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Menu
Após análise do Tribunal de Conta do Estado - TCE, a
ex-gestão da Prefeitura de Bom Lugar, é alvo de uma
investigação que apura o destino da quantia de R$
6.322.223,40 (seis milhões, trezentos e vinte e dois
mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos)
recebida pelo município para o combate à pandemia
de Covid-19.

Site: https://www.blogdodesa.com.br/mp-quer-saberonde-a-prefeita-de-bom-lugar-colocou-r-2-milhoes-dacovid-19/

De acordo com informações, constam no SACOP
despesas no valor de R$ 4.934.995,80 (quatro
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e
noventa e cinco reais e oitenta centavos), o que
representa apenas 78,06% do montante de verbas
recebidas. E o Ministério Público quer saber onde
estão os quase R$ 2 milhões que sumiram.
O Ministério Público solicitou à atual prefeita os
dados de dotação orçamentária do município
referentes às despesas, informando seu percentual de
execução em relação às diversas rubricas
orçamentárias, assim como solicitou que informe o
valor da anotação de seus recursos financeiros
dedicados à prevenção e combate ao novo
coronavírus, especificando os valores do crédito
suplementar, crédito extraordinário e especificando as
ações adotadas com a referida previsão de recursos.
À Secretaria de Saúde, foi pedido que encaminhe o
plano de contingência municipal, com o último relatório
sobre a situação da pandemia no município,
esclarecendo de forma sintética as ações adotadas
pela pasta do ano de 2020 até a presente data.
Fonte: Weberth Saraiva
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PREFEITO DE CAXIAS NA MIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Leandro de Sá

Menu
Um inquérito vai apurar possíveis irregularidades em
contratos entre o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a
empresa Marinalva O. da Silva, referente à locação de
veículos para o município.
De acordo com informações, uma denúncia aponta
que a empresa foi contratada em diversos
procedimentos licitatórios realizados pela prefeitura,
mas ao ser questionado pelo Ministério Público
Estadual por quais motivos a contratada é tão
agraciada pela gestão, o gestor negou-se a responder.
A instituição expediu um ofício com advertências
legais ao Secretário de Administração e Finanças para
que encaminhe à Promotoria de Justiça, em prazo não
superior a dez dias úteis, cópia de todos os processos
de pagamento, do ano de 2017 até o momento, e que
faça uma relação sobre as liberações de recursos
públicos à empresa Marinalva O. Da Silva, devendo
especificar, de forma detalhada, a qual procedimento
licitatório/contratação o referido pagamento tem
relação.
Fonte: Weberth Saraiva
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeito-de-caxiasna-mira-do-ministerio-publico/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP QUER SABER ONDE A PREFEITA
DE BOM LUGAR COLOCOU R$ 2
MILHÕES DA COVID-19
Após análise do Tribunal de Conta do Estado - TCE, a
ex-gestão da Prefeitura de Bom Lugar, é alvo de uma
investigação que apura o destino da quantia de R$
6.322.223,40 (seis milhões, trezentos e vinte e dois
mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos)
recebida pelo município para o combate à pandemia
de Covid-19.
De acordo com informações, constam no SACOP
despesas no valor de R$ 4.934.995,80 (quatro
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e
noventa e cinco reais e oitenta centavos), o que
representa apenas 78,06% do montante de verbas
recebidas. E o Ministério Público quer saber onde
estão os quase R$ 2 milhões que sumiram.
O Ministério Público solicitou à atual prefeita os
dados de dotação orçamentária do município
referentes às despesas, informando seu percentual de
execução em relação às diversas rubricas
orçamentárias, assim como solicitou que informe o
valor da anotação de seus recursos financeiros
dedicados à prevenção e combate ao novo
coronavírus, especificando os valores do crédito
suplementar, crédito extraordinário e especificando as
ações adotadas com a referida previsão de recursos.
À Secretaria de Saúde, foi pedido que encaminhe o
plano de contingência municipal, com o último relatório
sobre a situação da pandemia no município,
esclarecendo de forma sintética as ações adotadas
pela pasta do ano de 2020 até a presente data.
Fonte: Weberth Saraiva
Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/10/mpquer-saber-onde-prefeita-de-bom.html
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Yglésio alerta para irregularidades na
Rodoviária
O deputado Yglésio Moyses (PROS) informou, na
sessão plenária desta quarta-feira (29), que
comerciantes em atividade no Terminal Rodoviário de
São Luís, estão denunciando irregularidades
tributárias supostamente praticadas pela Sociedade
Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart),
especificamente com relação à administração do
estacionamento.
Segundo Yglésio, com base nas denúncias, a Sinart
não estaria emitindo notas fiscais pelo serviço e,
consequentemente, sonegando à Prefeitura de São
Luís o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS).
"Alerto à Prefeitura que não estão emitindo nota fiscal.
Trata-se de sonegação clara de imposto. No mínimo,
seria preciso pagar o ISS lá dentro. Ou seja, a
empresa está sonegando tributos. Peço que uma
equipe da Prefeitura de São Luís faça uma visita à
rodoviária", frisou.
Problemas estruturais O deputado chamou a atenção
para a situação estrutural do terminal rodoviário.
Segundo ele, nos últimos meses, a empresa
responsável por realizar reformas no espaço não tem
cumprido com o contrato assinado junto à Agência
Estadual de Mobilidade Urbana (MOB).
Além da ausência de manutenção do sistema de água
e esgoto, elétrico e estrutural, os comerciantes alegam
cobrança de altas tarifas de aluguel, as quais não
sofreram redução na pan-demia, e de condomínio, que
não estão previstas em edital.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.489.orig.pdf
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Prefeito de Centro Novo do MA é preso por
extração e venda ilegal de ouro
Alberto Barros

Prefeito da cidade Centro Novo é preso por extração e
venda ilegal de ouro, segundo a polícia federal o
mesmo é um dos responsáveis por mais de 60 mil
hectares desmatados para abertura de garimpos
ilegais de ouro e uso de substâncias tóxicas como
mercúrio e cianeto no rio Maracaçumé matando
peixes, a polícia federal apreendeu ouro,
equipamentos para o garimpo além de constatar que o
grupo criminoso tinha grande poderio econômico e
político há pelo menos três anos.
Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão
e cinco mandados de prisão expedidos pela justiça,
um dos alvos era o prefeito Júnior Garimpeiro que não
foi localizado e passou a ser considerado foragido da
justiça.
Tags: meio ambiente, garimpo ilegal, polícia federal
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/04/RDIOFCFM965C
ODMA-06.16.29-06.20.19-1633347107.mp3
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Promotoria pede que prefeito de Passagem
Franca exonere a irmã de Assessoria
O promotor de Passagem Franca, Carlos Allan da
Costa Siqueira, emitiu uma Recomendação ao prefeito
da cidade, Marlon Torres, pedindo que exonere a irmã
do Executivo Municipal.
O documento foi publicado no Diário Eletrônico do
Ministério Público.
Segundo as informações, a irmã do prefeito, Marcela
Saba de Torres de Oliveira, ocupa o cargo de
assessora da Prefeitura como servidora comissionada.
A nomeação da parente de Marlon Torres caracteriza
nepotismo e, de acordo com o promotor, a prática
constitui modalidade de ofensa aos princípios
constitucionais da impessoalidade, moralidade e
eficiência administrativa por meio da nomeação de
familiares para exercício de cargos públicos, nos
termos da Súmula Vinculante nº. 13, do STF ("A
nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício
de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e
indireta em qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal".
O parquet pediu que o gestor cumpra a Súmula
Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, em
relação a todos os demais casos de incidência
porventura existentes na prefeitura de Passagem
Franca.
Marlon Torres tem 5 dias para exonerar a irmã do
cargo. Em caso de descumprimento, pode ser alvo de
ações judiciais.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/promotori
a-pede-que-prefeito-de-passagem-franca-exonere-airma-de-assessoria/
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ASSUNTOS AFINS

Prefeito de Centro Novo do Maranhão se
entrega para a Polícia Federal.
Blog do Coutinho Neto

danos a saúde e causa grande poluição ambiental.

O prefeito do munícipio de Centro Novo do Maranhão,
Júnior Garimpeiro , se entregou à Polícia Federal após
duas semanas foragido. De acordo com a PF, ele é
suspeito de ser um dos responsáveis pelo
desmatamento de mais 60 mil hectares de terra para
abertura de garimpos ilegais.

Segundo a PF, vou averiguado que esses garimpos
utilizam cianeto, composto químico tóxico e
possivelmente letal, de forma massiva para extração
do outro, além de mercúrio, metal que pode causar
danos a saúde e causa grande poluição ambiental.

O prefeito do munícipio de Centro Novo do Maranhão,
Júnior Garimpeiro , se entregou à Polícia Federal após
duas semanas foragido. De acordo com a PF, ele é
suspeito de ser um dos responsáveis pelo
desmatamento de mais 60 mil hectares de terra para
abertura de garimpos ilegais.

Site: https://www.coutinhoneto.com.br/2021/10/prefeitode-centro-novo-do-maranhao-se.html

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão
e cinco mandados de prisão preventiva na operação "
Curimã ", deflagrada no dia 15 de setembro, com o
objetivo de desarticular uma organização criminosa
que atua em garimpos ilegais de ouro na região.
Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão
e cinco mandados de prisão preventiva na operação "
Curimã ", deflagrada no dia 15 de setembro, com o
objetivo de desarticular uma organização criminosa
que atua em garimpos ilegais de ouro na região.
De acordo com investigações, o grupo conta com
grande poder econômico e político na região há pelo
menos três anos.
De acordo com investigações, o grupo conta com
grande poder econômico e político na região há pelo
menos três anos.
Durante a operação foram apreendidos dois veículos
novos, escavadeiras, oito armas de fogo, um
silenciador, dois coletes balísticos e aproximadamente
dois quilos de ouro.
Durante a operação foram apreendidos dois veículos
novos, escavadeiras, oito armas de fogo, um
silenciador, dois coletes balísticos e aproximadamente
dois quilos de ouro.
Segundo a PF, vou averiguado que esses garimpos
utilizam cianeto, composto químico tóxico e
possivelmente letal, de forma massiva para extração
do outro, além de mercúrio, metal que pode causar
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ASSUNTOS AFINS

Prefeito de Centro Novo do Maranhão é
preso por extração e venda ilegal de ouro
Segundo a Polícia Federal, Júnior Garimpeiro é um
dos responsáveis por mais de 60 mil hectares
desmatados para abertura de garimpos ilegais de
ouro, com uso de substâncias tóxicas, na região de
Centro Novo do Maranhão, cidade que fica a cerca de
257 km de São Luís.

ultrapassam mais de 20 anos.
Site: https://portalguara.com/prefeito-de-centro-novo-domaranhao-e-preso-por-extracao-e-venda-ilegal-de-ouro/

Júnior Garimpeiro estava com a prisão preventiva
decretada há duas semanas, quando a Polícia Federal
fez a operação Curimã, com objetivo de desarticular
uma organização criminosa que estaria desmatando
extensas áreas e transformando em garimpos ilegais
de ouro na região de Centro Novo do Maranhão.
O prefeito se entregou na Sede da Polícia Federal, no
bairro da Cohama, sendo encaminhado ao Completo
Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.
Durante a operação, foram cumpridos, no Maranhão e
no Estado do Pará, 19 mandados de busca e
apreensão e cinco de prisão preventiva expedidos pela
Justiça. Um dos alvos da operação foi o prefeito Júnior
Garimpeiro, que não havia sido localizado e passou a
ser considerado foragido da Justiça.
A PF também apreendeu dois veículos novos,
escavadeiras usadas na retirada ilegal de ouro, 250
munições, oito armas de fogo, um silenciador, dois
coletes balísticos e aproximadamente dois quilos de
ouro.
Segundo a PF, a organização criminosa conta com
grande poderio econômico e político na região, há pelo
menos três anos. Ainda de acordo com a polícia, a
organização foi responsável pelo desmatamento
ilegal de mais de 60 mil hectares de áreas para
abertura de garimpos de ouro, sem qualquer
autorização dos órgãos competentes. A área
desmatada na cidade pela atividade irregular equivale
a 60 campos de futebol.
As investigações também apontaram que os garimpos
utilizam materiais tóxicos para a extração do ouro,
como mercúrio e cianeto, que tem causado grande
poluição ambiental, inclusive no rio Maracaçumé.
Os investigados devem responder pelos crimes de
usurpação de bens da União, mineração ilegal, porte
ilegal de arma de fogo e integrar organização
criminosa, cujas penas máximas somadas
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