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Terça de arrepiar - BASTIDORES
RAIMUNDO BORGES

A prova de fogo na Câmara se dará hoje, em ação
que, pelo barulho no âmbito do Ministério Público, se
equipara ao vendaval levantado rumo a Brasília, na
semana decisiva sobre o parecer da CPI da Pandemia
no Senado. Nesta terça-feira os deputados vão votar,
sob pressão total das organizações de procuradores e
promotores de Justiça, a PEC 05/2021. O documento
propõe mudança na composição do Conselho
Nacional do Ministério Público. A política passará a
ganhar maior peso, com a inclusão de mais dois
parlamentares na composição do CNMP, composto de
17 membros. A PEC, relatada pelo deputado Paulo
Magalhães (PSD-BA), tem o patrocínio do presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o apoio do PT, PSL,
PSB, PP e Cidadania. A gritaria dos membros do MP é
enorme. Eles querem que a proposta seja
simplesmente arquivada pela Câmara, sem
concessões - o que decididamente não irá acontecer.
Os membros do MP dizem que a PCE dará um golpe
mortal à sua independência constitucional.
Já no Senado, a cúpula da CPI da pandemia decidiu
adiar a leitura do parecer do relator Renan Calheiros,
por divergências, em razão do vazamento de parte do
texto e excesso de egos. Basta verificar que a menos
de 30 dias, o Congresso já minou os membros do MP,
mudando a lei da improbidade administrativa, na
qual afrouxou as regras para punir os gestores que
cometem corrupção. No pacote foi recolocada até
permissão de nepotismo, além da redefinição sobre o
que é improbidade.
Mas no debate sobre a PEC 05/2021 aparecem vários
pontos a considerar na atuação do MP. Quem, então,
fiscaliza erros e excessos cometidos por procuradores
e promotores de justiça? Na Lava Jato, ficou
patenteado, pelas revelações da Vaza Jato, que houve
transgressões de membros do MP em diferentes
graus. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da
operação, foi denunciado ao CNMP pela defesa de
Lula, mas o processo foi adiado por inacreditáveis 42
vezes e acabou caindo na prescrição.
A jurista e doutora em Direito de Estado, Telma Rocha
Lisowski disse ao El País não ter a visão catastrófica
apontada pelas entidades que congregam o MP. "Há
exagero sobre essa influência política". E mais: hoje,
os procuradores gerais da República e dos Estados já
são indicados pelo presidente e pelos governadores.
Também a professora da Faculdade de Direito de
Franca, Ana Cristina Gomes, pensa na mesma

direção: "Há um temor exacerbado por parte dos
procuradores. Por que no Brasil há um órgão que só
ele tem o direito de se autoavaliar e se autofiscalizar"?
Órfãos da covid
Dados de 216 cartórios de registro Civil do Maranhão
revelam que 142 crianças de até seis anos de idade
ficaram órfãos de pai ou mãe vítimas da covid-19,
entre março de 2020 e setembro deste ano.
Baldez na academia
Líder empresarial, Edilson Baldez, foi homenageado
com o titulo de Sócio Honorário da Academia
Imperatrizense de Letras (ACII). É o reconhecimento
dos intelectuais da entidade aos serviços prestados
por Baldez à indústria e ao comércio maranhenses.
Egos aguçados
Disputas de egos entre o relator Renan Calheiros e o
presidente da CPI da covid, Omar Aziz colocam em
xeque às sugestões de in-diciamentos a serem
enviadas para o Ministério Público ao fim dos
trabalhos. Os atritos vieram públicos neste fim de
semana.
"Não sou menino e não comecei a fazer política
ontem"
Do senador Omar Aziz, furioso com o vazamento do
relatório da CPI da Covid, que preside, sem ele saber.
Será que 32 anos depois, Roseana Sarney pensa
mesmo em repetir em 2022, o feito eleitoral de 1990
quando foi
iIi
eleita deputada federal e levou na sobra o irmão, Zequinha Sarney e mais cinco aliados?
Daquela estreia de Roseana nas urnas, Roseana foi
governadora quatro vezes, senadora uma e ainda
derrubada em pleno voo, por armação de José Serra,
quando liderava a disputa presidencial, com a
operação Lu-nus, da PF.
Dos 52 deputados eleitos pelo PSL, 23 prometem sair
do partido após a fusão com o DEM há duas semanas.
Ao menos 16 deverão permanecer e seis estão
indecisos sobre o destino partidário. Mas podem optar
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pela legenda União Brasil.
13° em novembro
Flávio Dino anunciou ontem, no twitter, quitar o 13°
salário dos servidores do governo estadual, no dia 12
de novembro, com o pagamento da 2a parcela.
Homenagem desmerecida
No dia do Médico, depois que centenas deles
morreram ou ficaram com sequelas no enfrentamento
da covid-19, Jair Bolsona-ro homenageou ontem a
"Capitão Cloroquina", que nem atuou a linha de frente
de combate à pandemia.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.502.orig.pdf
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Estado tem 90 dias para construir espaço
exclusivo para adolescentes na Delegacia de
Polícia
Em atendimento a uma Ação Civil Pública, ajuizada
pelo Ministério Público do Maranhão, a Justiça
determinou, em caráter liminar, ao Estado do
Maranhão, no último dia 8 de setembro, a construção,
na Delegacia de Polícia de Balsas, de seção a ser
destinada exclusivamente a adolescentes em conflito
com a lei. resguardando--se as normas inseridas no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
A demanda objetiva, especificamente, a reforma e
adequação da cela que acomoda os adolescentes que
ficam apreendidos provisoriamente na delegacia até o
encaminhamento para os centros de internação.
A decisão judicial prevê que a referida seção seja
isolada de adultos. O prazo estabelecido para o
cumprimento da medida é de 90 dias, sob pena de
multa diária, em caso de descumprimento, de RS 1
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção dos
Direitos Difusos.
Na ação, o promotor de justiça Lindomar Luiz Delia
Libera, titular da 3a Promotoria de Balsas. argumentou
que a Delegacia de Balsas sofre com a falta de
estrutura física e de recursos humanos, o que
culminou, inclusive, no ajuizamento de uma ação
anterior, em tramitação na 1a Vara da comarca.
"A Justiça da Infância e Juventude da Comarca de
Balsas tem enfrentado. ao longo dos anos, o desafio
de fazer cumprir a legislação estatutária. especial
mente no tocante à internação provisória e definitiva
de adolescentes em conflito com a lei, seja por falta de
vagas nos Centros de Internação, seja pela falta de
estrutura física apropriada na Delegacia para
acomodação dos adolescentes até encaminhamento
aos centros", observou o promotor de justiça.
Segundo o titular da 3a Promotoria de Balsas, foi
constatado, por meio de inquérito civil, que a situação
dos adolescentes apreendidos é precária, sem o
mínimo de higiene e estrutura para tanto.
A medida foi assinada pelo juiz Rafael Felipe de Souza
Leite, titular da 3a Vara da Comarca de Balsas.
Site: https://issuu.pdf-
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Justiça determina indisponibilidade de bens
de ex-prefeita e leiloeiro
Em resposta ao pedido do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 15 de
outubro, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos
na alienação irregular de uma picape Toyota Hilux,
pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Arame.
Também foi determinada a busca e apreensão do
veículo.
A decisão proferida pela juíza Selecina Locatelli
atende à Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada, em 7 de outubro, pelo
promotor de justiça que responde temporariamente
pela comarca, Felipe Augusto Rotondo.
Com a decisão, também devem ser bloqueados os
bens da ex-prefeita Jully Hally Menezes e do
proprietário da PH Leilões, Pedro Hypólito Lobo. O
novo proprietário do veículo, Raimundo José Silva,
deverá, ainda, ter seus bens bloqueados.
SEM AVALIAÇÃO - A Ação deferida foi baseada na
denúncia de um ex-vereador de Arame, relatando
ilegalidade na alienação do veículo, que não foi
autorizada pela Câmara Municipal.
No sistema do Departamento de Trânsito do Maranhão
(Detran-MA), Raimundo Silva figura como proprietário
da Hilux desde o dia 16 de setembro de 2020.
O ex-vereador também relatou o desaparecimento de
uma pá carregadeira. Foram apresentadas, ainda, a
nota de aquisição da picape por R$ 174 mil e a lista de
proprietários do veículo, chamada de cadeia dominial.
O MPMA pediu que a PH Leilões apresentasse toda a
documentação ao Edital de Leilão nº 005/2018, que
teria ocorrido em 20 de junho de 2020 e resultado na
transferência do veículo. Também foi solicitada a
apresentação de eventuais contratos assinados,
publicações de editais, documentos dos compradores
dos bens leiloados e atas, entre outros itens referentes
ao leilão.

Depois de sancionada, a lei teve seu anexo modificado
com a inclusão de outros seis itens, cujo leilão também
não foi autorizado pelo Poder Legislativo.
Além disso, a lei não foi transcrita no Livro de Leis da
Câmara de Vereadores.
A PGM também apresentou a cópia da vistoria
realizada em 4 de setembro de 2020 no veículo; a nota
de venda no leilão, em referência ao Edital 05/2020,
assinada por Pedro Hypolito Lobo; a cópia do Edital do
leilão 005/2018, referindo- se a 21 itens leiloados e a
cópia da Lei Municipal 29/ 2018, que dispõe sobre
alienação de 15 itens.
A Câmara Municipal comunicou que havia aprovado a
lei municipal tratando de leilão de 15 veículos.
O MPMA requisitou à PH Leilões toda a
documentação referente ao leilão de 20 de junho de
2020, mas não houve resposta.
BENEFICIÁRIOS - "Não restam dúvidas quanto ao
cometimento de atos de improbidade administrativa
por parte de Jully Hally Alves de Menezes, ex-prefeita
de Arame, que teria realizado a alienação do veículo
marca Toyota, modelo Hilux sem que se observassem
formalidades legais, uma vez que não foi autorizada,
por lei, para tal ato administrativo", enfatiza o
promotor de justiça.
Ainda de acordo com o MPMA, tanto Pedro Hypólito
de Lobo e Raimundo José Silva, contribuíram para a
ilegalidade, porque foram os beneficiários diretos da
alienação irregular.
Para o promotor de justiça, o prejuízo ao erário
municipal é demonstrado pela venda da picape por
valor muito abaixo do valor de mercado. Além disso,
também não houve avaliação correta antes do leilão.

Segundo a Procuradoria- Geral do Município (PGM), a
Lei Municipal nº 29/2018 teria autorizado o leilão de 15
itens, mas outros teriam sido leiloados sem
autorização legal.

"O procedimento do leilão, sem avaliação prévia,
causou prejuízo à municipalidade na ordem de R$
89.299,00, o que vale dizer que o valor pelo qual o
veículo foi arrematado corresponde a menos de 20%
do valor real do bem", destaca Felipe Rotondo.

Entre estes itens estavam a picape, uma pá
carregadeira e um chassi de caminhão.

Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ
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Avaliação - FORA DA PAUTA
"É importante que os pais ou responsáveis levem
essas crianças e adolescentes para avaliarmos a
carteira de vacina e assim fazer a atualização, se for
necessário", conclui Jéssica Carvalho.
O deputado federal Hildo Rocha se manifestou contra
a Proposta de Emenda à Constituição de número 5/21
que altera a composição do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP). De acordo com o
parlamentar, caso seja aprovada, a proposta implicará
em interferência externa no Ministério Público.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ
RRM=7LL7R9eZJeTMFq0SLQTv6jMCpyn7BCe
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Retira - FORA DA PAUTA
Atualmente, a escolha do Corregedor é feita pelos
membros do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). A PEC retira essa prerrogativa do
colegiado atribuindo-a ao Congresso Nacional. "Então
há interferência, sim. Há uma mudança assombrosa.
Portanto, não vejo como essa proposta prosperar, Sr.
Presidente", argumentou Hildo Rocha.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ
RRM=7LL7R9eZJeTMFq0SLQTv6jMCpyn7BCe
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AGED interdita dois abatedouros
clandestinos no município de Buriticupu
A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão (AGED/MA), em uma ação conjunta com o
Ministério Público e a Polícia Militar, interditou dois
abatedouros de bovinos que funcionavam de forma
inadequada, sem estrutura e sem quaisquer condições
sanitárias no município de Buriticupu.
Os fiscais da AGED, durante a ação, visitaram cinco
pontos de abate, sendo três destinados ao abate de
bovinos e dois ao abate de aves. Foram interditados
dois abatedouros de bovinos e um terceiro
abatedouro, ainda em construção, porém ainda sem
funcionar, foi comunicado pelos fiscais da AGED
devido a não solicitação inicial de registro no serviço
de inspeção.
Dos abatedouros de aves, ambos foram notificados a
apresentarem solicitação de registro com prazo de 30
dias, pois os mesmos apresentavam condições
favoráveis para funcionamento, havendo a
necessidade de adequações.
Atividades de combate ao abate clandestino vêm
sendo realizadas pela AGED como forma de
assegurar a saúde da população em nosso estado.
Por se tratar de um serviço essencial, a AGED tem
estimulado empreendimentos a fazerem registro no
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Na regional de
Açailândia, por exemplo, existem empreendimentos de
laticínio e até abatedouro frigorífico com selo no
Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - SISBI.
A ação, que foi deflagrada por solicitação do
Ministério Público, averiguou pontos de ocorrências
de abate clandestino, tomou providências cabíveis
após vistoria desses locais. Participaram desta ação
os fiscais da AGED da Unidade Regional de
Açailândia.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1073924/agedinterdita-dois-abatedouros-clandestinos-no-municipiode-buriticupu
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AGED interdita dois abatedouros
clandestinos no Maranhão
Por g1 MA - São Luís

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão (AGED), em uma ação conjunta com o
Ministério Público e a Polícia Militar, interditou dois
abatedouros de bovinos que funcionavam de forma
inadequada, sem estrutura e sem quaisquer condições
sanitárias no município de Buriticupu, a 395 km de São
Luís.
Os fiscais da AGED, durante a ação, visitaram cinco
pontos de abate, sendo três destinados ao abate de
bovinos e dois ao abate de aves. Foram interditados
dois abatedouros de bovinos e um terceiro abatedouro
ainda em construção.
Dos abatedouros de aves, ambos foram notificados a
apresentarem solicitação de registro com prazo de 30
dias, pois os locais apresentavam condições
favoráveis para funcionamento, havendo a
necessidade de adequações.
A ação, que foi deflagrada por solicitação do
Ministério Público, averiguou pontos de ocorrências
de abate clandestino, tomou providências cabíveis
após vistoria desses locais.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/10/19/ag
ed-interdita-dois-abatedouros-clandestinos-nomaranhao.ghtml
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Abatedouros clandestinos são interditados
em Buriticupu
Local sem condições higiênico-sanitárias para fazer
abate de bovinos. (Foto: Divulgação)
Dois abatedouros clandestinos de bovinos foram
interditados pela Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão (AGED/MA), em uma ação
conjunta com o Ministério Público e a Polícia Militar.
Os locais funcionavam de forma inadequada, sem
estrutura e sem quaisquer condições sanitárias no
município de Buriticupu, distante 410 km de São Luís.
Os fiscais da AGED, durante a ação, visitaram cinco
pontos de abate, sendo três destinados ao abate de
bovinos e dois ao abate de aves. Foram interditados
dois abatedouros de bovinos e um terceiro
abatedouro, ainda em construção, porém ainda sem
funcionar, foi comunicado pelos fiscais da AGED
devido a não solicitação inicial de registro no serviço
de inspeção.
Dos abatedouros de aves, ambos foram notificados a
apresentarem solicitação de registro com prazo de 30
dias, pois os mesmos apresentavam condições
favoráveis para funcionamento, havendo a
necessidade de adequações.
A ação, que foi deflagrada por solicitação do
Ministério Público, averiguou pontos de ocorrências
de abate clandestino, tomou providências cabíveis
após vistoria desses locais.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/10/19/abatedourosclandestinos-sao-interditados-em-buriticupu/
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SÃO LUÍS - Esdras Liberalino é reeleito
para o cargo de diretor das Promotorias da
Capital
Leonardo

Esdras Liberalino acompanhou resultado ao lado da
comissão eleitoral
O promotor de justiça Esdras Liberalino Soares
Júnior foi eleito nesta segunda-feira, 18, para mais um
mandato à frente da Diretoria das Promotorias de
Justiça da Capital. Atual diretor, o promotor recebeu
85 votos, dos 116 válidos.
Esdras Liberalino concorreu com a promotora de
justiça Sebastiana de Cássia Araújo Muniz e vai
cumprir mais um ano no referido cargo.
"Quero agradecer a votação expressiva que tive dos
colegas e o apoio do procurador-geral de justiça que
tem me apoiado na gestão à frente da Diretoria.
Vamos dar continuidade ao trabalho já desenvolvido e
fazer o possível para melhor atender às demandas dos
colegas", afirmou o diretor reeleito, logo após a
divulgação do resultado do pleito.
Formaram a comissão eleitoral os promotores de
justiça Vicente de Paulo Silva Martins (presidente),
Francisco Teomário Serejo Silva e Lítia Teresa Costa
Cavalcanti.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/sao-luisesdras-liberalino-e-reeleito-para-o-cargo-de-diretor-daspromotorias-da-capital/
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Ministério Público investiga desvio de
recursos em escola pública de Codó
O Ministério Público Estadual através do Promotor
de Justiça da Comarca de Codó, Carlos Augusto
Soares, recebeu uma notícia de fato através de notícia
encaminhada à Ouvidoria do Ministério Público,
noticiando suposto desvio de recursos públicos no
Centro de Ensino Luzenir Matta Roma, pelo ex-diretor,
Antônio Gonçalves dos Reis.
A portaria de investigação foi publicada na tarde desta
segunda-feira (18) no Diário Eletrônico do Ministério
Público.
O Ministério Público converteu notícia de fato
001883-509/2020, em inquérito civil para o
aprofundamento da apuração das irregularidades
noticiadas e oficiou novamente a gestora da Unidade
Regional de Educação (URE), solicitando cópias
integral das prestações de contas apresentadas pelo
ex-diretor do Centro de Ensino Luzenir Matta Roma,
Antônio Gonçalves dos Reis.
O ex-diretor foi procurado pelo Blog do Leonardo Alves
e o mesmo disse está tranquilo sobre as investigações
e que estará indo a São Luís nesta terça-feira (19)
para resolver o problema. O ex-diretor encaminhou
para o nosso WhatsApp, cópia de documentos da
Secretaria de Estado da Educação, comprovando
prestação de contas durante sua gestão na escola.
Do Blog do Leonardo Alves
Site: https://blogdominard.com.br/2021/10/ministeriopublico-investiga-desvio-de-recursos-em-escola-publicade-codo/
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AGED interdita dois abatedouros
clandestinos no município de Buriticupu
Marcial Lima

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão (AGED/MA), em uma ação conjunta com o
Ministério Público e a Polícia Militar, interditou dois
abatedouros de bovinos que funcionavam de forma
inadequada, sem estrutura e sem quaisquer condições
sanitárias no município de Buriticupu. Os fiscais da
AGED, durante a ação, visitaram cinco pontos de
abate, sendo três destinados ao abate de bovinos e
dois ao abate de aves. Foram interditados dois
abatedouros de bovinos e um terceiro abatedouro,
ainda em construção, porém ainda sem funcionar, foi
comunicado pelos fiscais da AGED devido a não
solicitação inicial de registro no serviço de inspeção.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/19/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-07.13.00-07.14.15-1634639302.mp3
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Estado tem 90 dias para construir espaço
exclusivo para adolescentes na Delegacia de
Polícia
Em atendimento a uma Ação Civil Pública, ajuizada
pelo Ministério Público do Maranhão, a Justiça
determinou, em caráter liminar, ao Estado do
Maranhão, no último dia 8 de setembro, a construção,
na Delegacia de Polícia de Balsas, de seção a ser
destinada exclusivamente a adolescentes em conflito
com a lei. resguardando--se as normas inseridas no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
A demanda objetiva, especificamente, a reforma e
adequação da cela que acomoda os adolescentes que
ficam apreendidos provisoriamente na delegacia até o
encaminhamento para os centros de internação.
A decisão judicial prevê que a referida seção seja
isolada de adultos. O prazo estabelecido para o
cumprimento da medida é de 90 dias, sob pena de
multa diária, em caso de descumprimento, de RS 1
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção dos
Direitos Difusos.
Na ação, o promotor de justiça Lindomar Luiz Delia
Libera, titular da 3a Promotoria de Balsas. argumentou
que a Delegacia de Balsas sofre com a falta de
estrutura física e de recursos humanos, o que
culminou, inclusive, no ajuizamento de uma ação
anterior, em tramitação na 1a Vara da comarca.
"A Justiça da Infância e Juventude da Comarca de
Balsas tem enfrentado. ao longo dos anos, o desafio
de fazer cumprir a legislação estatutária. especial
mente no tocante à internação provisória e definitiva
de adolescentes em conflito com a lei, seja por falta de
vagas nos Centros de Internação, seja pela falta de
estrutura física apropriada na Delegacia para
acomodação dos adolescentes até encaminhamento
aos centros", observou o promotor de justiça.
Segundo o titular da 3a Promotoria de Balsas, foi
constatado, por meio de inquérito civil, que a situação
dos adolescentes apreendidos é precária, sem o
mínimo de higiene e estrutura para tanto.
A medida foi assinada pelo juiz Rafael Felipe de Souza
Leite, titular da 3a Vara da Comarca de Balsas.
Site: https://issuu.pdf-
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Evento discutirá garantia da democracia e
dos direitos fundamentais
A relação entre Estado, direito e sociedade frente às
mudanças sociais e as crises no sistema político
brasileiro na atualidade será discutida durante o I
Simpósio O Poder Judiciário como Garantidor da
Democracia e dos Direitos Fundamentais, a ser
realizado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e Escola Superior da Magistratura (ESMAM),
no dia 22 de outubro (sexta-feira), das 9h às 11h,
presencialmente, no Auditório da Associação dos
Magistrados do Maranhão (Rua dos Búzios, s/n Calhau). O evento terá também transmissão ao vivo
pelo canal do Youtube EAD-ESMAM.

Direito, com pesquisa elaborada na Universidade de
Coimbra, Portugal e na Universitá Degli Studi di Lecce,
Itália. Pósdoutor em Direito Constitucional (PUC-RS),
professor adjunto da Universidade Federal do
Maranhão, e em Regime de Colaboração Técnica na
UnB, possui experiência na área de Direito Público,
com ênfase em Direito Constitucional, Direito Criminal
e Direito Ambiental.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ
RRM=7LL7R9eZJeTMFq0SLQTv6jMCpyn7BCe

O simpósio integra programação comemorativa dos 35
anos da ESMAM - a ser celebrado em novembro de
2021. Participam como palestrantes os ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e juristas Rogério
Schietti Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca, e o
desembargador federal Ney de Barros Bello Filho.
O evento segue as orientações das autoridades
sanitárias quanto à manutenção de distanciamento
social, higienização das mãos, além da apresentação
da carteira de vacinação contra Covid-19.
CONHEÇA OS PALESTRANTES
Rogério Schietti Machado Cruz é doutor e mestre em
Direito Processual pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, autor de dezenas de
artigos e livros jurídicos, com destaque para: Processo
Penal pensado e aplicado - Brasília Jurídica - 2004, A
Proibição de Dupla Persecução Penal - Lumen Juris 2008, Garantias Processuais nos recursos criminais Atlas - 2013 (2ª edição), Prisão cautelar: dramas,
princípios e alternativas - Juspodivm - 2020 (5ª
edição).
Reynaldo Soares da Fonseca é ministro do STJ,
mestre em direito público pela PUC-SP, doutor em
Direito Constitucional pela Faculdade Autônoma de
São Paulo e pós-doutor em democracia e direitos
humanos pela Universidade de Coimbra (Portugal).
Possui vasta publicação acadêmica em temas
diversos - entre eles, com destaque, o Princípio da
Fraternidade na Justiça.
Ney de Barros Bello Filho é desembargador federal
(TRF1) e jurista maranhense, mestre e doutor em
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Justiça determina indisponibilidade de bens
de ex-prefeita e leiloeiro
Em resposta ao pedido do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 15 de
outubro, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos
na alienação irregular de uma picape Toyota Hilux,
pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Arame.
Também foi determinada a busca e apreensão do
veículo.
A decisão proferida pela juíza Selecina Locatelli
atende à Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada, em 7 de outubro, pelo
promotor de justiça que responde temporariamente
pela comarca, Felipe Augusto Rotondo.
Com a decisão, também devem ser bloqueados os
bens da ex-prefeita Jully Hally Menezes e do
proprietário da PH Leilões, Pedro Hypólito Lobo. O
novo proprietário do veículo, Raimundo José Silva,
deverá, ainda, ter seus bens bloqueados.
SEM AVALIAÇÃO - A Ação deferida foi baseada na
denúncia de um ex-vereador de Arame, relatando
ilegalidade na alienação do veículo, que não foi
autorizada pela Câmara Municipal.
No sistema do Departamento de Trânsito do Maranhão
(Detran-MA), Raimundo Silva figura como proprietário
da Hilux desde o dia 16 de setembro de 2020.
O ex-vereador também relatou o desaparecimento de
uma pá carregadeira. Foram apresentadas, ainda, a
nota de aquisição da picape por R$ 174 mil e a lista de
proprietários do veículo, chamada de cadeia dominial.
O MPMA pediu que a PH Leilões apresentasse toda a
documentação ao Edital de Leilão nº 005/2018, que
teria ocorrido em 20 de junho de 2020 e resultado na
transferência do veículo. Também foi solicitada a
apresentação de eventuais contratos assinados,
publicações de editais, documentos dos compradores
dos bens leiloados e atas, entre outros itens referentes
ao leilão.

Depois de sancionada, a lei teve seu anexo modificado
com a inclusão de outros seis itens, cujo leilão também
não foi autorizado pelo Poder Legislativo.
Além disso, a lei não foi transcrita no Livro de Leis da
Câmara de Vereadores.
A PGM também apresentou a cópia da vistoria
realizada em 4 de setembro de 2020 no veículo; a nota
de venda no leilão, em referência ao Edital 05/2020,
assinada por Pedro Hypolito Lobo; a cópia do Edital do
leilão 005/2018, referindo- se a 21 itens leiloados e a
cópia da Lei Municipal 29/ 2018, que dispõe sobre
alienação de 15 itens.
A Câmara Municipal comunicou que havia aprovado a
lei municipal tratando de leilão de 15 veículos.
O MPMA requisitou à PH Leilões toda a
documentação referente ao leilão de 20 de junho de
2020, mas não houve resposta.
BENEFICIÁRIOS - "Não restam dúvidas quanto ao
cometimento de atos de improbidade administrativa
por parte de Jully Hally Alves de Menezes, ex-prefeita
de Arame, que teria realizado a alienação do veículo
marca Toyota, modelo Hilux sem que se observassem
formalidades legais, uma vez que não foi autorizada,
por lei, para tal ato administrativo", enfatiza o
promotor de justiça.
Ainda de acordo com o MPMA, tanto Pedro Hypólito
de Lobo e Raimundo José Silva, contribuíram para a
ilegalidade, porque foram os beneficiários diretos da
alienação irregular.
Para o promotor de justiça, o prejuízo ao erário
municipal é demonstrado pela venda da picape por
valor muito abaixo do valor de mercado. Além disso,
também não houve avaliação correta antes do leilão.

Segundo a Procuradoria- Geral do Município (PGM), a
Lei Municipal nº 29/2018 teria autorizado o leilão de 15
itens, mas outros teriam sido leiloados sem
autorização legal.

"O procedimento do leilão, sem avaliação prévia,
causou prejuízo à municipalidade na ordem de R$
89.299,00, o que vale dizer que o valor pelo qual o
veículo foi arrematado corresponde a menos de 20%
do valor real do bem", destaca Felipe Rotondo.

Entre estes itens estavam a picape, uma pá
carregadeira e um chassi de caminhão.

Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ
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Guerra entre facções tem invasões às casas,
tiroteios, roubos e tortura de moradores
Membros de facções rivais realizam confrontos nas
ruas da Vila Valian, provocando pavor nos moradores
(Foto: Divulgação)

Durante as torturas, eles usam facões e armas de
fogo, além de chutes, pontapés e socos.
SUSPEITOS USAM FARDA DA POLÍCIA MILITAR

Uma "guerra" entre membros das facções criminosas
Bonde dos 40 e Comando Vermelho, na Vila Valian,
localizada na região do Conjunto São Raimundo, em
São Luís, já levou pânico e terror a pelo menos 15
casas de moradores daquela comunidade.
A vila, que fica por trás do Centro de Formação da
Polícia Militar (Cfap), e próxima ao único aeroporto da
capital maranhense, segundo quem reside lá, é um
verdadeiro ninho de brigas entre faccionados. As
consequências recaem sobre aqueles que moram na
localidade, mas que não têm nenhum envolvimento
com as práticas criminosas das facções.
"Os suspeitos estão invadindo casas para roubar
televisões, celulares e tudo que conseguem carregar.
Mas, não é somente isto. Eles torturam as pessoas e
destroem as residências. Temos vários casos de
moradores afetados, inclusive, eu mesmo já fui vítima
por duas vezes", disse uma pessoa que mora na Vila
Valian, que preferiu não ter seu nome revelado, por
medo receio de represálias.
Segundo os moradores ouvidos pelo Jornal Pequeno,
o Comando Vermelho está instalado na Vila Valian. Já
o Bonde dos 40 se concentra nos bairros Ayrton
Senna e Tibiri.
Foi dito que as invasões das residências,
complementadas com torturas, acontecem há
aproximadamente um ano, porém nos últimos seis
meses a violência se intensificou.
"Tememos pelas nossas vidas. Já há evasão de
moradias, pessoas se refugiando em casas de amigos,
parentes, procurando meios de sobreviver ao caos
instalado na vila", disse outra pessoa, que também
não quis ter seu nome revelado.

Foi informado que os assaltantes e torturadores usam
fardas da Polícia Militar ao cometerem os crimes.
"Completamente fardados, inclusive, com colete à
prova de bala", disseram os moradores. Um dos
suspeitos foi identificado pelo apelido de "Rato".
Segundo o comandante da 4ª Companhia
Independente da PM, major Adonias, "Rato" já estaria
sendo caçado pela Polícia Civil, que investiga os
crimes na Vila Valian.
"Rato se apresenta como policial, quando comete as
atrocidades. Ele é o típico bandido que chuta
mulheres, enquanto rouba suas casas. Já tivemos
casos de moradores que foram atingidos por tiros de
arma de fogo nas portas de suas residências, por ele.
E já assassinou um pai de família", disse um morador
da Vila Valian.
PM DECLARA TER DIFICULDADES NO ACESSO À
VILA
"Já identificamos pelo menos quatro suspeitos, sendo
um deles o Rato. Ainda não comprovamos que ele usa
fardamento da PM. Mas, a Polícia Civil já o investiga e
o procura. A Vila Valian está cercada por vegetações,
que são utilizadas para que os suspeitos acessem o
local e fujam dele, após cometerem os crimes. Temos
viaturas e policiais da Cavalaria na região, mas o
acesso à vegetação é ruim, o que dificulta nas
capturas", informou o major Adonias.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/10/19/guerraentre-faccoes-tem-invasoes-as-casas-tiroteios-roubos-etortura-de-moradores/

As vítimas da Vila Valian disseram que há média de
dois confrontos por semana entre as duas facções,
que acontecem quase sempre pela madrugada.
Quando há os episódios de casas invadidas, os
suspeitos utilizam alicates ou machados para cortarem
cadeados.
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AMPEM e MPMA farão ato contra PEC que
viola autonomia do MP brasileiro
Membros do Ministério Público do Maranhão
realizarão, na manhã desta quarta-feira, 13, às 9h, em
frente à sede das Promotorias da Capital, no Calhau,
um Ato Público de repúdio à Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 005/2021), que pode causar
prejuízos à atuação do Ministério Público brasileiro e
ao sistema de Justiça como um todo.
A manifestação do MPMA segue o movimento
nacional realizado pelos MPs estaduais e por
entidades nacionais como Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos
Estados e da União (CNPG) e Associação Nacional
dos Membros do MP (Conamp). No Maranhão é uma
ação conjunta da Associação do Ministério Público
do Estado do Maranhão (AMPEM), do Ministério
Público do Estado do Maranhão (MP/MA) e da
Associação Nacional dos Procuradores da República
(ANPR). Atos semelhantes deverão ocorrer em
diversas cidades brasileiras.
"A PEC 5/21 fragiliza o Ministério Público,
contrariando a vontade do constituinte de 1988, que foi
exatamente no sentido de fortalecer a instituição com
prerrogativas que possibilitaram o combate à
corrupção e à criminalidade organizada nesses últimos
33 anos. A sua aprovação será um retrocesso para a
democracia brasileira. É preciso que a população diga
não a esse absurdo", destaca o presidente da
Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão, Gilberto Camara.

Além disso, a proposta também prevê que o
Corregedor Nacional não precise ser escolhido entre
os membros do MP, o que poderia resultar em
indicados externos para a função.
Criado há 15 anos para exercer o controle
administrativo e financeiro da instituição, o CNMP é
atualmente composto por 14 integrantes: o procuradorgeral da República, escolhido pelo presidente da
República; seis membros indicados pela Câmara dos
Deputados (1), Senado (1), Supremo Tribunal Federal
(1), Superior Tribunal de Justiça (1) e Ordem dos
Advogados do Brasil (2); sete membros do MP, sendo
4 de cada um dos ramos do Ministério Público da
União e três dos MPs estaduais.
Informações para imprensa:
WComunicação - Assessoria e Consultoria
Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/10/19/ampem-empma-farao-ato-contra-pec-que-viola-autonomia-do-mpbrasileiro/

"O Ministério Público precisa ser independente e
autônomo para que possa ter uma atuação forte,
principalmente no combate à corrupção e à
improbidade administrativa. Por isso devemos dizer
não a essa PEC, que, na prática, pretende aumentar o
poder do Congresso no CNMP", enfatiza o procuradorgeral de justiça do MPMA, Eduardo Nicolau.
Entenda o que diz a PEC 005/2021
Em vias de ser votada na Câmara dos Deputados, a
PEC 005/2021 pode alterar o artigo 130-A da
Constituição Federal que trata da composição do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Pela proposta, o número de membros no Conselho
passaria de 14 para 15, sendo a nova vaga preenchida
por um representante da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal.
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Proposta rejeitada pelas associações do
Ministério Público pode ser votada pela
Câmara nesta terça-feira
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/21 que
altera a composição do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) poderá ser votada nesta
terçafeira (19) pela Câmara dos Deputados.
O texto que amplia a influência política no órgão e
também dá prazo para o Ministério Público elaborar
código de ética, estava previsto para ser votado na
semana passada.
Mas por falta de consenso e as inúmeras as
mobilizações em todo o País de integrantes do MP
criticando a proposta, levaram o presidente da Casa,
Arthur Lira (PP-AL) a adiar a votação.
Principais associações que representam integrantes
no MP divulgaram uma nota na quarta-feira (14)
rejeitando a PEC e reclamam de interferência política
do Congresso Nacional. A nota é assinada pela
Associação Nacional dos Procuradores da República
(ANPR), Conselho Nacional de Procuradores- Gerais
do Ministério Público dos Estados e da União
(CNPG), Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Associação Nacional
dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho
(ANPT), Associação do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (AMPDFT) e a Associação
Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM).

deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), para ser
aprovado, ampliou dos atuais 14 para 17 o número de
integrantes do CNMP sendo cinco indicados ou eleitos
pelo Poder Legislativo (hoje são dois). O mandato dos
integrantes continuará a ser de dois anos, permitida
uma recondução, e cada indicado precisará passar por
sabatina no Senado.
Também exige que o MP crie, em 120 dias, um código
de ética que vise combater abusos e desvios de seus
integrantes. Se esse prazo não for cumprido, caberá
ao Congresso elaborar o código por meio de uma lei
ordinária.
E ainda trata da escolha do corregedor nacional do
Ministério Público, que será o vice-presidente do
CNMP.
Na sexta (15), o presidente da Câmara, Arthur Lira,
afirmou que o texto final foi conversado com diversos
integrantes do órgão, es ressaltou a autonomia dos
parlamentares para aprovar o texto. "Foi feito um
acordo em alguns pontos, e mais importante: o fato de
ter acordo ou não, não inviabiliza a votação. Não
vamos aceitar versões criadas contra a própria
sociedade. A Câmara não deixou de conversar e ouvir
ou acatar sugestões, mas não são os procuradores
que votam no Plenário da Câmara e do Senado",
declarou.

As entidades dizem que há acordo com a proposta
"que fragilize a independência e a autonomia
institucionais" e que a "proposta atual afasta qualquer
possibilidade de convergência, pois continua a violar o
desenho institucional do CNMP e do próprio
Ministério Público". Também lista pontos em que
ainda preocupam o MP, como: modo de escolha do
Corregedor Nacional - que seria indicado pelo
Congresso Nacional, com aumento da interferência
política no órgão; a alteração da atual
proporcionalidade na composição do CNMP e a
quebra de simetria com o Conselho Nacional de
Justiça.
VOTAÇÃO DA PEC A sessão do Plenário para votar a
matéria está marcada para as 15 horas. Por ser uma
PEC, para ser aprovada são necessários pelo menos
308 votos, em dois turnos. O texto do relator da PEC,
2
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Proposta viola independência do Ministério
Público e não é prioridade no momento para
o País, afirma o deputado Hildo Rocha ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ÚLTIMAS NOTÍCIAS

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/2021
viola a independência do Ministério Público e, caso
seja aprovada, implicará interferência externa nos
órgãos. A avaliação é do vice-líder do MDB na Câmara
dos Deputados, Hildo Rocha (MA).
O parlamentar maranhense se posicionou contra a
PEC, que altera a composição do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), e está na pauta do
Plenário da Casa desta terça-feira-feira (19).
Atualmente, a escolha do Corregedor é feita pelos
membros do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). A PEC retira essa prerrogativa do
colegiado atribuindo-a ao Congresso Nacional.
"Há interferência, sim. Há uma mudança assombrosa.
Portanto, não vejo como essa proposta prosperar",
afirmou o emedebista, que tem se articulado com
lideranças de outros partidos e parlamentares para
rejeitar a proposta - que, para ser aprovada precisa de
302 votos e passar por duas votações.
Na opinião do deputado, a PEC não é prioridade do
País e a Câmara tem outras de âmbito social e
econômico mais urgentes para deliberar.
"Temos questões mais urgentes que deveriam ser
colocadas em pauta, como é o caso do alto índice de
desemprego e da inflação galopante", frisou.
Hildo Rocha acentuou que o trabalho da Comissão
Especial, que discutiu a PEC 5, ficou incompleto. "Não
houve audiência pública, não houve possibilidade dos
representantes do Ministério Público levarem ao
conhecimento dos membros da Comissão as ideias e
a posição dos integrantes do Ministério Público em
relação à Proposta de mudança da Constituição",
disse.
Subsídio para a compra de gás de cozinha para
famílias de baixa renda pode ser votado no Senado

O Projeto de Lei 2350/2021 que prevê subsídios para
a compra de botijões de gás de cozinha para famílias
de baixa renda poderá ser votado nesta terça-feira
(19) pelo Plenário do Senado. De autoria do senador
Eduardo Braga (MDB-AM), a proposta o cria o
programa Gás para os Brasileiros, que poderá
financiar até 100% do preço médio do botijão a cada
dois meses.
As famílias beneficiadas serão aquelas inscritas no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), com renda mensal per capita
menor ou igual a meio salário mínimo ou que recebam
o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O relator é o senador Marcelo Castro (MDB-PI), que
tem parecer favorável. Contudo, ele promoveu
alterações no texto original, com o objetivo de ampliar
o valor do benefício. Se a matéria for aprovada,
seguirá para a Câmara dos Deputados.
Os senadores poderão apreciar, ainda, votar nesta
terça a Medida Provisória (MP) 1054/21 que destina
R$ 235 milhões para o combate à pandemia em terras
indígenas.
A edição dessa MP atendeu a uma decisão liminar do
ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), que determinou ao governo federal a
apresentação de um plano emergencial para o
controle da pandemia nas terras indígenas.
A liminar foi concedida após ação movida por partidos
políticos e entidades de defesa dos povos indígenas.
A MP já passou pela Câmara dos Deputados, onde
não recebeu emendas. Se o Senado aprová-la
também sem modificações, a MP será promulgada.
Segundo a medida, os recursos são direcionados aos
beneficiários por meio da Fundação Nacional do Índio
(Funai) e dos ministérios da Cidadania e da Defesa. A
maior parte do dinheiro deve ser aplicada na
distribuição de cestas de alimentos.
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Fiocruz defende dose de reforço e alerta que maior
desafio no pós-pandemia será cuidar das sequelas
A médica pneumologista Margareth Dalcomo, da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), defendeu nesta
segunda-feira (18) a importância da dose de reforço da
vacina contra a Covid-19 para a população com mais
de 60 anos.
O tema foi debatido na Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados.
A comissão tem um grupo de trabalho que monitora a
vacinação de idosos no País. O debate contou com a
participação de representantes do Programa Nacional
de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.
Dalcomo disse que há várias justificativas para garantir
a dose de reforço aos mais velhos, como o maior
índice de complicações e mortalidade pela Covid-19 e
uma proteção menor das vacinas nas pessoas com
idade mais avançadas. Ela disse que o recomendado
é que a dose de reforço seja de uma vacina diferente
da primeira e segunda doses. "Fica no ar a pergunta
se será necessário, num determinado momento, já
com vacinas chamadas de segunda geração, que
forçosamente hão de existir, se será necessário fazer
a revacinação dessa faixa etária e com que
regularidade, coisa que, nesse momento, nós ainda
não podemos responder", disse a médica.
Para Margareth Dalcomo o maior desafio, no póspandemia, será cuidar das sequelas, porque 80% dos
infectados pelo coronavírus terão problemas
posteriores, temporários ou permanentes,
independentemente da severidade da doença. A
médica acredita que serão necessários investimentos
em serviços públicos e privados multidisciplinares de
reabilitação.
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Guerra entre facções na Vila Valian tem
invasões às casas, tiroteios, roubos e tortura
de moradores
Uma "guerra" entre membros das facções criminosas
Bonde dos 40 e Comando Vermelho, na Vila Valian,
localizada na região do Conjunto São Raimundo, em
São Luís, já levou pânicoe terror a pelo menos 15
casas de moradores daquela comunidade. A vila, que
fica por trás do Centro de Formação da Polícia Militar
(Cfap), e próxima ao único aeroporto da capital
maranhense, segundo quem reside lá, é um
verdadeiro ninho de brigas entre faccionados, e as
consequências recaem sobre aqueles que moram na
localidade, mas que não têm nenhum envolvimento
com as práticas criminosas das facções.
"Os suspeitos estão invadindo casas para roubar
televisões, celulares e tudo que conseguem carregar.
Mas, não é somente isto. Eles torturam as pessoas e
destroem as residências. Temos vários casos de
moradores afetados, inclusive, eu mesmo já fui vítima
por duas vezes", disse uma pessoa que mora na Vila
Valian, que preferiu não ter seu nome revelado, por
medo receio de represálias.
Segundo os moradores ouvidos pelo Jornal Pequeno,
o Comando Vermelho está instalado na Vila Valian. Já
o Bonde dos 40 se concentra nos bairros Ayrton
Senna e Tibiri.
Foi dito que as invasões das residências,
complementadas com torturas, acontecem há
aproximadamente um ano, porém nos últimos seis
meses a violência se intensificou.
"Tememos pelas nossas vidas.
Já há evasão de moradias, pessoas se refugiando em
casas de amigos, parentes, procurando meios de
sobreviver ao caos instalado na vila", disse
outrapessoa, que também não quis ter seu nome
revelado.

Durante as torturas, eles usam facões e armas de
fogo, além de chutes, pontapés e socos.
SUSPEITOS USAM FARDA DA POLÍCIA MILITAR Foi
informado que os assaltantes e torturadores usam
fardas da Polícia Militar ao cometerem os crimes.
"Completamente fardados, inclusive, com colete à
prova de bala", disseram os moradores. Um dos
suspeitos foi identificado pelo apelido de "Rato".
Segundo o comandante da 4ª Companhia
Independente da PM, major Adonias, "Rato"já estaria
sendo caçado pela Polícia Civil, que investiga os
crimes na Vila Valian.
"Rato se apresenta como policial, quando comete as
atrocidades. Ele é o típico bandido que chuta
mulheres, enquanto rouba suas casas. Já tivemos
casos de moradores que foram atingidos por tiros de
arma de fogo nas portas de suas residências, por ele.
E já assassinou um pai de família", disse um morador
da Vila Valian.
PM DECLARA TER DIFICULDADES NO ACESSO À
VILA "Já identificamos pelo menos quatro suspeitos,
sendo um deles o Rato. Ainda não comprovamos que
ele usa fardamento da PM. Mas, a Polícia Civil já o
investiga e o procura. A Vila Valian está cercada por
vegetações, que são utilizadas para que os suspeitos
acessem o local e fujam dele, após cometerem os
crimes. Temos viaturas e policiais da Cavalaria na
região, mas o acesso à vegetação é ruim, o que
dificulta nas capturas", informou o major Adonias.

As vítimas da Vila Valian disseram que há média de
dois confrontos por semana entre as duas facções,
que acontecem quase sempre pela madrugada.
Quando há os episódios de casas invadidas, os
suspeitos utilizam alicates ou machados para cortarem
cadeados.
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Ministério Público investiga Caema por
suspeita de fornecimento de água imprópria
em São Luís
Yuri Almeida

O Ministério Público do Maranhão instaurou inquérito
civil para apurar a suspeita de fornecimento de água
imprópria ao consumo humano pela Caema
(Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão)
em São Luís.
A informação foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira
(19), citando nominalmente ao menos dois bairros que
teriam sido abastecidos com água imprópria: Cidade
Operária e São Raimundo, ambos localizados na
periferia da capital.
Segundo a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, que atua no caso, as
suspeitas foram levantadas a partir de informações
repassadas pela coordenação de Vigilância em Saúde
Ambiental, em reunião realizada no último dia 30 de
setembro.
A apuração também se concentra nas constantes
interrupções no fornecimento de água e abastecimento
insuficiente em bairros da cidade.
Para subsidiar o inquérito, a promotora Lítia Cavalcanti
solicitou à Caema o mapa do sistema de
abastecimento de água de São Luís, incluindo todas
as zonas de distribuição; todos os documentos de
outorga e autorização para uso da água expedidos
pela Sema (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais) em favor da Caema, que tenham
por finalidade o abastecimento público na capital; e o
relatório atualizado sobre o controle de qualidade da
água fornecida para consumo na capital.
Site: https://atual7.com/cotidiano/2021/10/ministeriopublico-investiga-caema-por-suspeita-de-fornecimentode-agua-impropria-em-sao-luis/
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