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MP do Maranhão descumpre LAI e não
divulga dados sobre contratos e dispensas
de licitação há mais de um mês
Informações servem para que o cidadão possa acompanhar o uso dos recursos públicos e tenha
uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro

O Ministério Público do Maranhão está há mais de um mês sem divulgar
dados atualizados referentes a contratos e dispensas e inexigibilidades de
licitação do próprio órgão, que tem como função principal zelar pela boa aplicação da lei.

A falta de atualização descumpre a Lei 12.527/2011, a chamada LAI (Lei de Acesso à Informação), que
determina a disponibilização em transparência ativa de dados pertinentes à administração do patrimônio
público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos, independentemente de terem
sido solicitados.

A última atualização das páginas de contratos e dispensas e inexigibilidades no Portal da Transparência do
MP maranhense é de julho, portanto há mais de 40 dias.

A ausência dos dados também desrespeita a Lei Complementar 131/2009, que alterou a LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal) no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira dos entes públicos.

Em email enviado nessa quinta-feira (9), o ATUAL7 solicitou ao MP do Maranhão e ao chefe do órgão, o
procurador-geral de Justiça Eduardo Nicolau, posicionamento sobre a falta de transparência. Passadas
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mais de 24 horas, não houve retorno nem atualização dos dados.

Obrigatórias, as informações sobre licitações e contratos servem para que o cidadão possa acompanhar o
uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do
dinheiro.
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Advogado aciona Tribunal de Justiça para
anular indicação de Marcelo Tavares para
TCE-MA
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Caso foi distribuído para o desembargador Joaquim Figueiredo. Deputados usaram decreto
apontado como inconstitucional e ilegal para aceitar apenas a candidatura do colega de
Parlamento

O advogado Márcio dos Santos Rabelo impetrou mandado de segurança
no Tribunal de Justiça do Maranhão pedindo o reconhecimento da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de decreto, bem como todos os seus atos consecutivos,
utilizado pela Assembleia Legislativa maranhense para indicar apenas o nome do então
colega de Parlamento e secretário-chefe da Casa Civil do governo Flávio Dino (PSB), Marcelo

Tavares, para a vaga de conselheiro no TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Assinado pelo advogado José da Silva Feitosa, o recurso foi protocolado nessa quarta-feira (8), e distribuído
para o gabinete do desembargador Joaquim Figueiredo. Caberá ao magistrado analisar o pedido de liminar,
com a urgência que o caso requer, e levá-lo ao plenário para decisão do mérito.

A defesa de Márcio Rabelo pede que seja realizada novo exame público para todos os candidatos inscritos
no certame. A fundamentação dos pedidos consta nos artigos 41 e 52, parágrafo primeiro, da Constituição
do Estado do Maranhão, além de estabelecida no artigo 37, inciso primeiro da Carta Magna brasileira.

Segundo a defesa de Rabelo, o uso do Decreto Legislativo 151/1990 como imposição para aprovação da
inscrição para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas “fere frontalmente o artigo 265 do Regimento
Interno da ALEMA e o artigo 100 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão”.

Espécie de cláusula de barreira, o dispositivo não está previsto na Constituição e determina que, para ter a
inscrição deferida pelo Poder Legislativo estadual, o candidato obrigatoriamente precisa apresentar a
assinatura de pelo menos um terço dos 42 deputados da Casa em confirmação de apoio à sua inscrição à
vaga.

Marcelo Tavares teve a assinatura de todos os deputados.
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“Caso, fosse possível que decretos modificassem leis e a própria Constituição Estadual, haveria um caos
legislativo, em que a segurança jurídica ficaria comprometida, de modo que as leis e atos normativos
acabavam por ferir o princípio da supremacia da lei, o que acabava por favorecer os poderosos, como ocorre
no caso em espécie, já que cabe à própria Casa Legislativa sabatinar e escolher após a arguição pública, de
modo que não pode ela impossibilitar a arguição pública do candidato/impetrante uma vez que o mesmo



preenche os requisitos previstos na Constituição Estadual, na condição de cidadão em pleno exercício dos
seus direitos constitucionalmente assegurados; sendo tal ato baseado meramente em um decreto
comprovadamente contra legem”, diz a peça.

Pelo ato apontado como abusivo, devem ser notificados para prestar esclarecimentos o presidente da
Assembleia Legislativa maranhense, deputado Othelino Neto (PCdoB) e os representantes da comissão
especial composta pelos deputados Ricardo Rios (PDT), Marco Aurélio (PCdoB), Rafael Leitoa (PDT),
Socorro Waquim (MDB) e Ariston Ribeiro (Avante).

Caso a demanda seja atendida, a Alema deverá realizar nova sabatina, com a presença de Rabelo e da
superintendente da CGU (Controladoria Regional da União) no Maranhão, Leylane Maria da Silva, que
também teve a inscrição para o preenchido do cargo na cúpula da corte de Contas maranhense indeferida
com base no mesmo decreto apontado como inconstitucional e ilegal.

Conforme mostrou o ATUAL7, a norma foi utilizada pelos deputados da comissão especial responsável por
analisar as inscrições para o cargo, vago com a aposentadoria do então conselheiro Nonato Lago, para
aprovar apenas a inscrição de Tavares.

Também não houve a sabatina esperada, mas apenas um diálogo político, com apenas duas perguntas
direcionadas a teste de conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração
pública de Marcelo Tavares.

Além disso, um recurso no âmbito administrativo, ofertado por Márcio Rabelo antes da audiência pública
para sabatina de Tavares, sequer foi analisado pelos deputados estaduais.

Marcelo Tavares já foi nomeado, em movimentação relâmpago, como conselheiro do TCE-MA. Ao ATUAL7,
ele negou que tenha sido beneficiado pelos ex-colegas do Poder Legislativo e que tenha havido manobra
para favorecê-lo no processo.
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Com pedido de desculpas, Weverton tenta
manter aberta vice de Brandão para PDT
Vaga foi oferecida por Flávio Dino em julho. Apesar de encontros financiados pela estrutura
partidária, pedetista ainda pode retirar pré-candidatura

Apesar de seguir com encontros financiados pela estrutura partidária
para possível candidatura ao Palácio dos Leões, o senador Weverton
Rocha não pretende encerrar diálogos com o governador Flávio Dino (PSB) para que o PDT
indique a vice na chapa de Carlos Brandão (PSDB) ao governo do Estado na eleição de 2022.

O vice-governador assumirá o comando do Poder Executivo no próximo ano, e disputará a reeleição tendo
Dino como candidato ao Senado. Como o PT tende a permanecer na aliança governista, com Felipe
Camarão disputando uma cadeira na Câmara dos Deputados, o PDT de Weverton ainda tem espaço para
ficar com a vice, conforme acertado com os próprios Dino e Brandão em reunião fechada no Palácio dos
Leões em julho.

Foi sob esse raciocínio que o pedetista, após alerta de parte do círculo de políticos, amigos e assessores que
o acompanham na pré-campanha, recuou de declarações ditas em entrevista à TV Centro Norte, em
Presidente Dutra, no sábado (4). Para atingir Brandão, Weverton desqualificou e ridicularizou a função de
vice, atrapalhando os diálogos.

“Tem gente que nasce para ser vice, tem gente que nasce para liderar, eu nasci pra liderar”, disse.

Apesar da investida ter sido direcionada apenas a Brandão, acabou também encolhendo politicamente
diversos aliados, tanto do PDT quanto outras legendas, que ocupam a função nos Poderes Legislativo e
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Executivo no estado, e ainda dificultou eventual indicação de vice para possível chapa dele próprio, caso a
pré-candidatura ao governo seja mantida.

Por esse motivo, o pedido de desculpas, acrescido de abraços, foi estendido a todos os atingidos.

“Meus amigos, na vida pública, quem acerta, não faz mais do que sua obrigação. E que erra, deve se
desculpar. No último final de semana, eu errei ao fazer referência à função de vice de forma deselegante e
inapropriada. Por isso, gostaria de me desculpar com os meus aliados que são vice-presidentes de casas
legislativas, com os vice-prefeitos e com o vice-governador Carlos Brandão”, apelou Weverton.

No meio político e empresarial maranhense, o comportamento frágil foi entendido como sinal de que a pré-
candidatura do pedetista ao Palácio dos Leões não é para valer.
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Brandão celebra possível adesão de PSDB a
impeachment de Bolsonaro
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Tucanos vão decidir posição do partido nesta quarta-feira (8). Encontro foi marcado após ameaças
golpistas do presidente da República durante manifestações antidemocráticas

O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, celebrou em suas redes
sociais nesta quarta-feira (8) a manifestação de seu partido, o PSDB, a
um possível apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“O PSDB, mais uma vez, mostra compromisso com o Brasil ao se posicionar pelo impeachment de
Bolsonaro. O brasileiro não pode ser penalizado por um desgoverno que desdenha da crise sanitária, se
perde na economia e desrespeita a Constituição. Estamos todos juntos pelo Brasil”, comentou.

“Outro fato é que as agressões inaceitáveis ao STF demonstram que o presidente não consegue lidar com os
problemas reais: a inflação, o desemprego, a fome, a pandemia. É hora de fazer prevalecer a Constituição e
agir em defesa de nossa democracia e, sobretudo, da sociedade”, completou.

É a primeira vez que Brandão, que sob apadrinhamento do governador Flávio Dino (PSB) buscar consolidar
o apoio do PT para 2022, faz declarações públicas a respeito do assunto.

Convocada pelo presidente da sigla, Bruno Araújo, a reunião extraordinária da diretoria executiva para
discutir a posição do partido sobre o impedimento de Bolsonaro está prevista para ocorrer nesta quarta. O
encontro foi marcado horas após ameaças golpistas feitas pelo presidente da República ao STF (Supremo
Tribunal Federal) durante manifestações antidemocráticas no 7 de Setembro.

“Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue
barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe
desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”, ameaçou Jair
Bolsonaro.

YURI ALMEIDA 
HÁ 4 DIAS

PUBLICADO POR

https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/dino-avanca-em-dialogo-com-lula-sobre-indicacao-do-pt-para-vice-de-brandao/


Em 2015, o PSDB foi um dos principais articuladores do impeachment da então presidente Dilma Rousseff
(PT). O partido tem, atualmente, 33 deputados e sete senadores.

Entre os tucanos, apenas o senador maranhense Roberto Rocha é aliado de Bolsonaro e participou dos atos
antidemocráticos convocados pelo presidente para ontem.
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Atuação do PL na Alema será primeiro teste
para rompimento de Josimar com Dino
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Presidente do Partido Liberal cobrou fidelidade de correlegionários ao deixar o governo e quer
opositor ao socialista na disputa pelo Senado em 2022

Com bancada atualmente formada por quatro parlamentares e bem
articulada, o PL enfrentará seu primeiro teste na Assembleia Legislativa
do Maranhão como legenda de oposição ao Palácio dos Leões.

Na última sexta-feira (3), durante encontro com prefeitos e aliados em que oficializou pré-candidatura ao
governo do Estado para a eleição de 2022, o deputado federal e presidente do Partido Liberal no Maranhão,
Josimar Cunha Rodrigues, o Maranhãozinho, declarou rompimento com Flávio Dino (PSB) e cobrou
fidelidade de integrantes da legenda.

“Nós podemos e nós faremos. Não vamos mais deixar nossos opositores tirarem as nossas qualidades, nem
nosso prestígio. O PL tem condições de lutar. Eu sofri e suei a camisa junto com vocês, passei dificuldades e
fui perseguido, mas nunca deixei meus compromissos para trás. Agora quero contar com a mesma
confiança, compromisso, firmeza e segurança que vocês tiveram de mim na eleição de vocês. Eu estou
pronto, agora quero saber se cada um de vocês também está para enfrentar as dificuldades, as perseguições
para essa campanha ao governo”, suscitou.

A prova de fogo poderá ser medida a partir da próxima terça-feira (14), quando serão retomados os
trabalhos no Palácio Manuel Beckman depois do longo feriadão da Semana da Pátria e Aniversário de São
Luís.

Segundo alegou Josimar, municípios administrados por prefeitos do PL têm enfrentado perseguição e
retenção de recursos para obras e serviços públicos pelo Palácio dos Leões, mesma dificuldade que estariam
sofrendo a deputada Detinha e os deputados Vinícius Louro, Leonardo Sá e Hélio Soares, integrantes da
bancada do PL na Alema, no pagamento de emendas parlamentares.
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Mais do que rompante ou mero motim, o rompimento fortalece a possibilidade de Josimar ser o candidato
de Jair Bolsonaro (sem partido) ao Governo do Estado no ano que vem. Um dia antes do ato político, ele
esteve com o presidente da República no Palácio do Planalto em reunião em que tratou sobre 2022 e a
liberação de recursos ao Maranhão.

Neste sentido, ainda durante o ato político, Josimar abriu espaço para escolha de um nome, seja do PL ou
outro partido, que dispute o Senado em sua chapa majoritária, em afronta direta a Dino, que postula a vaga.

O rompimento também reforça as dúvidas sobre a capacidade que Flávio Dino ainda tem de governar.

Prestes a deixar o comando do Palácio dos Leões e sem coragem para tornar pública sua decisão de apoiar o
vice-governador Carlos Brandão (PSDB) para a disputa eleitoral, o governador maranhense tem dado sinais
de que perdeu o controle de sua base de apoio, fragmentada desde as eleições municipais de 2020, e até de
setores do PCdoB, seu antigo partido.

Na ausência de um líder, integrantes do governo têm batido cabeça em relação ao futuro político de Dino, e
se dividido em apoio à quase meia dúzia de postulantes governistas. Parte afirma que Flávio Dino pode ficar
até o fim do mandato e ungir algum de seus secretários para sucedê-lo no Poder Executivo estadual; outra
garante que o governador vai confirmar apoio a Brandão antes de dezembro próximo.

Atualmente, a Assembleia Legislativa do Maranhão possui três deputados oposicionistas, mas que atuam de
forma desorganizada: Adriano Sarney (PV), César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB).

Ainda que não se some à oposição, eventual atuação independente do PL na Casa será crucial para
confirmar a liderança de Josimar no partido e abrir espaço para o desmoronamento total do governo Dino,
já ameaçado de novas dissensões internas.
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Justiça dissolve e extingue Instituto
Periferia, alvo da Operação Faz de Conta
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Decisão do juiz Douglas de Melo Martins atende pedido do Ministério Público. Gaeco avança em
apurações que podem alcançar vereadores de São Luís

A Justiça do Maranhão decidiu dissolver e extinguir o Instituto Periferia,
alvo de operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas), denominada Faz de Conta, contra possível desvio de emendas
parlamentares de vereadores da Câmara Municipal de São Luís por meio de suposta
organização criminosa especializada na prática de crimes de subtração de recursos públicos,

falsidade documental e corrupção ativa e passiva.

A decisão foi proferida nessa quinta-feira (2) pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, em atendimento a pedido formulado pela promotora Doracy Moreira Reis Santos, da
Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Entidades de Interesse Social, do Ministério Público
estadual.

Na sentença, o magistrado determinou expedição de ofícios ao Cartório Cantuária de Azevedo 1º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para a averbação da decisão à
margem do registro da entidade; à Secretaria da Receita Federal, para o cancelamento da inscrição do
Instituto Periferia; e ao Banco Central do Brasil, para que informe eventuais aplicações financeiras em favor
da entidade agora extinta.

Segundo investigações que resultaram na deflagração da operação há quase dois anos, o Instituto Periferia
não possui sede, sequer provisória, e não vinha desempenhando as atividades para as quais foi criado,
conforme finalidades constantes no próprio estatuto.

Para o Ministério Público, a entidade se caracterizada composta apenas por núcleo familiar, isto é, irmãos e
cunhadas, sem outros sócios. “Ademais, não foi comprovado a sua regular existência e funcionamento,
inclusive, o seu suposto endereço da sede é desconhecido por membros da própria Diretoria”, assevera.
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Em procedimento investigatório criminal, internamente conhecido como PIC, o Gaeco descobriu que o
Instituto Periferia usou documento falso para ganhos financeiros ilícitos, mediante apropriação e desvio de
verbas de emendas parlamentares provenientes de convênios entre a entidade, presidida e legalmente
representada pelo ex-assessor do ex-vereador Severino Sales, Márcio Rogério Leonardi, e secretarias
municipais de São Luís.

Levantamento feito pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do
Maranhão, o LAB-LD, aponta que, entre 2014 e 2019, o Instituto Periferia teve movimentação bancária de
exatos R$ 1.793.846,10.

Do montante, maior parte foi creditada nos últimos dois anos, sendo que 94,45% é oriunda de verba
pública, principalmente da Prefeitura de São Luís. O restante, pouco mais de R$ 190 mil, corresponde
a repasses feitos pelo governo Flávio Dino (PSB), por meio da SETRES (Secretaria de Estado do Trabalho e
Economia Solidária), para execução do programa Mutirão Rua Digna, que consiste na pavimentação de
ruas de comunidades carentes no estado com bloquetes.

Apesar da dissolução e extinção do Instituto Periferia, conforme vem mostrando o ATUAL7, o Gaeco avança
em apurações que podem alcançar vereadores e ex-vereadores da Câmara de São Luís.
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PF prende em flagrante em shopping em
São Luís homem que tentava porte de arma
com documentação falsa
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Suspeito foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas

Um homem foi preso em flagrante no CAU (Centro de Atendimento Unificado)
da Polícia Federal em São Luís, localizado no Shopping da Ilha, na última
quarta-feira (1º).

O suspeito compareceu ao CAU para apresentar a documentação referente ao requerimento de porte de
arma de fogo. Contudo, o setor de armas, que já acompanhava o processo eletrônico, suspeitou de fraude no
laudo de capacidade técnica, o que foi constatado quando os documentos originais foram apresentados.

O homem foi preso em flagrante e levado até a sede da Superintendência da PF-MA, para a formalização do
procedimento, e encaminhado ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
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Governo Dino corre para evitar sequestro
em contas, mas mantém inadimplência de
R$ 34,2 milhões em precatórios
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p
Tribunal de Justiça concedeu o prazo de dez dias para quitação da dívida

Ameaçado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de que poderia ser alvo
de medidas extremas, dentre as quais o sequestro em suas contas, em
razão da inadimplência milionária em pagamento de precatórios, o governo Flávio Dino
(PSB) tem corrido para regularizar a situação.

No mês passado, após o chefe do Executivo e o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia Rocha, serem
notificados pelo Poder Judiciário maranhense, houve uma baixa na dívida, com o depósito de exatos R$ 15
milhões.

Apesar do abate, o TJ-MA cobrou o repasse do restante do recurso, no montante faltante de R$
34.296.530,75.

O Estado do Maranhão recebeu o prazo de dez dias, contados a partir dessa quinta-feira (2), para a
quitação.

Precatórios são dívidas do governo reconhecidas pela Justiça.

TUDO SOBRE  FLÁVIO DINO  PRECATÓRIOS  RODRIGO MAIA ROCHA
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Favorecido por decreto da Alema, Marcelo
Tavares toma posse como conselheiro do
TCE-MA
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Há a possibilidade dele perder o cargo. Advogado que teve inscrição indeferida pretende entrar
com mandado de segurança nesta sexta-feira (3) contra processo de inscrição alegando ilegalidade
e inconstitucionalidade

Favorecido por decreto legislativo não previsto na Constituição, o ex-
secretário-chefe da Casa Civil do governo Flávio Dino (PSB), Marcelo
Tavares Silva, 49, tomou posse no TCE (Tribunal de Contas do Estado) por indicação da
própria Assembleia Legislativa do Maranhão nesta quinta-feira (2) com uma série de
expectativas em torno de sua atuação e permanência na corte.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a cerimônia foi realizada em formado semipresencial, sob
a condução do conselheiro presidente Washington Oliveira, com parte dos integrantes do pleno por via
remota.

Embora convidado, Dino preferiu não participar do ato, tendo sido representado pelo secretário estadual de
Agricultura Familiar, Rodrigo Lago.

Tavares assumiu a vaga que era ocupada pelo ex-presidente do TCE-MA, Raimundo Nonato Lago, que
deixou o cargo com a proximidade da aposentadoria compulsória. Na corte, será o responsável por julgar
processos que têm como fiscalizados aliados de quando ele ainda exercia, até semana passada, o mandato
parlamentar ou era responsável pela articulação do Palácio dos Leões com órgãos e entidades das outras
esferas de governo e demais Poderes.

Entre as primeiras análises a fazer, por exemplo, consta uma representação contra a Emap (Empresa
Maranhense de Administração Portuária), responsável pela gestão do Porto do Itaqui.

Para assumir o cargo de conselheiro na corte de Contas maranhense, Marcelo Tavares renunciou ao
mandato de deputado estadual, também nesta quinta, tendo sido efetivado em seu lugar Ariston Ribeiro de
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Sousa (Avante), que mesmo diretamente beneficiado participou diretamente do processo que inscrição para
a vaga na cúpula do órgão de controle.

Apesar da posse no TCE-MA, há a possibilidade dele perder o cargo por eventual decisão do Poder
Judiciário maranhense em mandado de segurança a ser impetrado pelo advogado Márcio dos Santos
Rabelo. Ele teve a inscrição indeferida com base no polêmico decreto legislativo, e garantiu ao ATUAL7 que
o recurso vai ser ofertado nesta sexta-feira (3), sob alegação de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade
do dispositivo que o tirou do certame.

A  superintendente da CGU (Controladoria Regional da União) no Maranhão, Leylane Maria da Silva, outra
que teve a inscrição barrada pelo mesmo motivo, também estuda judicializar o caso.

TUDO SOBRE  MARCELO TAVARES  TCE MA

https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/marcelo-tavares-nega-manobra-para-aprovacao-de-sua-inscricao-ao-tce-ma-constituicao-nao-pode-ter-tudo/
https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/advogado-diz-ser-vitima-de-intimidacao-do-alto-escalao-dos-poderes-apos-pretensao-em-judicializar-vaga-no-tce-ma/
https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/leylane-da-silva-superintendente-da-cgu-ma-se-inscreve-para-vaga-de-conselheira-no-tce-mas-esbarra-em-manobra-pro-tavares/
https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/leylane-da-silva-da-cgu-fala-em-romper-status-quo-e-estuda-judicializar-vaga-no-tce-ma/
https://atual7.com/tudo-sobre/marcelo-tavares/
https://atual7.com/tudo-sobre/tce-ma/


Após criar crise com Brandão, Dino
readmite que vai renunciar governo no
início de 2022
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Nova mudança de posição foi externada após dura reunião entre governador e vice-governador do
Maranhão

Uma semana após dizer que pode cumprir o mandato até o fim para
conduzir a própria sucessão, o governador Flávio Dino (PSB) voltou a
admitir que vai mesmo deixar o comando do Palácio dos Leões no início de 2022.

A nova mudança de posição foi externada na terça-feira (31), após o próprio neosocialista criar uma crise
política com o vice-governador Carlos Brandão (PSDB), sucessor natural e, por isso, principal fiador de
eventual permanência de Dino na vida pública.

“Quando eu sair do governo no começo do ano que vem para ser candidato, pois sou obrigado pela lei, eu
vou voltar para onde eu vim. De onde eu vim?! Da sala de aula da Universidade Federal do Maranhão. É
para lá que eu vou voltar, para ser professor de Direito Constitucional”, declarou o governador durante
inauguração de obras no município de São Raimundo das Mangabeiras.

Na certeza de que receberá o bastão a partir de abril de 2022, Carlos Brandão vem trabalhando
intensamente, com aval do próprio Flávio Dino, para concorrer à reeleição para governador, mas sofreu
desgaste eleitoral potencializado por adversários após a manifestação de Dino sobre a possibilidade de
permanência no cargo.

Segundo disseminaram, ao cogitar cumprir o mandato até o fim, Dino estaria demonstrando não confiar
em Brandão ou que recuaria da decisão de apoiar o tucano na corrida para indicar outro nome.

O ATUAL7 apurou que, há poucos dias, em meio à crise, o governador e o vice-governador tiveram uma
dura reunião à portas fechadas no Palácio dos Leões. Suposto uso da estrutura do governo estadual por
adversários na disputa eleitoral e suposta influência de familiares de Brandão na pré-campanha ao controle
do Executivo estadual foram os assuntos mais tensos da conversa.
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MP denuncia 13 pessoas por desvio de
recursos de convênio em Timon
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Assessoria

A 5ª Promotoria de Justiça Especializada de Timon
ingressou, em 25 de agosto, com uma Denúncia
contra 13 pessoas por integrarem uma organização
criminosa que teria desviado recursos públicos de
convênios firmados entre entidades do município e o
Estado do Maranhão.

Foram denunciados Edinaldo Medeiros Pereira,
Francisco de Fátima Santos Lima (presidente da Liga
Desportiva Timonense), Zuleide de Sousa Lima
(presidente do Instituto Vida e Ação), Odelívia Freitas
Rodrigues (sócia-administradora da Max Vox
Publicidade e Propaganda Ltda.), Ismael Lopes Alves,
Eliomar Feitosa Júnior, Laura Freire Caetano, José
dos Santos Oliveira, Valdércio Oliveira Machado, Artur
Nunes de Sousa Pereira, Gislane Laise Rodrigues de
Sousa, Jozivaldo dos Santos Correia e José Alves de
Oliveira Neto.

As irregularidades foram descobertas em investigação
da Promotoria, com apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e do 1° Departamento de Combate à
Corrupção de Timon, após receber a informação de
que Edinaldo Medeiros Pereira falsificou documento
público de Requerimento de Empresário utilizado na
Junta Comercial do Maranhão, alterando as atividades
de uma empresa.

O contador havia sido contratado para dar baixa na
empresa, mas, na verdade, mudou seu ramo de
atuação da venda de confecção e acessórios para
prestar serviços de contabilidade, sem conhecimento
da proprietária da empresa. O objetivo foi utilizá-la
para a emissão de notas fiscais de serviços não
executados para fazerem parte das prestações de
contas de convênios firmados com o Estado do
Maranhão.

A dona da empresa tomou conhecimento da situação
ao receber a visita de um fiscal da Prefeitura de
Timon, notificando a existência de débitos junto à
Secretaria Municipal de Finanças que somavam R$
1.456,40. Além disso, ela foi notificada pelo Conselho
de Contabil idade e pela Polícia Federal para
responder por um possível ato criminoso de exercício
ilegal de profissão, visto que não era contadora.

As assinaturas constantes do documento apresentado
à Junta Comercial e em uma suposta procuração,
dando poderes a Edinaldo Pereira para representar a
empresária, divergem grosseiramente, levando a crer
que foram falsificadas pelo contador.

O próprio Edinaldo Pereira, ouvido pelo Ministério
Público, afirmou que "estava precisando de uma
empresa para prestar contas de uns convênios, e em
razão do lapso temporal modificou o ramo da
empresa".

Outro tipo de falsificação foi identificado nos cheques
emitidos pelas entidades envolvidas. Os cheques eram
pagos a pessoas distintas daquelas que constavam
nas prestações de contas dos convênios. De acordo
com as investigações, Francisco de Fátima Santos e
Zuleide Lima adulteravam os cheques emitidos com a
substituição dos nomes dos destinatários.

Laura Caetano e José dos Santos Ol ive i ra
emprestavam seus nomes para serem colocados nos
cheques, como se tivessem prestado o serviço
descrito, e endossavam os documentos em favor de
Edinaldo Pereira. Já Francisco de Fátima Lima, Artur
Pereira, Gislane de Sousa e Jozivaldo Correia também
emprestavam seus nomes e endossavam cheques em
benefício de José Alves de Oliveira Neto.

Segundo a denúncia, "O esquema era comandado
pelo contador Edinaldo que elaborava os projetos e
angariava os recursos em desfavor das entidades, ao
final realizavam as prestações de contas de forma
fraudulenta, com empresas de fachada, pagamento
em duplicidade por serviços não realizados e
falsificação de cheques".

De acordo com as investigações, o dano causado aos
cofres públicos foi de R$ 129.240,00. Em valores
corrigidos, o prejuízo chega a R$ 226.279,52. Entre os
crimes constantes da Denúncia estão a falsificação de
documentos público e particular, falsidade ideológica,
peculato e organização criminosa.

Por se tratar de organização criminosa, o processo foi
deslocado para a 1ª Vara Criminal de São Luís, que
detém competência para julgar o feito.
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PM faz buscas para prender tenente e
soldado supostamente envolvidos em

assassinato
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O perito Salomão Matos dos Santos foi morto a tiros
na UPA do Parque Vitória (Foto: Divulgação)

SÃO LUÍS - A Polícia Militar do Maranhão realiza
diligências para localizar e prender o tenente E. do N.
S. e o soldado I. T. L., suspeitos de envolvimento no
assassinato do auxiliar de perícia médica da Polícia
Civil, Salomão Matos dos Santos, de 42 anos . O
crime ocorreu na madrugada do dia 29 de janeiro
deste ano, no bairro do Parque Vitória.

Em desfavor dos dois militares, foram expedidos
mandados de prisão, há pouco mais de um mês,
conforme apurado pelo Jornal Pequeno. A informação
sobre as buscas por ambos também foi confirmada à
reportagem pelo comandante da PMMA, coronel
Pedro Ribeiro.

A morte do auxiliar de perícia está sendo investigada
pela Superintendência de Homicídios de Proteção à
Pessoa (SHPP), onde os militares se apresentaram,
no dia 1º de fevereiro, três dias depois do crime . Após
prestarem depoimentos por mais de seis horas, eles
foram liberados, porque não havia mais flagrante.

Os advogados da dupla, por meio de nota, alegaram
que a morte de Salomão Matos foi em legitima defesa
e uma tragédia registrada logo depois do latrocínio do
tenente-coronel Ronilson Gomes , ocorrido no
Residencial Pinheiros.

"Trata-se de uma tragédia, consequência do ataque
brutal ao tenente-coronel Ronilson, ocorrida sob o
pál io da legít ima defesa, v isto que um dos
constituintes apresenta lesão cutânea decorrente de
disparo de arma de fogo deflagrado, felizmente, contra
o colete que utilizava no fatídico dia", disse trecho da
nota,  af i rmando, a inda, que os pol ic ia is se
apresentaram espontaneamente, visando colaborar
com as investigações.

O titular da Secretaria de Segurança Pública do
Estado, Jefferson Portela, na época, se manifestou
sobre o caso. O secretário questionou os motivos que
levaram o tenente e o soldado a não socorrerem a
vítima; e, também, a demora em se apresentarem
como autores da ação que vitimou Salomão Matos.

TENENTE HAVIA SIDO EXPULSO DA PM

O tenente E. do N. S. havia sido expulso da PMMA,
em outubro de 2016, mas, retornou à corporação,
após decisão do Tribunal de Justiça, menos de um
ano depois. A expulsão foi resultado de uma
sindicância que apurou o envolvimento do policial em
crime de ameaça contra outro tenente da instituição.

O militar também chegou a ser investigado por
extorsão contra cadetes, alunos do Curso de
Formação de Oficiais, no ano de 2014, de quem
supostamente exigia favores para não os punir.

RELEMBRE O CRIME

Salomão Matos dos Santos, de 42 anos, foi morto na
madrugada do dia 29 de janeiro deste ano, no bairro
do Parque Vitória. Ele foi baleado e caiu a 150 metros
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava voltando de
férias e, ao sair da Ponta da Espera, pegou um
carrinho lotação na companhia de outras pessoas. Já
próximo ao Posto Natureza, no bairro do Turu, o
auxiliar de perícia teria percebido um veículo, modelo
Duster branco, seguindo o carro que ocupavam.
Nesse momento, conforme a polícia, teria ocorrido um
comando de parada feito pelos suspeitos, e a vítima
pediu para que o motorista continuasse a dirigir, tendo
ele parado apenas no estacionamento da UPA,
também por sugestão do auxiliar de perícia.

No local, todos desceram do carro e se iniciou a troca
de tiros entre os suspeitos e Salomão, que ainda
correu, mas morreu antes de ser socorrido.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/12/pm-faz-

buscas-para-prender-tenente-e-soldado-supostamente-

envolvidos-em-assassinato/
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Santa Helena - Câmara reprova contas do
Ex-prefeito Dr. Lobato referentes ao

exercício 2013
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Seguindo ao parecer técnico do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (TCE-MA), a Câmara Municipal
da cidade de Santa Helena, reprovou na última sexta-
feira (10), as contas do Ex-prefeito do Município, João
Jorge De Weba Lobato, referentes ao exercício 2013.

I r regu la r idades  que levam a  improbidade
administrativa, foram detectadas pela corte de
contas. Repasse à Câmara Municipal com valor acima
do permitido pela Constituição Federal, aplicação de
apenas 22,42% na manutenção e desenvolvimento do
ensino, descumprindo o estabelecido no art. 212 da
Constituição Federal - CF/1988, são algumas
irregularidades que constam no parecer (Processo nº
4552/2014).

A maioria do legislativo helenense, seguindo o parecer
da corte, votou pela reprovação das contas do Ex-
prefeito, Dr. Lobato, um placar elástico de 7×2, houve
apenas uma abstenção.

Votaram pela reprovação das contas, seguindo o
parecer prévio do TCE-MA, os vereadores Capim,
Jorge Malhadeira (PTB), Marcelo Marques (PTB),
Valdir do Magazine (PTB), Rogério Leite (PCdoB) e
Alexandre Lobato (PTB). Pela aprovação das contas
do Ex-prefeito e contrário o parecer da conte de
contas, votaram os vereadores Mourinho (Cidadania) e
Braz Amaral (Cidadania). O vereador Biné do Depósito
(PL) se absteve.

Site: https://vandovalrodrigues.com/santa-helena-

camara-reprova-contas-do-ex-prefeito-dr-lobato-
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MPMA denuncia 13 pessoas por desvio de
recursos de convênios
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A 5ª Promotoria de Justiça Especializada de Timon
ingressou, em 25 de agosto, com uma Denúncia
contra 13 pessoas por integrarem uma organização
criminosa que teria desviado recursos públicos de
convênios firmados entre entidades do município e o
Estado do Maranhão.

Foram denunciados Edinaldo Medeiros Pereira,
Francisco de Fátima Santos Lima (presidente da Liga
Desportiva Timonense), Zuleide de Sousa Lima
(presidente do Instituto Vida e Ação), Odelívia Freitas
Rodrigues (sócia-administradora da Max Vox
Publicidade e Propaganda Ltda.), Ismael Lopes Alves,
Eliomar Feitosa Júnior, Laura Freire Caetano, José
dos Santos Oliveira, Valdércio Oliveira Machado, Artur
Nunes de Sousa Pereira, GislaneLaise Rodrigues de
Sousa, Jozivaldo dos Santos Correia e José Alves de
Oliveira Neto.

As irregularidades foram descobertas em investigação
da Promotoria, com apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e do 1° Departamento de Combate à
Corrupção de Timon, após receber a informação de
que Edinaldo Medeiros Pereira falsificou documento
público de Requerimento de Empresário utilizado na
Junta Comercial do Maranhão, alterando as atividades
de uma empresa.

O contador havia sido contratado para dar baixa na
empresa, mas, na verdade, mudou seu ramo de
atuação da venda de confecção e acessórios para
prestar serviços de contabilidade, sem conhecimento
da proprietária da empresa. O objetivo foi utilizá-la
para a emissão de notas fiscais de serviços não
executados para fazerem parte das prestações de
contas de convênios firmados com o Estado do
Maranhão.

A dona da empresa tomou conhecimento da situação
ao receber a visita de um fiscal da Prefeitura de
Timon, notificando a existência de débitos junto à
Secretaria Municipal de Finanças que somavam R$
1.456,40. Além disso, ela foi notificada pelo Conselho
de Contabil idade e pela Polícia Federal para
responder por um possível ato criminoso de exercício
ilegal de profissão, visto que não era contadora.

As assinaturas constantes do documento apresentado
à Junta Comercial e em uma suposta procuração,

dando poderes a Edinaldo Pereira para representar a
empresária, divergem grosseiramente, levando a crer
que foram falsificadas pelo contador. O próprio
Edinaldo Pereira, ouvido pelo Ministério Público,
afirmou que "estava precisando de uma empresa para
prestar contas de uns convênios, e em razão do lapso
temporal modificou o ramo da empresa".

Outro tipo de falsificação foi identificado nos cheques
emitidos pelas entidades envolvidas. Os cheques eram
pagos a pessoas distintas daquelas que constavam
nas prestações de contas dos convênios. De acordo
com as investigações, Francisco de Fátima Santos e
Zuleide Lima adulteravam os cheques emitidos com a
substituição dos nomes dos destinatários.

Laura Caetano e José dos Santos Ol ive i ra
emprestavam seus nomes para serem colocados nos
cheques, como se tivessem prestado o serviço
descrito, e endossavam os documentos em favor de
Edinaldo Pereira. Já Francisco de Fátima Lima, Artur
Pereira, Gislane de Sousa e Jozivaldo Correia também
emprestavam seus nomes e endossavam cheques em
benefício de José Alves de Oliveira Neto.

Segundo a denúncia, "O esquema era comandado
pelo contador Edinaldo que elaborava os projetos e
angariava os recursos em desfavor das entidades, ao
final realizavam as prestações de contas de forma
fraudulenta, com empresas de fachada, pagamento
em duplicidade por serviços não realizados e
falsificação de cheques".

De acordo com as investigações, o dano causado aos
cofres públicos foi de R$ 129.240,00. Em valores
corrigidos, o prejuízo chega a R$ 226.279,52. Entre os
crimes constantes da Denúncia estão a falsificação de
documentos público e particular, falsidade ideológica,
peculato e organização criminosa. Por se tratar de
organização criminosa, o processo foi deslocado para
a 1ª Vara Criminal de São Luís, que detém
competência para julgar o fei to.
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Rede do Bem promove atividades em escola
da Vila Embratel

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 06. Sáb, 11 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
(10 de setembro) e como parte da programação do
Setembro Amarelo, a Rede do Bem promoveu, na
manhã dessa sextafeira, 10, uma série de atividades
na escola comunitária Fonte do Saber, localizada na
Vila Embratel.

A escola, inaugurada em 2021, possui 112 alunos, na
faixa etária de 4 a 11 anos. Coordenada pelo
Ministério Público do Maranhão, a Rede do Bem é
formada por instituições e órgãos integrantes do
Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio (Fepas-MA).

No local, foram promovidas palestras sobre nutrição
saudável, higiene bucal e corporal, espiritualidade e
comportamento, além de leitura, oficina de reciclagem
de brinquedos, contação de histórias e outras
atividades lúdicas, incluindo brincadeiras e atividade
física.

Houve, ainda, distribuição de brindes e lanches. Na
mesma manhã, o Tribunal de Justiça do Maranhão
doou 13 computadores à escola. Proferida pela
terapeuta ocupacional Camila Arraes, do Instituto Ruy
Palhano, a palestra "O papel da família e da escola na
educação das crianças", direcionada aos pais,
encerrou a programação.

PREVENÇÃO

"Em parceria com várias instituições e entidades
públicas e privadas estamos promovendo atividades
de prevenção à automuti lação e ao suicídio
direcionadas ao público infantojuvenil, porque
infelizmente ocorrem episódios dessa natureza nessa
faixa etária", comentou a promotora de justiça
Cristiane Maia Lago, coordenadora da Rede do Bem e
do Centro de Apoio Operacional dos Direitos
Humanos do Ministério Público do Maranhão
(CAOp-DH).

Também participaram da programação o Serviço
Social do Comércio (Sesc), Estância Bela Vista,
Tribunal de Justiça, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria de Estado da Educação, Agência
Humanitária da Igreja Adventista, Pastoral da Família,
Fribal, Hospital São Domingos, entre outros
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MP denuncia 13 pessoas por desvio de
recursos de convênio em Timon
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Assessoria

A 5ª Promotoria de Justiça Especializada de Timon
ingressou, em 25 de agosto, com uma Denúncia
contra 13 pessoas por integrarem uma organização
criminosa que teria desviado recursos públicos de
convênios firmados entre entidades do município e o
Estado do Maranhão.

Foram denunciados Edinaldo Medeiros Pereira,
Francisco de Fátima Santos Lima (presidente da Liga
Desportiva Timonense), Zuleide de Sousa Lima
(presidente do Instituto Vida e Ação), Odelívia Freitas
Rodrigues (sócia-administradora da Max Vox
Publicidade e Propaganda Ltda.), Ismael Lopes Alves,
Eliomar Feitosa Júnior, Laura Freire Caetano, José
dos Santos Oliveira, Valdércio Oliveira Machado, Artur
Nunes de Sousa Pereira, Gislane Laise Rodrigues de
Sousa, Jozivaldo dos Santos Correia e José Alves de
Oliveira Neto.

As irregularidades foram descobertas em investigação
da Promotoria, com apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e do 1° Departamento de Combate à
Corrupção de Timon, após receber a informação de
que Edinaldo Medeiros Pereira falsificou documento
público de Requerimento de Empresário utilizado na
Junta Comercial do Maranhão, alterando as atividades
de uma empresa.

O contador havia sido contratado para dar baixa na
empresa, mas, na verdade, mudou seu ramo de
atuação da venda de confecção e acessórios para
prestar serviços de contabilidade, sem conhecimento
da proprietária da empresa. O objetivo foi utilizá-la
para a emissão de notas fiscais de serviços não
executados para fazerem parte das prestações de
contas de convênios firmados com o Estado do
Maranhão.

A dona da empresa tomou conhecimento da situação
ao receber a visita de um fiscal da Prefeitura de
Timon, notificando a existência de débitos junto à
Secretaria Municipal de Finanças que somavam R$
1.456,40. Além disso, ela foi notificada pelo Conselho
de Contabil idade e pela Polícia Federal para
responder por um possível ato criminoso de exercício
ilegal de profissão, visto que não era contadora.

As assinaturas constantes do documento apresentado
à Junta Comercial e em uma suposta procuração,
dando poderes a Edinaldo Pereira para representar a
empresária, divergem grosseiramente, levando a crer
que foram falsificadas pelo contador.

O próprio Edinaldo Pereira, ouvido pelo Ministério
Público, afirmou que "estava precisando de uma
empresa para prestar contas de uns convênios, e em
razão do lapso temporal modificou o ramo da
empresa".

Outro tipo de falsificação foi identificado nos cheques
emitidos pelas entidades envolvidas. Os cheques eram
pagos a pessoas distintas daquelas que constavam
nas prestações de contas dos convênios. De acordo
com as investigações, Francisco de Fátima Santos e
Zuleide Lima adulteravam os cheques emitidos com a
substituição dos nomes dos destinatários.

Laura Caetano e José dos Santos Ol ive i ra
emprestavam seus nomes para serem colocados nos
cheques, como se tivessem prestado o serviço
descrito, e endossavam os documentos em favor de
Edinaldo Pereira. Já Francisco de Fátima Lima, Artur
Pereira, Gislane de Sousa e Jozivaldo Correia também
emprestavam seus nomes e endossavam cheques em
benefício de José Alves de Oliveira Neto.

Segundo a denúncia, "O esquema era comandado
pelo contador Edinaldo que elaborava os projetos e
angariava os recursos em desfavor das entidades, ao
final realizavam as prestações de contas de forma
fraudulenta, com empresas de fachada, pagamento
em duplicidade por serviços não realizados e
falsificação de cheques".

De acordo com as investigações, o dano causado aos
cofres públicos foi de R$ 129.240,00. Em valores
corrigidos, o prejuízo chega a R$ 226.279,52. Entre os
crimes constantes da Denúncia estão a falsificação de
documentos público e particular, falsidade ideológica,
peculato e organização criminosa.

Por se tratar de organização criminosa, o processo foi
deslocado para a 1ª Vara Criminal de São Luís, que
detém competência para julgar o feito.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/09/12/mp-denuncia-
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PM faz buscas para prender militares
suspeitos de envolvimento na morte de

auxiliar de perícia
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Polícia Militar do Maranhão realiza diligências para
localizar e prender o tenente Eddie do Nascimento
Sousa e o soldado Igor Thiago Lima, suspeitos de
envolvimento no assassinato do auxiliar de perícia
médica da Polícia Civil Salomão Matos dos Santos, de
42 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de
janeiro deste ano, no bairro do Parque Vitória.

Em desfavor dos dois militares, foram expedidos
mandados de prisão, há pouco mais de um mês,
conforme apurado pelo Jornal Pequeno. A informação
sobre as buscas por ambos também foi confirmada à
reportagem pelo comandante da PMMA, coronel
Pedro Ribeiro.

A morte do auxiliar de perícia está sendo investigada
pela Superintendência de Homicídios de Proteção à
Pessoa (SHPP), onde os militares se apresentaram,
no dia 1º de fevereiro, três dias depois do crime. Após
prestarem depoimentos por mais de seis horas, eles
foram liberados, porque não havia mais flagrante.

Os advogados da dupla, por meio de nota, alegaram
que a morte de Salomão Matos foi em legitima defesa
e uma tragédia registrada logo depois do latrocínio do
tenente-coronel Ronilson Gomes, ocorrido no
Residencial Pinheiros.

"Trata-se de uma tragédia, consequência do ataque
brutal ao tenente-coronel Ronilson, ocorrida sob o
pál io da legít ima defesa, v isto que um dos
constituintes apresenta lesão cutânea decorrente de
disparo de arma de fogo deflagrado, felizmente, contra
o colete que utilizava no fatídico dia", disse trecho da
nota,  af i rmando, a inda, que os pol ic ia is se
apresentaram espontaneamente, visando colaborar
com as investigações.

O titular da Secretaria de Segurança Pública do
Estado, Jefferson Portela, na época, se manifestou
sobre o caso.

O secretário questionou os motivos que levaram o
tenente e o soldado a não socorrerem a vítima; e,
também, a demora em se apresentarem como autores
da ação que vitimou Salomão Matos.

TENENTE HAVIA SIDO EXPULSO DA PM O tenente
Eddie do Nascimento Sousa havia sido expulso da
PMMA, em outubro de 2016, mas, retornou à
corporação, após decisão do Tribunal de Justiça,
menos de um ano depois.

A expulsão foi resultado de uma sindicância que
apurou o envolvimento do policial em crime de ameaça
contra outro tenente da instituição.

O militar também chegou a ser investigado por
extorsão contra cadetes, alunos do Curso de
Formação de Oficiais, no ano de 2014, de quem
supostamente exigia favores para não os punir.

RELEMBRE O CRIME Salomão Matos dos Santos, de
42 anos, foi morto na madrugada do dia 29 de janeiro
deste ano, no bairro do Parque Vitória. Ele foi baleado
e caiu a 150 metros da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do bairro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava voltando de
férias e, ao sair da Ponta da Espera, pegou um
carrinho lotação na companhia de outras pessoas. Já
próximo ao Posto Natureza, no bairro do Turu, o
auxiliar de perícia teria percebido um veículo, modelo
Duster branco, seguindo o carro que ocupavam.

Nesse momento, conforme a polícia, teria ocorrido um
comando de parada feito pelos suspeitos e a vítima
pediu para que o motorista continuasse a dirigir, tendo
ele parado apenas no estacionamento da UPA,
também por sugestão do auxiliar de perícia.

No local, todos desceram do carro e se iniciou a troca
de tiros entre os suspeitos e Salomão, que ainda
correu, mas morreu antes de ser socorrido.
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PM faz buscas para prender tenente e
soldado supostamente envolvidos em

assassinato
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O perito Salomão Matos dos Santos foi morto a tiros
na UPA do Parque Vitória (Foto: Divulgação)

SÃO LUÍS - A Polícia Militar do Maranhão realiza
diligências para localizar e prender o tenente E. do N.
S. e o soldado I. T. L., suspeitos de envolvimento no
assassinato do auxiliar de perícia médica da Polícia
Civil, Salomão Matos dos Santos, de 42 anos . O
crime ocorreu na madrugada do dia 29 de janeiro
deste ano, no bairro do Parque Vitória.

Em desfavor dos dois militares, foram expedidos
mandados de prisão, há pouco mais de um mês,
conforme apurado pelo Jornal Pequeno. A informação
sobre as buscas por ambos também foi confirmada à
reportagem pelo comandante da PMMA, coronel
Pedro Ribeiro.

A morte do auxiliar de perícia está sendo investigada
pela Superintendência de Homicídios de Proteção à
Pessoa (SHPP), onde os militares se apresentaram,
no dia 1º de fevereiro, três dias depois do crime . Após
prestarem depoimentos por mais de seis horas, eles
foram liberados, porque não havia mais flagrante.

Os advogados da dupla, por meio de nota, alegaram
que a morte de Salomão Matos foi em legitima defesa
e uma tragédia registrada logo depois do latrocínio do
tenente-coronel Ronilson Gomes , ocorrido no
Residencial Pinheiros.

"Trata-se de uma tragédia, consequência do ataque
brutal ao tenente-coronel Ronilson, ocorrida sob o
pál io da legít ima defesa, v isto que um dos
constituintes apresenta lesão cutânea decorrente de
disparo de arma de fogo deflagrado, felizmente, contra
o colete que utilizava no fatídico dia", disse trecho da
nota,  af i rmando, a inda, que os pol ic ia is se
apresentaram espontaneamente, visando colaborar
com as investigações.

O titular da Secretaria de Segurança Pública do
Estado, Jefferson Portela, na época, se manifestou
sobre o caso. O secretário questionou os motivos que
levaram o tenente e o soldado a não socorrerem a
vítima; e, também, a demora em se apresentarem
como autores da ação que vitimou Salomão Matos.

TENENTE HAVIA SIDO EXPULSO DA PM

O tenente E. do N. S. havia sido expulso da PMMA,
em outubro de 2016, mas, retornou à corporação,
após decisão do Tribunal de Justiça, menos de um
ano depois. A expulsão foi resultado de uma
sindicância que apurou o envolvimento do policial em
crime de ameaça contra outro tenente da instituição.

O militar também chegou a ser investigado por
extorsão contra cadetes, alunos do Curso de
Formação de Oficiais, no ano de 2014, de quem
supostamente exigia favores para não os punir.

RELEMBRE O CRIME

Salomão Matos dos Santos, de 42 anos, foi morto na
madrugada do dia 29 de janeiro deste ano, no bairro
do Parque Vitória. Ele foi baleado e caiu a 150 metros
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava voltando de
férias e, ao sair da Ponta da Espera, pegou um
carrinho lotação na companhia de outras pessoas. Já
próximo ao Posto Natureza, no bairro do Turu, o
auxiliar de perícia teria percebido um veículo, modelo
Duster branco, seguindo o carro que ocupavam.
Nesse momento, conforme a polícia, teria ocorrido um
comando de parada feito pelos suspeitos, e a vítima
pediu para que o motorista continuasse a dirigir, tendo
ele parado apenas no estacionamento da UPA,
também por sugestão do auxiliar de perícia.

No local, todos desceram do carro e se iniciou a troca
de tiros entre os suspeitos e Salomão, que ainda
correu, mas morreu antes de ser socorrido.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/12/pm-faz-

buscas-para-prender-tenente-e-soldado-supostamente-

envolvidos-em-assassinato/
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