

Site: https://expresso222.com.br/consorcio-

nordeste/mpma-denuncia-exvereador-e-servidores-

publicos-por-desvio-de-emendas-parlamentares/
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Leandro de Sá

Menu

A Câmara Municipal de Vereadores de Amarante é
investigada por suposta dispensa ilegal de licitação.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça
de Amarante, João Cláudio de Barros.

Segundo as informações, a investigação visa apurar o
procedimento de Dispensa de Licitação 08/2019, que
tem como objeto a contratação de empresa
especializada de serviços gráficos para a Casa
Legislativa Municipal.

De acordo com o representante ministerial, houve uma
análise das licitações cadastradas no Portal da
Transparência da Prefeitura e a partir disso foi aberta
a Notícia de Fato para iniciar as apurações
prel iminares sobre o caso.

Devido a necessidade do aprofundamento dos fatos,
João Cláudio de Barros converteu a NF em Inquérito
Civil.

As investigações tem um ano para serem concluídas.

Fonte: Neto Ferreira
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Localizada na MA-026 na cidade de Codó, a
Construservice Empreendimentos e Construções Ltda
se tornou alvo de uma investigação instaurada pela
Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal
de Goiânia, capital do Goiás, que visa apurar supostas
irregularidades em contratos milionários firmados entre
a construtora e a Prefeitura da cidade.

Segundo informações do Jornal Opção, a empreiteira,
que tem como sócio oculto Eduardo DP, foi contratada
pela gestão do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende
(MDB) para a execução dos serviços de reconstrução
e restauração da pavimentação asfáltica das regiões
norte, leste, oeste, noroeste, sudoeste e centro do
município. O valor total do serviço é de R$
173.835.290,16 milhões.

A CEI do Asfalto, como foi denominada, é comandada
pelo vereador Santana Gomes e tem como principal
motivação as denúncias sobre a qualidade do serviço
p res tado  pe la  empresa  responsáve l  pe la
pav imen tação  na  cap i t a l .

De acordo com o parlamentar goiano, há suspeita de
superfaturamento e desvio de recursos nas obras
envolvendo a empresa maranhense, que teria relação
com o cr ime organizado, conforme apontou
investigação do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia
Civil do Maranhão.

Diante das suspeitas, a presidência da Câmara de
Goiânia autorizou a contratação de uma equipe
técnica para aprofundar as denúncias sobre uma
eventual ilegalidade por parte da empresa.

Em 2015, a Construservice foi alvo da operação
Imperador I deflagrada contra a Máfia da Agiotagem
no Maranhão.

De acordo com investigadores da Polícia Civil e do
Gaeco ,  a emprei teira pertence no papel os
empresários Rodrigo Gomes Casanova Júnior e

Adilton da Silva Costa, mas é operada no submundo
do crime pelo empresário-agiota Eduardo José Bastos
Costa, o Eduardo DP ou Imperador.

Na Operação Imperador I, a construtora foi alvo de
mandados de busca e apreensão e Eduardo DP, de
prisão.

Fonte: Neto Ferreira
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Atlas da Violência mostra aumento de 30,2%
em mortes violentas no MA
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O Atlas da Violência 2021, divulgado ontem (31),
apontou um aumento de 30,2% das mortes violentas
intencionais (homicídio doloso, latrocínio e lesão
corporal seguido de morte) ocorridas durante o ano
passado no Maranhão, em relação ao ano de 2019,
que contou com o registro de 1.562 casos. Em todo o
país, no decorrer de 2020, ocorreram um total 50.033
assassinatos e 23,6 foi considerada a taxa média de
mortes por 100 mil habitantes.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública ou Atlas
da Violência é elaborado a partir de uma parceria entre
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o
Instituto de Econômica Aplicada (Ipea). Os dados
apresentados se baseiam em informações fornecidas
pelas secretarias de segurança pública do estado
como também pelas polícias civis, militares e federal,
entre outras fontes oficiais da Segurança Pública.

Em relação ao Maranhão, de acordo com o Atlas da
Violência 2021, ocorreram 2.045 mortes violentas
intencionais e tendo uma média de 170 casos por
mês, ou seja, cinco assassinatos por dia em todo o
estado. Enquanto, ao longo do ano de 2019,
ocorreram 1.562 e tendo uma média mensal de 130
mortes.

Em 2018, um total  de 1.982 pessoas foram
assassinadas por arma branca ou a t iros no
Maranhão.

Entre estes casos, 976 vítimas tinham 15 a 29 anos.
No ano de 2017, houve o registro de 2.180 mortes
violentas e 1.112 eram jovens.

Os números ainda crescem nos anos anteriores. Em
2016, ocorreram 2.408 assassinatos e, entre essa
quantidade, 1.212 vítimas tinham a idade entre 15 a 29
anos. No ano de 2015, foram 2.438 homicídios. Deste
total, 1.257 eram dessa faixa etária.

Nível elevado Os dados do Atlas da Violência mostram
que a capital maranhense está entre as 50 cidades
brasileiras que apresentaram maior número absoluto
de mortes decorrentes de intervenção policial no ano
passado, que contou com 18 casos. O primeiro
município foi Rio de Janeiro, com o registro de 415 e,
logo após, São Paulo, 390 casos.

Oito cidades do Maranhão com a população igual ou

superior a 100 mil habitantes apresentaram taxas de
mortes violentas intencionais acima da média nacional.
Entre elas, Açailândia, tendo a taxa de 56,6; Bacabal,
41; Caxias, 45,9; Codó, 44,7; Imperatriz, 44,3; São
José de Ribamar, 35,7; São Luís, 25; e Timon, com
uma taxa de 56,4.

Vítimas em 2020 Vários assassinatos ocorreram ao
longo do ano passado, principalmente, por arma de
fogo. Um dos casos ocorreu na tarde do dia 31 de
maio e dois adolescentes foram assassinados a tiros
nas proximidades da Delegacia Especial da Cidade
Operária (Decop). Uma das vítimas tinha 17 anos,
enquanto, a outra, 15 anos.

Também em maio, dia 26, ocorreu um crime de
feminicídio, que teve como vítima Joana Maria Diniz,
de 66 anos. A polícia informou que o principal suspeito
do crime é o vizinho da vítima, e o corpo foi
encontrado na residência dela, no Recanto dos
Signos, área da Cidade Operária, e havia um pano
enrolado em seu pescoço.

Em janeiro do ano passado, o soldado da Polícia
Militar, Carlos Eduardo Nunes Pereira, de 30 anos, foi
preso em flagrante, acusado de assassinar a tiros a
ex-companheira, Bruna Lícia Fonseca Pereira, de 23
anos; e o suposto amante dela, José William dos
Santos Silva, de 24 anos. O crime ocorreu no dia 25,
no apartamento de Bruna Lícia, no Vicente Fialho.

O caso é investigado pela equipe do Departamento de
Feminicídio, órgão da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP). A polícia informou que,
no dia 23 de janeiro, o militar tentou reatar a relação,
mas, Bruna Lícia não aceitou a proposta.

Ainda segundo a polícia, no dia do crime, a vítima
estava de folga e recebeu a visita de dois colegas de
trabalho em seu apartamento, no horário do almoço.
Um deles foi José William. No começo da tarde desse
dia, Carlos Eduardo foi até esse local, com o objetivo
de convidar Bruna Lícia para ir a um aniversário, mas,
encontrou a ex-companheira e José William despidos,
no quarto e acabou cometendo o ato criminoso.

No dia 14 de julho de 2020 foram assassinados de
forma brutal os pais do deputado federal Cleber Verde,
identificados como Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria
Graça Cordeiro Mendes. O crime ocorreu dentro da
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fazenda das vítimas, na zona rural da cidade de
Turiaçu e os principais suspeitos foram presos em
cumprimento de ordem judicial. Entre os detidos estão
Alessandra Nascimento, Jeferson Silva da Costa e
Elielson Cardoso Paiva.
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Denúncia revela que Prefeitura da capital faz
eutanásia em animais no UVZ
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Uma denúncia do deputado estadual Duarte Jr chocou
a população da capital maranhense. O parlamentar fez
uma visita á Unidade de Vigilância em Zoonoses de
São Luís, localizada no 5km, da Estrada de Ribamar.
Entre as diversas constatações, ele foi informado que
não há uma campanha de vacinação contra a raiva
que vá até os bairros, nem serviço de castração de
animais, ou mesmo a distribuição de coleiras
preventivas. E o mais alarmante foi a informação de
que o procedimento adotado pela UVZ, em casos de
animais com leishmaniose, é a eutanásia.

As informações foram confirmadas pelo Diretor da
Divisão de Raiva da Prefeitura de São Luís, José
Antônio Veloso. "Veja só. O tratamento depende da
vontade do proprietário do animal, do tutor. Se ele
quer fazer o tratamento ou não. Se ele quiser, precisa
procurar uma clínica particular". Ainda quando
perguntando pelo deputado, se a Prefeitura só banca a
eutanásia, e não banca o tratamento, ele confirma e
completa. "Não banca tratamento. Não tem!". Mais
uma vez questionado, por Duarte que perguntou se a
Prefeitura só manda para a eutanásia, o diretor
confirmou, mais uma vez. O Duarte Jr utilizou as redes
sociais também para fazer a denúncia.

De acordo com o parlamentar estadual, a iniciativa de
visitar a UVZ partiu da necessidade de entender o
motivo pelo qual tantas pessoas reclamam da falta de
assistência à saúde animal em São Luís. "O que era
pra ser apenas uma visita para entender de que forma
poderíamos ajudar a UVZ na proteção aos animais, se
tornou uma preocupação a partir do momento que fui
informado que a única forma que a prefeitura atua em
casos de leishmaniose é enviando o animal, para a
eutanásia, mesmo com a possibilidade de se oferecer
um tratamento para a doença, já reconhecido pelo
Ministério da Saúde", ponderou.

Desde 2016, por meio da nota técnica conjunta
001/2016/ MAPA/MS, assinada pelo Ministério da
Agricultura Pesca e Abastecimento e pelo Ministério
da Saúde, foi autorizado o registro do produto
MILTEFORAN, indicado para o tratamento de
leishmaniose visceral canina.

O uso do medicado vem sendo defendido e usado por
médicos veterinários que são contra a eutanásia e têm
buscado soluções que visam garantir qualidade de
vida e bem-estar aos animais diagnosticados com a

doença.

Diante do caso, o deputado vem fazendo uma
campanha nas redes sociais contra a eutanásia e vai
oficiar o Ministério Público, cobrando uma solução
por parte da prefeitura para o problema, e afirmou.
"Não vamos admitir que os animais paguem com a
própria vida, por conta de uma política de omissão e
irresponsabilidade".

Veja só. O tratamento depende da vontade do
proprietário do animal, do tutor. Se ele quer fazer o
tratamento ou não

Não vamos admitir que os animais paguem com a
própria vida, por conta de uma política de omissão e
irresponsabilidade

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.461.orig.pdf
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Prefeitura estaria submetendo animais a
eutanásia sem tentar o tratamento, denuncia

deputado
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Ao visitar, na segunda-feira, 30, a Unidade de
Vigilância em Zoonoses de São Luís, no km 5 da
Estrada de Ribamar, o deputado Duarte Jr. disse que
recebeu informação de que não haveria uma
campanha de vacinação contra a raiva que vá até os
bairros, nem serviço de castração de animais ou
distr ibuição de coleiras preventivas. "O mais
alarmante", segundo o parlamentar, foi a informação
de que o procedimento adotado pela UVZ, em casos
de animais com leishmaniose, seria a eutanásia.

Duarte disse que as informações foram confirmadas
pelo diretor da Divisão de Raiva da Prefeitura de São
Luís, José Antônio Veloso: "O tratamento depende da
vontade do proprietário do animal, do tutor.

Se ele quer fazer o tratamento ou não. Se ele quiser,
precisa procurar uma clínica particular", teria dito
Veloso.

Questionado se a Prefeitura só bancava a eutanásia e
não o tratamento, José Antônio teria respondido ao
parlamentar que o município não banca tratamento.

Afirmou Duarte que a iniciativa de visitar a UVZ partiu
da necessidade de entender o motivo pelo qual tantas
pessoas reclamam da falta de assistência à saúde
animal em São Luís. "O que era pra ser apenas uma
visita para entender de que forma poderíamos ajudar a
UVZ na proteção aos animais, tornou-se uma
preocupação a partir do momento que fui informado
que a única forma que a prefeitura atua em casos de
leishmaniose é enviando o animal para a eutanásia,
mesmo com a possibilidade de se oferecer um
tratamento para a doença, já reconhecido pelo
Ministério da Saúde", disse o parlamentar.

Explicou Duarte que desde 2016, por meio da nota
técnica conjunta 001/2016/ MAPA/MS, assinada pelo
Ministério da Agricultura Pesca e Abastecimento e
pelo Ministério da Saúde, foi autorizado o registro do
produto MILTEFORAN, indicado para o tratamento de
leishmaniose visceral canina. "O medicamento vem
sendo indicado e usado por médicos veterinários que
são contra a eutanásia e têm buscado soluções que
visam garantir qualidade de vida e bem-estar aos
animais diagnosticados com a doença", afirmou o

deputado.

Duarte disse que vem fazendo uma campanha nas
redes sociais contra a eutanásia e que vai oficiar o
Ministério Público, cobrando uma solução por parte
da prefeitura para o problema.

O OUTRO LADO - O Jornal Pequeno tentou uma
manifestação da Prefeitura de São Luís a respeito do
assunto, mas não conseguiu. O espaço está aberto.
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Atlas da Violência mostra aumento de 30,2%
em mortes violentas no MA
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No ano de 2020, ocorreram 2.045 assassinatos no
estado, enquanto 2019 teve 1.562 casos; os dados
foram levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública e o Ipea

ISMAEL ARAÚJO / O ESTADO 01/09/2021

Maranhão - O Atlas da Violência 2021, divulgado
ontem (31), apontou um aumento de 30,2% das
mortes violentas intencionais (homicídio doloso,
latrocínio e lesão corporal seguido de morte) ocorridas
durante o ano passado no Maranhão, em relação ao
ano de 2019, que contou com o registro de 1.562
casos. Em todo o país, no decorrer de 2020,
ocorreram um total 50.033 assassinatos e 23,6 foi
considerada a taxa média de mortes por 100 mil
habitantes.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública ou Atlas
da Violência é elaborado a partir de uma parceria entre
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o
Instituto de Econômica Aplicada (Ipea). Os dados
apresentados se baseiam em informações fornecidas
pelas secretarias de segurança pública do estado
como também pelas polícias civis, militares e federal,
entre outras fontes oficiais da Segurança Pública.

Em relação ao Maranhão, de acordo com o Atlas da
Violência 2021, ocorreram 2.045 mortes violentas
intencionais e tendo uma média de 170 casos por
mês, ou seja, cinco assassinatos por dia em todo o
estado. Enquanto, ao longo do ano de 2019,
ocorreram 1.562 e tendo uma média mensal de 130
mortes.

Em 2018, um total  de 1.982 pessoas foram
assassinadas por arma branca ou a t iros no
Maranhão. Entre estes casos, 976 vítimas tinham 15 a
29 anos. No ano de 2017, houve o registro de 2.180
mortes violentas e 1.112 eram jovens. Os números
ainda crescem nos anos anteriores. Em 2016,
ocorreram 2.408 assassinatos e, entre essa
quantidade, 1.212 vítimas tinham a idade entre 15 a 29
anos. No ano de 2015, foram 2.438 homicídios. Deste
total, 1.257 eram dessa faixa etária.

Nível elevado

Os dados do Atlas da Violência mostram que a capital
maranhense está entre as 50 cidades brasileiras que

apresentaram maior número absoluto de mortes
decorrentes de intervenção policial no ano passado,
que contou com 18 casos. O primeiro município foi Rio
de Janeiro, com o registro de 415 e, logo após, São
Paulo, 390 casos.

Oito cidades do Maranhão com a população igual ou
superior a 100 mil habitantes apresentaram taxas de
mortes violentas intencionais acima da média nacional.
Entre elas, Açailândia, tendo a taxa de 56,6; Bacabal,
41; Caxias, 45,9; Codó, 44,7; Imperatriz, 44,3; São
José de Ribamar, 35,7; São Luís, 25; e Timon, com
uma taxa de 56,4.

Vítimas em 2020

Vários assassinatos ocorreram ao longo do ano
passado, principalmente, por arma de fogo. Um dos
casos ocorreu na tarde do dia 31 de maio e dois
adolescentes foram assassinados a t iros nas
proximidades da Delegacia Especial da Cidade
Operária (Decop). Uma das vítimas tinha 17 anos,
enquanto, a outra, 15 anos.

Também em maio, dia 26, ocorreu um crime de
feminicídio, que teve como vítima Joana Maria Diniz,
de 66 anos. A polícia informou que o principal suspeito
do crime é o vizinho da vítima, e o corpo foi
encontrado na residência dela, no Recanto dos
Signos, área da Cidade Operária, e havia um pano
enrolado em seu pescoço.

Em janeiro do ano passado, o soldado da Polícia
Militar, Carlos Eduardo Nunes Pereira, de 30 anos, foi
preso em flagrante, acusado de assassinar a tiros a
ex-companheira, Bruna Lícia Fonseca Pereira, de 23
anos; e o suposto amante dela, José William dos
Santos Silva, de 24 anos. O crime ocorreu no dia 25,
no apartamento de Bruna Lícia, no Vicente Fialho.

O caso é investigado pela equipe do Departamento de
Feminicídio, órgão da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP). A polícia informou que,
no dia 23 de janeiro, o militar tentou reatar a relação,
mas, Bruna Lícia não aceitou a proposta.

Ainda segundo a polícia, no dia do crime, a vítima
estava de folga e recebeu a visita de dois colegas de
trabalho em seu apartamento, no horário do almoço.
Um deles foi José William. No começo da tarde desse
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dia, Carlos Eduardo foi até esse local, com o objetivo
de convidar Bruna Lícia para ir a um aniversário, mas,
encontrou a ex-companheira e José William despidos,
no quarto e acabou cometendo o ato criminoso.

No dia 14 de julho de 2020 foram assassinados de
forma brutal os pais do deputado federal Cleber Verde,
identificados como Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria
Graça Cordeiro Mendes. O crime ocorreu dentro da
fazenda das vítimas, na zona rural da cidade de
Turiaçu e os principais suspeitos foram presos em
cumprimento de ordem judicial. Entre os detidos estão
Alessandra Nascimento, Jeferson Silva da Costa e
Elielson Cardoso Paiva.l

SAIBA MAIS

Mortes violentas intencionais no Maranhão

Ano 2020: 2045 casos

Ano 2019: 1.562 casos

Ano 2018: 1.982 casos

Ano 2017: 2.180 casos

Ano 2016: 2.408 casos

Site: https://www.joeljacintho.com.br/atlas-da-violencia-

mostra-aumento-de-302-em-mortes-violentas-no-ma/
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Prefeitura estaria submetendo animais a
eutanásia sem tentar o tratamento, denuncia

deputado
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Ao visitar, na segunda-feira, 30, a Unidade de
Vigilância em Zoonoses de São Luís, no km 5 da
Estrada de Ribamar, o deputado Duarte Jr. disse que
recebeu informação de que não haveria uma
campanha de vacinação contra a raiva que vá até os
bairros, nem serviço de castração de animais ou
distr ibuição de coleiras preventivas. "O mais
alarmante", segundo o parlamentar, foi a informação
de que o procedimento adotado pela UVZ, em casos
de animais com leishmaniose, seria a eutanásia.

Duarte disse que as informações foram confirmadas
pelo diretor da Divisão de Raiva da Prefeitura de São
Luís, José Antônio Veloso: "O tratamento depende da
vontade do proprietário do animal, do tutor.

Se ele quer fazer o tratamento ou não. Se ele quiser,
precisa procurar uma clínica particular", teria dito
Veloso.

Questionado se a Prefeitura só bancava a eutanásia e
não o tratamento, José Antônio teria respondido ao
parlamentar que o município não banca tratamento.

Afirmou Duarte que a iniciativa de visitar a UVZ partiu
da necessidade de entender o motivo pelo qual tantas
pessoas reclamam da falta de assistência à saúde
animal em São Luís. "O que era pra ser apenas uma
visita para entender de que forma poderíamos ajudar a
UVZ na proteção aos animais, tornou-se uma
preocupação a partir do momento que fui informado
que a única forma que a prefeitura atua em casos de
leishmaniose é enviando o animal para a eutanásia,
mesmo com a possibilidade de se oferecer um
tratamento para a doença, já reconhecido pelo
Ministério da Saúde", disse o parlamentar.

Explicou Duarte que desde 2016, por meio da nota
técnica conjunta 001/2016/ MAPA/MS, assinada pelo
Ministério da Agricultura Pesca e Abastecimento e
pelo Ministério da Saúde, foi autorizado o registro do
produto MILTEFORAN, indicado para o tratamento de
leishmaniose visceral canina. "O medicamento vem
sendo indicado e usado por médicos veterinários que
são contra a eutanásia e têm buscado soluções que
visam garantir qualidade de vida e bem-estar aos
animais diagnosticados com a doença", afirmou o

deputado.

Duarte disse que vem fazendo uma campanha nas
redes sociais contra a eutanásia e que vai oficiar o
Ministério Público, cobrando uma solução por parte
da prefeitura para o problema.

O OUTRO LADO - O Jornal Pequeno tentou uma
manifestação da Prefeitura de São Luís a respeito do
assunto, mas não conseguiu. O espaço está aberto.
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Ministério Público e Defensoria Pública
pedem redução nos preços dos combustíveis
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Ministério Público e Defensoria Pública protocolaram
Ação Civil Pública, com base no relatório da CPI dos
Combustíveis, presidida pelo Deputado Duarte Jr
(PSB). Ao todo foram protocoladas 22 ações contra
186 postos da Grande Ilha de São Luís.

Para Duarte Jr, essas ações são um grande avanço na
garantia do direito do consumidor: "Agora é a hora
da verdade. Acreditamos na justiça e confiamos que a
decisão será favorável ao consumidor no sentido de
determinar a redução do valor do combustível e
coibindo toda e qualquer prática abusiva prejudicial
aos consumidores maranhenses," Entre os pedidos
feitos à justiça há o de redução do preço do
combustível. Em caso de descumprimento das
determinações, ficou estabelecido multa diária no valor
de 10 mil reais. Já a condenação de cada um dos réus
em dano moral coletivo foi fixada no valor de 810 mil
reais.

CPI dos Combustíveis No dia 9 de julho, a Comissão
Parlamentar de Inquérito, aprovou, por unanimidade, o
Relatório Final das investigações.

Entre os encaminhamentos dados pelo relatório, há
um direcionamento à Secretaria de Estado da
Fazenda, para que tome ciência da não emissão
regular de nota fiscal por 28 dos 186 postos da Grande
Ilha.

Quanto às questões fiscais, a Rede de Postos Joyce,
teve sua análise comprometida em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

No que se refere à prática de Cartel, recomenda-se ao
Ministério Público, Defensoria Pública e Procon
aprofundem as investigações nos 29 corredores de
postos, onde as apurações apontaram uma série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.
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MPMA denuncia 14 pessoas acusadas de
desvio de emendas parlamentares
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O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Grupo de Atuação Especial  de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da 1ª e 2ª
Promotorias de Justiça Criminais de São Luís,
protocolou Denúncia contra 14 pessoas, em 13 de
julho, por conta de supostas irregularidades na
aplicação de emendas parlamentares de vereadores
de São Luís. A Denúncia foi aceita pela 1ª Vara
Criminal de São Luís, em 9 de agosto.

Foram denunciados Luís Carlos Ramos, presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém;
Rafaela Duarte Fernandes, tesoureira da entidade;
Ney Almeida Duarte, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira Silva e
Marcelo de Jesus Machado, funcionários da Câmara
Municipal de São Luís; Rommeo Pinheiro Amin Castro,
ex-secretário municipal de Esportes e Lazer, e os
servidores da Secretaria Jorge Luís Castro Fonseca,
José Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva
e Adriana de Guimarães Silva.

Também foram denunciados o ex-vereador Antônio
Isaías Pereira Filho, conhecido como Pereirinha, e o
contador Paulo Roberto Barros Gomes.

A apuração do Gaeco foi iniciada, em 2019, a partir de
comunicação da 2ª Promotoria de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social de São
Luís a respeito da abertura de procedimento para
apurar a veracidade de Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, supostamente emitido pelo
próprio Ministério Público em favor da Associação
dos Moradores do Conjunto Sacavém.

As investigações apontaram que a Associação tinha
recebido R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís,
no período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro
de 2019.

O MP verificou, também, que um grupo se utilizaria da
falsificação de documentos públicos em projetos
apresentados a órgãos municipais para liberação de
dinheiro proveniente de emendas parlamentares de
vereadores de São Luís.

Em 2019, quatro termos de fomento foram firmados
pela Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
com a Secretaria Municipal de Desportos e Lazer
(Semdel), para a realização dos projetos "Circuito

Esportivo e Recreativo", "Passagem Social", "Esporte
para todos" e "Praticando cidadania", com repasse de
R$ 100 mil em cada um deles.

Entre as acusações, está a de organização criminosa.
De acordo com a denúncia, os envolvidos teriam
cons t i t u ído  e  i n teg rado  uma  o rgan i zação
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de
obter vantagens mediante a prática de infrações
penais.

Segundo as investigações, a documentação para que
os projetos fossem apresentados à Semdel ficava a
cargo do contador Paulo Roberto Barros Gomes. Ele
receberia 6% da arrecadação da associação ou dos
convênios assinados. De acordo com Luís Carlos
Ramos, a Associação receberia 5% do valor das
emendas parlamentares e 15% seriam destinados ao
também contador Duarte Almeida. Ele seria o
responsável pela elaboração dos projetos e
encarregado das prestações de conta.

O presidente da Associação explicou que, ao receber
os recursos públicos, entregava a Almeida cheques
em branco da entidade, assinados por ele e pela
tesoureira Rafaela Fernandes, que eram sacados. Dos
R$ 100 mil, R$ 5 mil eram entregues, em espécie, a
Luís Carlos Ramos.

SEMDEL Outro núcleo da organização atuaria na
Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. O chefe da
Assessoria Técnica da Semdel, Jorge Luís de Castro
Fonseca, teria emitido pareceres técnicos em todos os
processos da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém. Neles, teria sido atestado o atendimento
das exigências legais sem que existisse efetiva
comprovação formalizada nos processos.

Nos quatro termos de fomento assinados com a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
teriam sido emitidos pareceres idênticos, nos quais
seriam alterados apenas dados como nome do projeto
e data.

Em todos os pareceres, segundo o MP, estavam
juntadas cópias supostamente falsif icadas de
Atestados de Existência e Regular Funcionamento.

Jorge Luís de Castro Fonseca é acusado de emitir
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pareceres idênticos em favor de diversas outras
entidades que também, segundo o MP, "receberam
verbas de emendas parlamentares e participaram do
esquema de desvio e apropriação de valores, situação
que indica que ele ocupava o cargo com essa
finalidade e se valia da condição de funcionário público
para a prática de infração penal", aponta a denúncia.

Situação semelhante seria a de José Rogério Sena e
Silva, que, apurou o MP, emitia pareceres jurídicos
padronizados confirmando o cumprimento das
exigências legais e opinando pela celebração dos
te rmos  de  fomento .  Já  o  super in tendente
administrativo-financeiro da Semdel, Domingos
Ferreira Silva, após o parecer jurídico, atestava a
ex is tênc ia  de  d ispon ib i l i dade  f inance i ra  e
providenciava o empenho da verba, acusou o
Ministério Público.

O então secretário Rommeo Pinheiro Amin Castro,
conforme a denúncia, também trabalharia em favor da
organização, assinando o empenho e o termo de
fomento.

Ouvido pelo Ministério Público, o ex-secretário teria
afirmado que a Secretaria fazia uma fiscalização in
loco para verificar a existência das entidades. Também
haveria a fiscalização da execução dos projetos.

Para os promotores de justiça, essas informações são
inverídicas, visto que não consta dos autos a
fiscalização dos projetos, e, se tivessem ido ao local,
os servidores da Semdel verificariam que no endereço
da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém,
por exemplo, existe um imóvel abandonado, aponta a
denúncia.

De acordo com portarias assinadas pelo ex-titular da
Semdel, o acompanhamento e fiscalização da
execução dos projetos caberia aos servidores Adriana
Guimarães Silva e Jorge Luís Fonseca.

Ouvidos pelo MPMA, os dois afirmaram que a
fiscalização não existia na prática, pois nunca
es t i ve ram na  Assoc iação  ou  nos  p ro je tos
supos tamente  execu tados .

Eles se limitavam a analisar a documentação
apresentada.

"Mesmo ausente qualquer fiscalização da parceria e
confirmação de que os eventos efetivamente
ocorreram, as prestações de conta eram aprovadas
exc lus ivamente  com base em documentos
apresentados pela entidade, permitindo que a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
firmasse novos instrumentos e fomentando a
manutenção da organização criminosa", concluiu a

denúncia.

SAQUES Os cheques emitidos pela Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém seriam sacados por
outros integrantes da organização. Roberto Fabiano
Veiga da Silva (servidor da Secretaria Municipal de
Cultura à disposição da Câmara Municipal), Aldo
Carneiro Pinheiro (segurança da Câmara), Paulo
César Ferreira Silva e Marcelo de Jesus Machado
(também funcionários do Legislativo municipal) teriam
sacado mais de R$ 700 mil em cheques.

"Os acusados a quem competia a tarefa de sacar
cheques detinham como vantagem a remuneração
decorrente dos cargos comissionados que ocupavam
na Câmara Municipal de São Luís", explicaram os
promotores de justiça.

Pelo menos dois dos responsáveis pelos saques, além
de Luís Carlos Ramos, afirmaram perante os
promotores de justiça do Gaeco que levaram o
dinheiro sacado diretamente à casa do ex-vereador
Pereirinha. De acordo com as investigações, o
parlamentar era um dos beneficiários finais dos
recursos públicos, "sob a justificativa de que seriam
empregados em atividades de interesse social".

FALSIFICAÇÃO Para ter acesso aos recursos públicos
das emendas parlamentares, as entidades envolvidas
no esquema precisavam apresentar uma série de
documentos, entre os quais o Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, emitido pelas Promotorias de
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social.

No caso da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém, o atestado, datado de 29 de março de 2019,
supostamente assinado pela promotora de justiça
Doracy Moreira Reis Santos, foi encaminhado para
perícia do Instituto de Criminalística que comprovou a
irregularidade. A assinatura da promotora de justiça
era, na verdade, a impressão de uma imagem. Foi
descoberto, ainda, que a mesma imagem foi utilizada
em outro atestado da mesma entidade, datado de 21
de dezembro de 2018, e em documento que atestava
a regularidade do Clube de Mães do Ipem São
Cristóvão, apontou a denúncia.

A tesoureira do Clube de Mães negou a veracidade do
documento, afirmando que o último Atestado de
Existência e Regular Funcionamento da entidade teria
sido emitido em 2016. Ela confirmou, no entanto, que
Paulo Roberto Gomes lhes prestava assessoria
contábil.

As duas Promotorias de Fundações e Entidades de
Interesse Social de São Luís disponibilizaram as listas
de entidades que receberam o Atestado de Existência
e Regular Funcionamento no período de 2017 a 2019,
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não figurando em nenhuma delas a Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém nem o Clube de
Mães do Ipem São Cristóvão. Além disso, os
atestados tinham como emissora a 2ª Promotoria de
Justiça, enquanto as supostas assinaturas eram da
titular da 1ª Promotoria de Fundações e Entidades de
Interesse Social.

Uma operação de busca e apreensão realizada no
endereço residencial e na empresa de Paulo Roberto
Gomes encontrou uma série de documentos de
entidades de interesse social. Entre eles estavam três
atestados relativos à Associação dos Moradores do
Conjunto Sacavém, dos anos de 2015, 2016 e 2018.

"Paulo Roberto Barros Gomes se valia da mesma
assinatura digitalizada da promotora de justiça Doracy
Moreira Santos para falsificar atestados para várias
entidades", explicaram os promotores de justiça
autores da denúncia.

Além do crime de falsificação de documento público
(art. 297 do Código Penal), praticado por Paulo
Roberto Gomes, os demais envolvidos praticaram o de
uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).

Já Jorge Luís de Castro Fonseca, chefe da Assessoria
Técnica da Semdel, conforme a denúncia, praticou o
crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal), "por ter atestado falsamente a adequação dos
procedimentos à legislação, com o objetivo de garantir
a liberação da verba pública".

Ressalta o MP que entre as irregular idades
encontradas estão as designações de "gestor de
parceria" e "comissão de monitoramento", a indicação
de existência de dotação orçamentária e a aprovação
do plano de trabalho pela comissão de monitoramento,
quando nenhum destes itens constava do processo na
data do parecer.

"O parecer técnico constante nos procedimentos trata-
se de documento materialmente verdadeiro; no
entanto, as declarações contidas nele é que não
correspondem à verdade", apontou a denúncia.

PECULATO Todos os envolvidos, conforme o MP,
incorreram no crime de peculato (art. 312 do Código
Penal), por terem se beneficiado, mesmo que
indiretamente, do desvio de recursos públicos. Um
dos pontos que reforça a tese é o fato de que parte
dos acusados aparece como beneficiária dos recursos,
mas não constava nas planilhas de execução
orçamentária da verba constantes dos projetos.
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