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Trivial variado - PERGENTINO
HOLANDA
PERGENTINO HOLANDA

O promotor de justiça Sandro Bíscaro foi eleito na
última terçafeira, para o cargo de diretor das
Promotorias de Justiça de Imperatriz. Candidato único,
o promotor recebeu 19, dos 20 votos válidos.
Formaram a comissão eleitoral os promotores de
justiça Raquel Duarte Chaves Sales (presidente),
Uiara de Melo Medeiros e Thiago de Oliveira Costa
Pires.
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Conselho de Sentença absolve homem
acusado de tentativa de homicídio em
Passagem Franca
A Vara Única da Comarca do município de Passagem
Franca absolveu o réu Antônio da Silva acusado por
uma tentativa de homicídio. O Conselho de Sentença
absolveu o homem acusado de tentativa de homicídio
contra Maria do Socorro da Conceição. De acordo com
informações, Antônio praticou a ação criminosa com a
ajuda de um menor de idade.
A denúncia do caso relata que, em 13 de junho de
2020, o réu em companhia do menor R. S., teria
tentado contra a vida de Maria do Socorro, conhecida
na cidade pelo apelido de 'Cibita'. O crime ocorreu no
termo sede da comarca e teve como motivo,
supostamente, o desejo de vingança por parte de
'Colobrito', apelido pelo qual Antônio era conhecido em
Passagem Franca. Em depoimento, ele considerava
que Maria do Socorro seria a responsável pelo
afogamento de sua companheira. O Ministério
Público diz na denúncia que 'Cibita' recebeu alguns
golpes de canivete, que teriam sido desferidos pelo
acusado.

ao de número três, atinente a absolvição do acusado,
resultando assim na absolvição do réu quanto a esta
imputação", enfatiza a sentença.
Além da juíza presidente do júri, atuaram na sessão o
promotor de Justiça Carlos Allan da Costa Siqueira e
a advogada Verônica da Silva Cardoso. A sessão foi
realizada no Salão do Júri do Fórum de Passagem
Franca.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=2110200025085c41379fcf2cd4c1d2e889526063e927&count=8

Ressalta que o denunciado, junto com o menor,
dirigiu-se até a residência de Maria do Socorro e a
chamou para conversar do lado de fora da casa, mas
o pedido foi negado por ela e os dois se retiraram do
local. Ato contínuo, retornaram, empurram a porta e
entraram novamente na casa e, enquanto o menor
segurava o pescoço da ofendida, o denunciado teria
desferido três golpes na cabeça da mulher. Segue
relatando que o acusado segurou Maria do Socorro,
tendo ele autorizado o menor a efetuar os golpes de
canivete em desfavor dela, sendo atingida no pescoço
e na mão.
O JULGAMENTO
Durante o julgamento de Antônio, a defesa em
plenário sustentou a tese da absolvição do acusado e,
subsidiariamente, pugnou pela desclassificação
delitiva para lesão corporal grave em razão da
desistência voluntária. Por fim, requereu o não
reconhecimento das qualificadoras. "Submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o
Conselho de Sentença, em relação ao crime de
tentativa de homicídio qualificado, respondeu
afirmativamente a todos os quesitos, inclusive quanto
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Aumento de tarifa de água em Carolina
motiva ACP do Ministério Público
O aumento ilegal e abusivo na tarifa de água em
Carolina levou o Ministério Público do Maranhão
(MPMA) a ajuizar, em 15 de outubro, Ação Civil
Pública com pedido liminar contra o Município, o
prefeito Erivelton Neves, o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) e o diretor do órgão municipal,
James Dean Oliveira.
Na ACP, o promotor de justiça Marco Tulio
Rodrigues Lopes requer a imediata suspensão do
decreto municipal nº 09, de 12 de janeiro de 2021, que
reajustou o valor dos serviços do SAAE em 20%,
apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ter sido registrado em 4,52%, no ano de
2020.
O percentual foi aplicado acima do permitido pela Lei
Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes
nacionais para saneamento básico e que determina
que não pode haver alteração de tarifa sem
autorização de agência reguladora.

37,67%, segundo o qual teria havido acréscimo nos
valores de combustível, materiais de expediente e
hidráulico, sulfato de alumínio, energia elétrica e
sistema de faturamento.
Entretanto, não foram disponibilizados documentos
que comprovassem o aumento exato desses insumos
no percentual citado. Assim, não foi possível verificar
se houve realmente tal aumento nas despesas. "De
onde saíram esses 37,67%? Como se chegou a esse
percentual? Qual foi o método utilizado? Qual
pesquisa de mercado foi feita e em que local?",
questiona o promotor de justiça, na Ação.
Além disso, o diretor do SAAE afirmou que o cálculo
do IPCA utilizado se deu nos anos de 2018, 2019 e
2020, comprovando desrespeito à própria lei
municipal.
Isto também demonstrou acúmulo nos últimos 12
meses do exercício anterior, caracterizando total
ilegalidade do decreto municipal nº 009/2021.

MAJORAÇÃO
Em 7 de outubro, a Promotoria de Justiça de Carolina
recebeu requerimento de audiência extrajudicial do
vereador Iomar Teixeira (mais conhecido como Din
Vaqueiro), questionando a legalidade do decreto.
Durante o encontro, o prefeito e o diretor do SAAE
afirmaram que não iriam anular o aumento.
O MPMA solicitou que o SAAE encaminhasse
explicações sobre a questão. O diretor do serviço
autônomo informou a existência da Lei 572/2018 que
autoriza o Poder Executivo a revisar os valores da
tarifa e serviços prestados pelo órgão. O diretor
também alegou que, em função da pandemia de
Covid-19, todos os insumos utilizados pelo SAEE
haviam sido aumentados, o que motivaria a revisão de
valores.
Diante disso, a Promotoria de Justiça pediu que a
Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça
examinasse a questão.
Além de falta de critérios objetivos, a Assessoria
constatou majoração acima dos limites estabelecidos
pela Lei Municipal e ocorrência de aumento abusivo.
O diretor usou o argumento de aumento imprevisto de

Segundo o MPMA, o fato de não ter havido reajuste
nos dois anos anteriores não permite eventual
aumento "em dobro", porque atingiria o consumidor de
modo inesperado, com aumento abrupto, resultado da
acumulação nestes anos.
Também para o Ministério Público, é uma afronta
direta ao interesse público o fato de que o SAAE tenha
decidido gastar recursos na construção de uma sede
nova, em plena pandemia de Covid-19, em vez de não
repassar aos consumidores hipossuficientes os custos
advindos do reajuste alegado no preço de insumos.
PEDIDOS
Na ACP, o MPMA solicita a suspensão liminar do
decreto municipal nº 09/2021, bem como a proibição
do SAAE e Município de Carolina de aplicarem nas
tarifas o aumento de 20%.
Outro pedido é a proibição de emissão de notas fiscais
ou faturas de água e esgoto e realização de cobrança
de tarifas com aplicação do reajuste.
A lista de pedidos da Promotoria de Justiça de
Carolina inclui, ainda, a suspensão de faturas ou
cobranças emitidas pelo SAAE com aplicação do
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aumento, facultando emissão de novas faturas, sem
aplicação do acréscimo.
Nestes casos, a multa requerida é R$ 10 mil diários.
O MPMA também pede que sejam devolvidos aos
consumidores os valores pagos em função das tarifas
com o aumento abusivo. Em caso de desobediência, a
punição solicitada é o bloqueio das contas do
Município de Carolina e do SAAE, no valor de R$ 300
mil.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/fbp6R
Ap=EpT78zL3LwmMFqTSLQTv6wcTnL0G8wC
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Justiça determina construção de espaço para
adolescentes em delegacia de Balsas
A Justiça determinou 90 dias para a construção de
uma seção exclusiva a adolescentes em conflito com a
lei na Delegacia de Polícia de Balsas, cidade
localizada a 386 km de Imperatriz.
Ação foi ajuizada pelo Ministério Público do
Maranhão e objetiva a reforma e adequação da cela
que acomoda os menores infratores que ficam
apreendidos provisoriamente na delegacia.
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 R$ 1 mil,
a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção dos
Direitos Difusos. Na ação, o promotor de justiça
Lindomar Luiz Della 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,
especialmente 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.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/fbp6R
Ap=EpT78zL3LwmMFqTSLQTv6wcTnL0G8wC
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IMPERATRIZ: MPMA realiza campanha
alusiva ao Dia Nacional de Valorização da
Família
A campanha institucional "Planejamento Familiar", do
Ministério Público do Maranhão segue na Unidade
Escolar Graça Aranha. A atividade está sendo
realizada nas escolas até sexta-feira, 22, em alusão à
data de 21 de outubro, instituída pela Lei Federal nº
12.647/2012 como sendo o Dia Nacional de
Valorização da Família.
A campanha é de iniciativa da titular da 3ª Promotoria
de Justiça de Defesa das Famílias da Comarca de
Imperatriz, Uiuara Medeiros. A ação também conta
com o apoio das Secretarias Municipais de Educação,
Saúde e Desenvolvimento Social, além dos Conselhos
Tutelares Áreas I e II.
Os gestores da educação municipal foram convidados
para que, durante a semana, em cada unidade de
ensino, promovam momentos de debate em torno da
matéria, envolvendo professores, alunos e toda a
comunidade escolar. Durante as discussões, os
gestores devem abordar temas como responsabilidade
parental, métodos de organização da concepção e
gravidez na adolescência, estimulando a troca de
ideias e experiências em torno do tema, de modo que
o debate leve à reflexão e conscientização dos
adolescentes e jovens acerca da importância do
planejamento familiar.

gerações e destacou a importância de quebrar este
paradigma, levando jovens e adolescentes a pensar
em um futuro diferente para suas vidas.
"É importante fazer com que os jovens reflitam sobre
planejamento familiar, porque nós percebemos um
padrão. A criança, o adolescente, vai vivenciando e
reproduzindo o ciclo que a estrutura familiar lhe
oferece e é necessário fazer diferente", destacou
Mikaelle Santos.
"O Ministério Público, mais uma vez, rompe os
muros para estar mais perto da comunidade e discutir
um tema tão importante. Cada cidadão tem o direito ao
planejamento familiar. É preciso que cada um saiba
que o poder público tem o dever de oferecer recursos,
mecanismos, informações, orientações para efetivar o
planejamento de cada um, respeitando a
individualidade e vontade de cada indivíduo", ressaltou
a promotora de justiça Uiuara Medeiros.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1074651/imperatrizmpma-realiza-campanha-alusiva-ao-dia-nacional-devalorizacao-da-familia

As Secretarias Municipais de Saúde e de
Desenvolvimento Social e os Conselhos Tutelares
aderiram à campanha, de forma que os profissionais
vinculados a esses órgãos desenvolvam, durante a
semana, atividades relacionadas ao tema em suas
respectivas áreas de atuação.
FALAS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
A mesa de honra foi presidida pela representante do
Ministério Público do Maranhão e demais parceiros.
Mikaelle Santos, que é articuladora do Selo Unicef e
coordenadora do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil no município, além de compor a
mesa, participou de uma apresentação artística.
Representando uma mãe, Mikaelle Santos demonstrou
como a falta de planejamento familiar atravessa
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CAROLINA: Aumento abusivo de tarifa de
água motiva Ação Civil Pública do MPMA
Valor do serviço foi reajustado em 20% apesar de
IPCA ter sido 4,52%, em 2020
O aumento ilegal e abusivo na tarifa de água em
Carolina levou o Ministério Público do Maranhão
(MPMA) a ajuizar, em 15 de outubro, Ação Civil
Pública com pedido liminar contra o Município, o
prefeito Erivelton Neves, o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) e o diretor do órgão municipal,
James Dean Oliveira.
Na ACP, o promotor de justiça Marco Tulio
Rodrigues Lopes requer a imediata suspensão do
decreto municipal nº 09, de 12 de janeiro de 2021, que
reajustou o valor dos serviços do SAAE em 20%,
apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ter sido registrado em 4,52%, no ano de
2020.
O percentual foi aplicado acima do permitido pela Lei
Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes
nacionais para saneamento básico e que determina
que não pode haver alteração de tarifa sem
autorização de agência reguladora.
MAJORAÇÃO
Em 7 de outubro, a Promotoria de Justiça de Carolina
recebeu requerimento de audiência extrajudicial do
vereador Iomar Teixeira (mais conhecido como Din
Vaqueiro), questionando a legalidade do decreto.
Durante o encontro, o prefeito e o diretor do SAAE
afirmaram que não iriam anular o aumento.
O MPMA solicitou que o SAAE encaminhasse
explicações sobre a questão. O diretor do serviço
autônomo informou a existência da Lei 572/2018 que
autoriza o Poder Executivo a revisar os valores da
tarifa e serviços prestados pelo órgão. O diretor
também alegou que, em função da pandemia de
Covid-19, todos os insumos utilizados pelo SAEE
haviam sido aumentados, o que motivaria a revisão de
valores.
Diante disso, a Promotoria de Justiça pediu que a
Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça
examinasse a questão. Além de falta de critérios
objetivos, a Assessoria constatou majoração acima
dos limites estabelecidos pela Lei Municipal e
ocorrência de aumento abusivo.

O diretor usou o argumento de aumento imprevisto de
37,67%, segundo o qual teria havido acréscimo nos
valores de combustível, materiais de expediente e
hidráulico, sulfato de alumínio, energia elétrica e
sistema de faturamento.
Entretanto, não foram disponibilizados documentos
que comprovassem o aumento exato desses insumos
no percentual citado. Assim, não foi possível verificar
se houve realmente tal aumento nas despesas. "De
onde saíram esses 37,67%? Como se chegou a esse
percentual? Qual foi o método utilizado? Qual
pesquisa de mercado foi feita e em que local?",
questiona o promotor de justiça, na Ação.
Além disso, o diretor do SAAE afirmou que o cálculo
do IPCA utilizado se deu nos anos de 2018, 2019 e
2020, comprovando desrespeito à própria lei
municipal. Isto também demonstrou acúmulo nos
últimos 12 meses do exercício anterior, caracterizando
total ilegalidade do decreto municipal nº 009/2021.
Segundo o MPMA, o fato de não ter havido reajuste
nos dois anos anteriores não permite eventual
aumento "em dobro", porque atingiria o consumidor de
modo inesperado, com aumento abrupto, resultado da
acumulação nestes anos.
Também para o Ministério Público, é uma afronta
direta ao interesse público o fato de que o SAAE tenha
decidido gastar recursos na construção de uma sede
nova, em plena pandemia de Covid-19, em vez de não
repassar aos consumidores hipossuficientes os custos
advindos do reajuste alegado no preço de insumos.
PEDIDOS
Na ACP, o MPMA solicita a suspensão liminar do
decreto municipal nº 09/2021, bem como a proibição
do SAAE e Município de Carolina de aplicarem nas
tarifas o aumento de 20%.
Outro pedido é a proibição de emissão de notas fiscais
ou faturas de água e esgoto e realização de cobrança
de tarifas com aplicação do reajuste.
A lista de pedidos da Promotoria de Justiça de
Carolina inclui, ainda, a suspensão de faturas ou
cobranças emitidas pelo SAAE com aplicação do
7
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aumento, facultando emissão de novas faturas, sem
aplicação do acréscimo.
Nestes casos, a multa requerida é R$ 10 mil diários.
O MPMA também pede que sejam devolvidos aos
consumidores os valores pagos em função das tarifas
com o aumento abusivo. Em caso de desobediência, a
punição solicitada é o bloqueio das contas do
Município de Carolina e do SAAE, no valor de R$ 300
mil.
CCOM-MPMA
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1074643/carolinaaumento-abusivo-de-tarifa-de-agua-motiva-acao-civilpublica-do-mpma

8

BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qua, 20 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MEMBROS DO MPMA PARTICIPAM DE
ATO CONTRA A PEC 5 EM BRASÍLIA
Membros do Ministério Público
do Maranhão participaram, na manhã de terça-feira,
19, de ato público contra
a Proposta de Emenda à Constituição 5/2021, em
frente à sede do MP do Distrito
Federal e Territórios, em Brasília. O ato reúne o
Conselho dos Corregedores
Gerais dos MPs dos Estados e da União (CCGMPEU),
o Conselho Nacional dos
Procuradores Gerais (CNPG), a Associação Nacional
dos Membros do Ministério
Público (Conamp) e membros do MP de vários
estados e da União. A votação da PEC
na Câmara Federal está prevista para ocorrer nesta
terça-feira, 19.

Conselho Nacional não democrático. "Nós temos que
combater isso. O Poder
Legislativo tem que ter a sensibilidade para deixar que
o Ministério Público,
em sua legitimidade, trabalhe para que a nossa
democracia seja cada vez mais
fortalecida. O Ministério Público do Maranhão está
aqui para dizer não à PEC
5", destacou o PGJ do MPMA.
Themis Pacheco também ressaltou
a insatisfação do MP brasileiro com a proposta. "A
manifestação é fundamental
para demonstrar o repúdio da classe do Ministério
Público brasileiro contra as

Do MPMA, participam do ato

propostas de alteração da composição do Conselho
Nacional e da escolha do corregedor

público o procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau;
a corregedora-geral do

nacional. O Ministério Público como um todo não
aceita a PEC em qualquer dos

MPMA, Themis Maria Pacheco de Carvalho; os
promotores de justiça Gilberto

seus termos", destacou Themis Pacheco.
O presidente da Ampem, Gilberto

Câmara e Reinaldo Campos Castro Júnior, presidente
e vice-presidente da
Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem); Alessandra
Darub (chefe de Gabinete da Corregedoria Geral) e
Tarcísio José Sousa Bonfim

Câmara, informou que, além do ato público, o dia
também será de conversas com
parlamentares para que a PEC seja rejeitada. "A partir
de agora vamos
intensificar durante todo o dia os contatos com os
parlamentares de cada

(1ª vice-presidente na Conamp).
Segundo Eduardo Nicolau, a

bancada estadual, com o objetivo de rejeitar a PEC 5,
que traz efeitos

união de procuradores-gerais, corregedores,
promotores de justiça é para tentar

deletérios ao Ministério Público e à sociedade
brasileira".

impedir que a PEC 5 não reduza as atribuições do
Ministério Público com um

Reuniões
A PEC 5 foi um dos pontos
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discutidos em reunião extraordinária do Conselho
Nacional dos
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da
União (CNPG), realizada, nesta
segunda-feira, 18. Após a reunião, os procuradoresgerais de Justiça e da União
aprovaram texto com sugestões para aperfeiçoar a
Proposta de Emenda
Constitucional, entregue ao presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira.
Para os membros do MP
brasileiro, é preciso enriquecer o debate sobre a
tramitação da PEC 5, que,
segundo relatório atual, altera a composição do
Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), podendo fragilizar a autonomia da
instituição.
Também nesta segunda-feira, 18,
a corregedora-geral do Ministério Público do Estado
do Maranhão, Themis Maria
Pacheco de Carvalho, participou de reunião
extraordinária do Conselho Nacional
de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União (CNCGMP),
que teve como pauta a PEC 5/2021.
Do CCOM-MPMA
com informações da Ascom do CNPG
Site:
https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/10/memb
ros-do-mpma-participam-de-ato.html
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Prefeito de Carolina aumenta tarifa de água
de forma abusiva e é acionado pelo
Ministério Público
Alberto Barros

Com o aumento ilegal e abusivo na tarifa de água em
Carolina levou o MPMA a ajuizar uma ação civil
pública com pedido de liminar contra o município, o
prefeito Erivelton Neves e o diretor do órgão Janis de
Oliveira foram acionados.
Na ação o promotor de justiça Marco Túlio
Rodrigues Lopes requer a imediata suspenção do
decreto municipal de número 09 que é do dia 12 de
janeiro de 2021que reajustou o valor da tarifa de água
em Carolina, o MPMA acionou o SAAE.
Além desta situação muitas pessoas estão sendo
excluídas do programa da água, programa que foi
criado pelo ex-prefeito Nagib, o SAAE alega que essas
pessoas não se enquadram nos critérios.
Tags: ação civil pública, MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/20/RDIOFCFM965C
ODMA-06.53.14-06.56.24-1634725322.mp3
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MPMA apura interrupção de fornecimento
de água pela Caema
Wallace Brito

Após constantes interrupções no fornecimento de
água ou abastecimento insuficiente em diversos
bairros de São Luís, o Ministério Público do
Maranhão abriu investigação, em 13 de outubro, para
apurar o serviço prestado pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema). Para
subsidiar a inquérito, a titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia
Cavalcanti, solicitou à empresa 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 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais em favor da Caema, que tenham
por finalidade o abastecimento público na capital; além
do relatório atualizado sobre o controle de qualidade
da água fornecida para consumo na cidade.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/20/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-06.22.02-06.24.58-1634723502.mp3
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Câmara adia de novo votação da PEC que
altera composição do Conselho do Ministério
Público
Sem consenso entre os líderes dos partidos, o
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PPAL), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
5/2021, que altera a composição do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). A matéria
estava na pauta da Casa para esta terça-feira (19). Foi
a terceira vez que a matéria teve votação adiada na
Casa. Além de receber críticas de parlamentares de
diversos partidos, a proposta vem sendo criticadas por
associações representativas do Ministério Público
(MP), por procuradores em vários estados, que já
fizeram manifestações, abaixo-assinados e divulgaram
notas na imprensa rejeitando a PEC, por considerar
interferência política do Congresso Nacional no MP. O
relatório ampliou dos atuais 14 para 17 o número de
integrantes do CNMP sendo cinco indicados ou eleitos
pelo Poder Legislativo (hoje são 2). O mandato dos
integrantes continuará a ser de dois anos, permitida
uma recondução, e cada indicado precisará passar por
sabatina no Senado. O texto dá um prazo de 120 dias
para o conselho criar 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.
Também trata da escolha do corregedor nacional do
MP, que será o vice-presidente do CNMP. Foi alterado
no texto o trecho que permitiria ao CNMP anular ou
rever atos de promotores e procuradores, em caso de
eventual violação do dever funcional. Agora, só podem
ser revisados atos administrativos. A PEC ainda pode
entrar em votação do Plenário nesta quarta-feira (20)
se houver acordo entre os líderes partidários.
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altera composição do Conselho do Ministério
Público
Sem consenso entre os líderes dos partidos, o
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PPAL), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
5/2021, que altera a composição do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). A matéria
estava na pauta da Casa para esta terça-feira (19). Foi
a terceira vez que a matéria teve votação adiada na
Casa. Além de receber críticas de parlamentares de
diversos partidos, a proposta vem sendo criticadas por
associações representativas do Ministério Público
(MP), por procuradores em vários estados, que já
fizeram manifestações, abaixo-assinados e divulgaram
notas na imprensa rejeitando a PEC, por considerar
interferência política do Congresso Nacional no MP. O
relatório ampliou dos atuais 14 para 17 o número de
integrantes do CNMP sendo cinco indicados ou eleitos
pelo Poder Legislativo (hoje são 2). O mandato dos
integrantes continuará a ser de dois anos, permitida
uma recondução, e cada indicado precisará passar por
sabatina no Senado. O texto dá um prazo de 120 dias
para o conselho criar 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.
Também trata da escolha do corregedor nacional do
MP, que será o vice-presidente do CNMP. Foi alterado
no texto o trecho que permitiria ao CNMP anular ou
rever atos de promotores e procuradores, em caso de
eventual violação do dever funcional. Agora, só podem
ser revisados atos administrativos. A PEC ainda pode
entrar em votação do Plenário nesta quarta-feira (20)
se houver acordo entre os líderes partidários.
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Sindicato dos rodoviários confirma
paralisação total nesta quinta-feira
Em mais uma paralisação dos rodoviários em São
Luís, devido às condições de trabalho e atraso do
salário, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte
Rodoviário do Maranhão (Sttrema) confirmou que
ocorrerá a greve geral prevista para esta quinta-feira
(21).
"Todas as empresas vão parar no dia 21, pois
motoristas e cobradores participarão da paralisação
geral que prevemos. Precisamos reivindicar nossos
direitos. H´[a motoristas que estão há meses com
salários atrasados, sem receber ticket de alimentação.
Então iremos sim realizar a paralisação geral",
enfatizou o vice-presidente do Sttrema, Carlos Ariston.
Motoristas, cobradores e fiscais de ônibus, que atuam
no sistema de transporte público da capital, cobram do
Sindicato das Empresas de Transporte (SET) um
reajuste salarial de 13%; jornada de trabalho de seis
horas; tíquete de alimentação no valor de R$ 800,00;
manutenção do plano de saúde e a inclusão de um
dependente, além da concessão do auxílio-creche
para trabalhadores com filhos menores.
Conforme reportagem de O Estado, na última semana,
o SET ingressou na Justiça do Trabalho para impedir a
paralisação total e tentar manter, pelo menos, 80%
dos serviços, para garantir a mobilidade urbana,
contudo, Sindicato dos Rodoviários garante a greve
geral. "Todos pararemos no dia 21, para tentar
conseguir nossos reajustes e melhores condições de
trabalho", enfatizou Carlos Ariston.
Paralisação de empresa Nesta terça-feira (19), a
capital maranhense amanheceu com pelo menos 25
linhas de ônibus da empresa Ratrans paralisadas. A
ação ocorreu na frente da empresa, que fica localizada
na Avenida Casemiro Júnior, no bairro Santa Cruz, em
São Luís, onde funcionários impediram a saída de
ônibus da garagem.
Os funcionários afirmam que a empresa não está
cumprindo os direitos trabalhistas, vigorados pela
Convenção Coletiva de Trabalho. Os rodoviários
reivindicam o pagamento do salário, que segundo a
categoria, está em atraso e a volta dos tickets
alimentação, que foi suspenso pelos empresários. Eles
também dizem que estão sem férias há cinco anos e
sem depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) há oito anos.

"Eu estou com duas ações contra a empresa devido
ao não pagamento. A primeira foi após eu ter um
problema de saúde. Me deram atestado de 12 dias no
Socorrão, mas a empresa não aceitou e me descontou
o salário desses dias. A outra foi durante a segunda
onda da pandemia, em que nós trabalhamos o mês
inteiros e não recebemos", conta o motorista, de 47
anos, que pediu para ser identificado como Bernardo.
A paralisação contou com o apoio do Sindicato dos
Rodoviários do Maranhão. Os rodoviários afirmam que
só devem retornar as suas funções, quando todas as
reivindicações forem atendidas pelos patrões.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT) informou que os rodoviários não
informaram ao órgão sobre a paralisação e que
medidas já estão sendo tomadas para resolver a
situação.
"Sobre a paralisação ocorrida nesta terça-feira (19), da
empresa Ratrans - que integra o Consórcio Central - a
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT)
informa que o movimento não foi comunicado a essa
Secretaria, que já está tomando as medidas
necessárias sobre essa situação. De forma
emergencial, a SMTT está remanejando frota de
outras concessionárias para que a população atendida
pela empresa Ratrans tenha acesso aos serviços do
transporte público", diz a nota.
Outras manifestações Na manhã do último dia 14,
devido ao atraso no pagamento dos salários,
motoristas e cobradores da empresa de ônibus
Autoviária Matos realizaram uma paralisação, em São
Luís. O Sttrema informou que os profissionais só
retornariam às atividades após a empresa regularizar
o pagamento dos salários.
Os rodoviários se concentraram na porta da garagem
da empresa, no bairro São Cristóvão, onde
representantes do sindicato e da empresa também se
encontraram, para tentar garantir o pagamento dos
funcionários.
Empresários que estavam no local pediram um acordo
com o sindicato para adiantar pelo menos o ticket de
alimentação. Contudo, os manifestantes ressaltaram
que os salários atrasam até três meses. "Tem gente
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que está com três pagamentos atrasados, outros estão
com dois, e eles não estão tentando resolver. Estão
tentando pagar apenas um mês de salário, apenas",
explicou uma funcionária, que não quis ser
identificada.
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Aumento de tarifa de água em Carolina
motiva ACP do Ministério Público
O aumento ilegal e abusivo na tarifa de água em
Carolina levou o Ministério Público do Maranhão
(MPMA) a ajuizar, em 15 de outubro, Ação Civil
Pública com pedido liminar contra o Município, o
prefeito Erivelton Neves, o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) e o diretor do órgão municipal,
James Dean Oliveira.
Na ACP, o promotor de justiça Marco Tulio
Rodrigues Lopes requer a imediata suspensão do
decreto municipal nº 09, de 12 de janeiro de 2021, que
reajustou o valor dos serviços do SAAE em 20%,
apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ter sido registrado em 4,52%, no ano de
2020.
O percentual foi aplicado acima do permitido pela Lei
Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes
nacionais para saneamento básico e que determina
que não pode haver alteração de tarifa sem
autorização de agência reguladora.

37,67%, segundo o qual teria havido acréscimo nos
valores de combustível, materiais de expediente e
hidráulico, sulfato de alumínio, energia elétrica e
sistema de faturamento.
Entretanto, não foram disponibilizados documentos
que comprovassem o aumento exato desses insumos
no percentual citado. Assim, não foi possível verificar
se houve realmente tal aumento nas despesas. "De
onde saíram esses 37,67%? Como se chegou a esse
percentual? Qual foi o método utilizado? Qual
pesquisa de mercado foi feita e em que local?",
questiona o promotor de justiça, na Ação.
Além disso, o diretor do SAAE afirmou que o cálculo
do IPCA utilizado se deu nos anos de 2018, 2019 e
2020, comprovando desrespeito à própria lei
municipal.
Isto também demonstrou acúmulo nos últimos 12
meses do exercício anterior, caracterizando total
ilegalidade do decreto municipal nº 009/2021.

MAJORAÇÃO
Em 7 de outubro, a Promotoria de Justiça de Carolina
recebeu requerimento de audiência extrajudicial do
vereador Iomar Teixeira (mais conhecido como Din
Vaqueiro), questionando a legalidade do decreto.
Durante o encontro, o prefeito e o diretor do SAAE
afirmaram que não iriam anular o aumento.
O MPMA solicitou que o SAAE encaminhasse
explicações sobre a questão. O diretor do serviço
autônomo informou a existência da Lei 572/2018 que
autoriza o Poder Executivo a revisar os valores da
tarifa e serviços prestados pelo órgão. O diretor
também alegou que, em função da pandemia de
Covid-19, todos os insumos utilizados pelo SAEE
haviam sido aumentados, o que motivaria a revisão de
valores.
Diante disso, a Promotoria de Justiça pediu que a
Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça
examinasse a questão.
Além de falta de critérios objetivos, a Assessoria
constatou majoração acima dos limites estabelecidos
pela Lei Municipal e ocorrência de aumento abusivo.
O diretor usou o argumento de aumento imprevisto de

Segundo o MPMA, o fato de não ter havido reajuste
nos dois anos anteriores não permite eventual
aumento "em dobro", porque atingiria o consumidor de
modo inesperado, com aumento abrupto, resultado da
acumulação nestes anos.
Também para o Ministério Público, é uma afronta
direta ao interesse público o fato de que o SAAE tenha
decidido gastar recursos na construção de uma sede
nova, em plena pandemia de Covid-19, em vez de não
repassar aos consumidores hipossuficientes os custos
advindos do reajuste alegado no preço de insumos.
PEDIDOS
Na ACP, o MPMA solicita a suspensão liminar do
decreto municipal nº 09/2021, bem como a proibição
do SAAE e Município de Carolina de aplicarem nas
tarifas o aumento de 20%.
Outro pedido é a proibição de emissão de notas fiscais
ou faturas de água e esgoto e realização de cobrança
de tarifas com aplicação do reajuste.
A lista de pedidos da Promotoria de Justiça de
Carolina inclui, ainda, a suspensão de faturas ou
cobranças emitidas pelo SAAE com aplicação do
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aumento, facultando emissão de novas faturas, sem
aplicação do acréscimo.
Nestes casos, a multa requerida é R$ 10 mil diários.
O MPMA também pede que sejam devolvidos aos
consumidores os valores pagos em função das tarifas
com o aumento abusivo. Em caso de desobediência, a
punição solicitada é o bloqueio das contas do
Município de Carolina e do SAAE, no valor de R$ 300
mil.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/fbp6R
Ap=EpT78zL3LwmMFqTSLQTv6wcTnL0G8wC
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CAROLINA: Aumento abusivo de tarifa de
água motiva Ação Civil Pública do MPMA
Valor do serviço foi reajustado em 20% apesar de
IPCA ter sido 4,52%, em 2020
O aumento ilegal e abusivo na tarifa de água em
Carolina levou o Ministério Público do Maranhão
(MPMA) a ajuizar, em 15 de outubro, Ação Civil
Pública com pedido liminar contra o Município, o
prefeito Erivelton Neves, o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) e o diretor do órgão municipal,
James Dean Oliveira.
Na ACP, o promotor de justiça Marco Tulio
Rodrigues Lopes requer a imediata suspensão do
decreto municipal nº 09, de 12 de janeiro de 2021, que
reajustou o valor dos serviços do SAAE em 20%,
apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ter sido registrado em 4,52%, no ano de
2020.
O percentual foi aplicado acima do permitido pela Lei
Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes
nacionais para saneamento básico e que determina
que não pode haver alteração de tarifa sem
autorização de agência reguladora.
MAJORAÇÃO
Em 7 de outubro, a Promotoria de Justiça de Carolina
recebeu requerimento de audiência extrajudicial do
vereador Iomar Teixeira (mais conhecido como Din
Vaqueiro), questionando a legalidade do decreto.
Durante o encontro, o prefeito e o diretor do SAAE
afirmaram que não iriam anular o aumento.
O MPMA solicitou que o SAAE encaminhasse
explicações sobre a questão. O diretor do serviço
autônomo informou a existência da Lei 572/2018 que
autoriza o Poder Executivo a revisar os valores da
tarifa e serviços prestados pelo órgão. O diretor
também alegou que, em função da pandemia de
Covid-19, todos os insumos utilizados pelo SAEE
haviam sido aumentados, o que motivaria a revisão de
valores.
Diante disso, a Promotoria de Justiça pediu que a
Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça
examinasse a questão. Além de falta de critérios
objetivos, a Assessoria constatou majoração acima
dos limites estabelecidos pela Lei Municipal e
ocorrência de aumento abusivo.

O diretor usou o argumento de aumento imprevisto de
37,67%, segundo o qual teria havido acréscimo nos
valores de combustível, materiais de expediente e
hidráulico, sulfato de alumínio, energia elétrica e
sistema de faturamento.
Entretanto, não foram disponibilizados documentos
que comprovassem o aumento exato desses insumos
no percentual citado. Assim, não foi possível verificar
se houve realmente tal aumento nas despesas. "De
onde saíram esses 37,67%? Como se chegou a esse
percentual? Qual foi o método utilizado? Qual
pesquisa de mercado foi feita e em que local?",
questiona o promotor de justiça, na Ação.
Além disso, o diretor do SAAE afirmou que o cálculo
do IPCA utilizado se deu nos anos de 2018, 2019 e
2020, comprovando desrespeito à própria lei
municipal. Isto também demonstrou acúmulo nos
últimos 12 meses do exercício anterior, caracterizando
total ilegalidade do decreto municipal nº 009/2021.
Segundo o MPMA, o fato de não ter havido reajuste
nos dois anos anteriores não permite eventual
aumento "em dobro", porque atingiria o consumidor de
modo inesperado, com aumento abrupto, resultado da
acumulação nestes anos.
Também para o Ministério Público, é uma afronta
direta ao interesse público o fato de que o SAAE tenha
decidido gastar recursos na construção de uma sede
nova, em plena pandemia de Covid-19, em vez de não
repassar aos consumidores hipossuficientes os custos
advindos do reajuste alegado no preço de insumos.
PEDIDOS
Na ACP, o MPMA solicita a suspensão liminar do
decreto municipal nº 09/2021, bem como a proibição
do SAAE e Município de Carolina de aplicarem nas
tarifas o aumento de 20%.
Outro pedido é a proibição de emissão de notas fiscais
ou faturas de água e esgoto e realização de cobrança
de tarifas com aplicação do reajuste.
A lista de pedidos da Promotoria de Justiça de
Carolina inclui, ainda, a suspensão de faturas ou
cobranças emitidas pelo SAAE com aplicação do
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aumento, facultando emissão de novas faturas, sem
aplicação do acréscimo.
Nestes casos, a multa requerida é R$ 10 mil diários.
O MPMA também pede que sejam devolvidos aos
consumidores os valores pagos em função das tarifas
com o aumento abusivo. Em caso de desobediência, a
punição solicitada é o bloqueio das contas do
Município de Carolina e do SAAE, no valor de R$ 300
mil.
CCOM-MPMA
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1074643/carolinaaumento-abusivo-de-tarifa-de-agua-motiva-acao-civilpublica-do-mpma
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28 presos não retornaram à Penitenciária de
Pedrinhas após saída do Dia das Crianças
Jeferson Abreu

Dos 833 presidiários com o direito de receber o
benefício da saída temporária do Dia das Crianças,
725 foram contemplados e, desse total, 28 não
retornaram ao Sistema Penitenciário São Luís,
segundo a Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária (SEAP).
Os apenados foram beneficiados com a saída
temporária por preencherem os requisitos da Lei de
Execução Penal, de acordo com o artigo 123 da lei. O
benefício, concedido pelo magistrado, prevê regressão
de regime e outras sanções para os internos que
descumprirem o prazo.
A data limite de 13 de outubro foi estipulada pelo juiz
titular da 2ª Vara Criminal, José Ribamar D'Oliveira
Costa Júnior, respondendo pela 1ª Vara de Execuções
Penais da Comarca da Ilha de São Luís. Agora, eles
serão considerados como foragidos da justiça.
Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .
Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/10/28presos-nao-retornaram-a-penitenciaria-de-pedrinhasapos-saida-do-dia-das-criancas/
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AÇAILÂNDIA: SME FAZ PALESTRA
EDUCATIVA PARA O
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E
ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Carlos Cristiano

A violência sexual contra crianças e adolescentes é
uma grave violação dos direitos humanos. Trata-se
de um fenômeno complexo e multifacetado, que ocorre
em todo o mundo e está ligado a fatores culturais,
sociais e econômicos. No Brasil, atinge milhares de
meninos e meninas cotidianamente - muitas vezes de
forma silenciosa, comprometendo sua qualidade de
vida e seu desenvolvimento físico, emocional e
intelectual.
De forma a combater a violência sexual contra
crianças e adolescentes, em 2021, a Prefeitura de
Açailândia, por meio da Secretaria de Educação e em
parceria com a Secretaria de Assistência Social,
promoveu, na manhã do dia 15 de outubro, no
auditório da SME, a palestra sobre Enfrentamento e
Prevenção da Violência e Abuso Sexual a Crianças e
Adolescentes, tendo como público alvo os motoristas
do transporte escolar.
A palestra foi ministrada pela assessora jurídica da
Educação, Luanna Soares, pela advogada do CREAS,
Gabriela Morais e pela psicóloga do CREAS, Tássia
Maria Silva Aroucha.
Com o objetivo de trazer a todos os profissionais que
lidam com crianças e adolescentes em seu cotidiano
informações para prepará-los para reconhecer os
sinais de maus-tratos e abusos, agindo com agentes
no enfrentamento e combate a exploração sexual e
violência contra crianças e adolescentes. As
experiências de enfrentamento à violência sexual
infanto-juvenil demonstram que somente o
envolvimento de todos os atores sociais é capaz de
produzir resultados positivos na prevenção e no
atendimento a crianças e adolescentes.
ASSESSORIA
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Site: https://www.carloscristiano.com/2021/10/acailandiasme-faz-palestra-educativa.html
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SME FAZ PALESTRA EDUCATIVA
PARA O ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
A violência sexual contra crianças e
Com o objetivo de trazer a todos os
adolescentes é uma grave violação dos direitos
humanos. Trata-se de um fenômeno
complexo e multifacetado, que ocorre em todo o
mundo e está ligado a fatores
culturais, sociais e econômicos. No Brasil, atinge
milhares de meninos e
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sinais de maus-tratos e abusos,
agindo com agentes no enfrentamento e combate a
exploração sexual e violência

meninas cotidianamente - muitas vezes de forma
silenciosa, comprometendo sua

contra crianças e adolescentes. As

qualidade de vida e seu desenvolvimento físico,
emocional e intelectual.

experiências de enfrentamento à violência sexual
infanto-juvenil demonstram que

De forma a combater a violência sexual contra

somente o envolvimento de todos os atores sociais é
capaz de produzir

crianças e adolescentes, em 2021, a Prefeitura de
Açailândia, por meio da

resultados positivos na prevenção e no atendimento a
crianças e adolescentes.

Secretaria de Educação e em parceria com a
Secretaria de Assistência Social,

Prefeitura de Açailândia - Compromisso com Você

promoveu, na manhã do dia 15 de outubro, no
auditório da SME, a palestra sobre

Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/10/sme-fazpalestra-educativa-para-o.html

Enfrentamento e Prevenção da Violência e Abuso
Sexual a Crianças e Adolescentes,
tendo como público alvo os motoristas do transporte
escolar.
A palestra foi ministrada pela assessora
jurídica da Educação, Luanna Soares, pela advogada
do CREAS, Gabriela Morais e
pela psicóloga do CREAS, Tássia Maria Silva
Aroucha.
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Prefeito de Carolina aumenta tarifa de água
de forma abusiva e é acionado pelo
Ministério Público
Alberto Barros

Com o aumento ilegal e abusivo na tarifa de água em
Carolina levou o MPMA a ajuizar uma ação civil
pública com pedido de liminar contra o município, o
prefeito Erivelton Neves e o diretor do órgão Janis de
Oliveira foram acionados.
Na ação o promotor de justiça Marco Túlio
Rodrigues Lopes requer a imediata suspenção do
decreto municipal de número 09 que é do dia 12 de
janeiro de 2021que reajustou o valor da tarifa de água
em Carolina, o MPMA acionou o SAAE.
Além desta situação muitas pessoas estão sendo
excluídas do programa da água, programa que foi
criado pelo ex-prefeito Nagib, o SAAE alega que essas
pessoas não se enquadram nos critérios.
Tags: ação civil pública, MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/20/RDIOFCFM965C
ODMA-06.53.14-06.56.24-1634725322.mp3
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MPMA vai lançar o programa de atuação em
defesa dos direitos humanos
Clóvis Cabalau / José Márcio Alves

Com a criação do programa o MPMA visa promover
uma atuação efetiva de promotores contra danos a
dignidade dos maranhenses, e estimular a criação de
políticas públicas nessa área.
Segundo o promotor de justiça José Márcio Alves diz
que quando se trata da atuação do Ministério Público
na defesa de interesses coletivos de direitos
humanos se trata de uma atuação proativa e uma
ação reativa é com relação aos danos emergentes que
chegam na promotoria de justiça e o Ministério
Público tem que dar uma resposta já a ação proativa
o órgão faz um levantamento de dados uma
prospecção na sociedade através de escutas sociais
audiências públicas e verifica quais são os problemas
mais contundentes que interessam, cuja resolução
seja útil e necessária para as comunidades.
O MPMA elegeu seis problemas da sociedade
maranhense onde o programa será lançado com
esses seis eixos que são a defesa da mulher, direitos
de pessoas em situação de rua, combate ao racismo,
direitos de pessoas que vivem com HIV/AIDS, direitos
de pessoas que vivem em comunidades quilombolas e
combate a insegurança alimentar.
Tags: MPMA, Ministério Público
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/20/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.34.37-07.45.46-1634728052.mp4
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