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MPMA apura custos do transporte coletivo
de São Luís
Wallace Brito

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís instaurou, em 29 de novembro, inquérito
civil contra o Município de São Luís, Consórcio
Central, Consórcio Via SL, Consórcio Upaon-Açu,
Viação Primor LTDA e o Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros de São Luís (SET). A
investigação tem por objetivo apurar o custo real do
serviço de transporte da capital e as receitas obtidas
pelas empresas concessionárias, bem como a
instituição de subsídio tarifário pela Prefeitura de São
Luís.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/12/01/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-06.49.57-06.53.01-1638353392.mp3
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Justiça determina o afastamento de Sydnei
Pereira da Prefeitura de Anajatuba
Na decisão, o juiz afirma que há 'risco sério e concreto'
do prefeito incinerar documentos públicos que
comprovem atos de corrupção. O caso já foi destaque
no Bom Dia Brasil. Sydnei Pereira, prefeito de
Anajatuba

Notas fiscais sem a placa do veículo abastecido e sem
assinatura do condutor
Utilização de posto de combustível não contratado
para o abastecimento da frota municipal

Reprodução/TV Mirante
A Justiça determinou o afastamento do atual prefeito
Sydnei Pereira (PCdoB) em Anajatuba, a 137 km de
São Luís. Ele é suspeito em diversos processos por
desvios de dinheiro público que são alvos de
investigações federais.

Atestado de capacidade técnica com fortes indícios de
conteúdo falso
Pagamento indevido a fornecedor por materiais de
construção não comprovadamente entregues ou
efetivamente utilizados em ações de saúde

Na decisão, o juiz Bruno Chaves de Oliveira afirma
que há evidências de simulação, favorecimento e até
mesmo a falta de formalidade legal em contratos da
prefeitura.

Contratação de empresas sem capacidade
operacional

O juiz cita ainda um relatório da Controladoria Geral da
União (CGU) que aponta superfaturamento de itens
que estavam em contratos, mas não foram entregues
para a prefeitura. O relatório indica também:

Despesas de manutenção dos veículos por conta de
seus proprietários

Contratos simulados de locação de veículos

Ausência de identificação do beneficiário final das
despesas

Pesquisa de preços fictícia
Falta de notas fiscais
Abastecimento de veículos que não estavam
autorizados a prestarem serviço na área da saúde
Combustível com preços superiores aos de mercado
Aquisição de combustível sem comprovar a sua
destinação
Contratação de empresas fornecedoras sem a
necessária qualificação técnica
Alteração da quantidade de veículos de transporte de
pacientes (24 veículos supostamente foram utilizados
para o transporte de pacientes para São Luís/MA,
porém os pacientes só eram transportados em uma
Van)
Ausência de indicação da placa dos veículos
supostamente abastecidos
Motocicletas abastecidas com quantidade de litros
acima da capacidade do tanque

Em outro momento, o magistrado explica a principal
motivação para o afastamento do atual prefeito.
Segundo Bruno Chaves, há 'risco sério e concreto' de
que Sydnei Pereira e sua gestão ainda possam,
nesses últimos dias do seu mandato, destruir o que
ainda restou nos arquivos públicos do município, como
documentos dos procedimentos licitatórios e
contratações que fazem parte das investigações
contra ele.
Em 2018, o Ministério Público do Maranhão já havia
pedido o afastamento do prefeito de Anajatuba. Na
época, o promotor Carlos Augusto Soares afirmou:
"Há um número muito grande de notícias de
irregularidades sendo investigados. O que se observa
é que o gestor está utilizando de artifícios para impedir
a elucidação desses casos e o afastamento dele é
necessário", declarou Carlos Augusto Soares,
Promotor de Justiça de Anajatuba.
Investigações federais sobre supostos desvios de
dinheiro público em Anajatuba são destaque no Bom
Dia Brasil
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Sidney Pereira e Helder Aragão
Em 2015, Sidney Pereira denunciou por corrupção o
então prefeito do qual ele era vice, Helder Aragão. O
prefeito foi afastado e ele assumiu a Prefeitura. Sydnei
foi reeleito em 2016 e passou a enfrentar denúncias
até da Câmara Municipal, onde um vereador do
mesmo partido chegou a entrar com oito
representações em órgãos de fiscalização. O caso foi
destaque no Bom Dia Brasil.
"O que mais me deixa triste é que o gestor atual anda
fazendo as mesmas coisas que o outro estava
fazendo", contou Lauro Sousa, vereador do PCdoB.
Nas eleições de 2020, Helder Aragão venceu e vai
assumir a prefeitura a partir de janeiro de 2021.

No ano passado foram pagos R$ 321mil à malharia
'Maria dos Milagres', segundo o TCE, em artigos
esportivos e brinquedos..
Reprodução/TV Mirante
Entre os itens vendidos estão bolas, chuteiras, redes
de vôlei, 30 pares de rede oficial de campo de futebol.
Mas o principal campo da cidade não tinha trave e
estava coberto pelo mato. Nos povoados do interior as
pessoas disseram que nunca viram artigos de esporte.
Em nota, a malharia 'Maria dos Milagres' disse que
participou da licitação com seriedade e
responsabilidade e que está à disposição da Justiça
para prestar qualquer esclarecimento.
Brunopel

Mesmo sendo do mesmo partido, o vereador Lauro
Sousa já entrou com oito representações contra o
prefeito de Anajatuba
Reprodução/TV Mirante
Investigações
Constam nas investigações, o fechamento de escolas
por falta de dinheiro e milhões de reais gastos em
licitações suspeitas. No campo da educação, a
Prefeitura de Anajatuba cortou o transporte escolar em
alguns povoados por causa da situação das estradas.
Condições de estradas em Anajatuba fizeram a
Prefeitura cortar o transporte escolas em povoados
Reprodução/TV Mirante
A atual gestão também chegou a fechar 21 escolas, de
acordo com o Sindicato dos Professores. Antes
haviam 55 escolas na cidade. Em 2018, a prefeitura
justificou o fechamento pela falta de recurso para
manter os professores.
Buraco em parede ao lado do quadro negro em escola
de Anajatuba

Outros pagamentos que chamaram a atenção foram
os recebidos pela autopeças Brunopel, que recebeu
R$ 455 mil com vendas de peças para carros de
Anajatuba em 2016. Em 2017, a autopeças também
recebeu R$ 8,4 milhões do município de Anajatuba em
peças e locação de veículos. Na cidade, órgãos
públicos como o Conselho Tutelar reclamavam que
não tinham carro pra trabalhar.
"A gente solicita às vezes o apoio da polícia quando é
emergência e quando não a gente está esperando a
solução para continuar com o nosso trabalho", contou
Telmo Lopes, coordenador-geral do Conselho Tutelar
da cidade de Anajatuba.
Autopeças Brunopel recebeu R$ 8,4 milhões de
Anajatuba em peças e locação de veículos, segundo o
TCE
Reprodução/TV Mirante
Entre os sócios da Brunopel está uma mulher descrita
como Rosalina Pereira Silva, que é ex-mulher de um
doador de campanha de Sydnei Pereira chamado
Cosme Pereira de Souza, que doou R$ 2.500 na
campanha. Ela foi procurada pela reportagem, mas
não se conseguiu contato.

Reprodução/TV Mirante
Malharia ' Maria dos Milagres'
Os contratos com uma malharia de São Luís também
são alvo de investigação. Entre 2016 e 2017, a
malharia Maria dos Milagres Sousa Moreira Aquinho
vendeu R$ 410 mil à Prefeitura de Anajatuba em
artigos esportivos e brinquedos. Só em 2017 foram R$
321 mil pagos à malharia, segundo o Tribunal de
Contas do Estado.

Cosme também é tio da então secretária de
administração do município, Pollyana Lisboa. Ela
negou ligações da família dela com o prefeito.
"Não temos nenhuma ligação com o Prefeito, a não
ser a empresa que concorreu, ganhou e nem faz parte
mais da Prefeitura", disse a secretária de
administração de Anajatuba, Pollyana Lisboa.
Cosme Pereira também era dono de um carro de luxo
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avaliado em mais de 120 mil reais, que o prefeito da
cidade usava no dia-a-dia. O prefeito diz que o carro
que ele usava era alugado e Cosme Pereira não foi
encontrado.

Site: https://redebcn.com.br/2021/12/01/justicadetermina-o-afastamento-de-sydnei-pereira-daprefeitura-de-anajatuba/

"Ele tinha o contrato de locação de veículo. Então ele
me alugou esse carro para o gabinete. Aí quando ele
perdeu o contrato, a empresa que ganhou o contrato
comprou o carro dele e permaneceu o aluguel. Ele
continua sendo alugado o carro", respondeu o prefeito
Sydnei Pereira.
Apesar do que consta no Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), Sydnei Pereira negou que Cosme tenha sido
doador de campanha e diz que contratou a sobrinha
de Cosme como secretária por causa da competência
dela.
"Essa menina eu conheci ela na empresa dele com
relação ao processo que eles tinham com a gente de
fornecimento e ela se mostrou, à epoca, muito
eficiente", afirmou o Prefeito.
Consulta no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indica
que um homem chamado Cosme Pereira foi doador de
campanha de Sydnei Pereira
Reprodução/TV Mirante
O prefeito diz ainda que não pagou os oito milhões à
autopeças em 2017, apesar dos valores constarem na
prestação de contas do município, junto ao Tribunal de
Contas do Estado (TCE) como pagos.
"Não tem nem como uma prefeitura no porte de
Anajatuba pagar nem a metade disso aí", afirmou o
prefeito.
Procurador Jairo Cavalcanti explicou que é
considerado pagamento quando um documento chega
ao TCE e há comprovação de transferência bancária,
como um dos exemplos.
Reprodução/TV Mirante
Entretanto, o procurador de contas do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), Jairo Cavalcanti, explicou
como funcionam a comprovação de pagamentos e diz
que o valor foi realmente pago.
"Quando o documento chega aqui sendo comprovado
que houve transferência bancária.. um recibo ou um
cheque em favor do credor. nós consideramos que
esse valor foi efetivamente pago", asseverou o
procurador.
Uso do dinheiro público é alvo de investigações
federais na Prefeitura de Anajatuba, no Maranhão
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MPMA realizará 11º Congresso Estadual em
dezembro
O Ministério Público do Maranhão, por meio de sua
Escola Superior, realizará, nos dias 9 e 10 de
dezembro, o 11º Congresso Estadual, que este ano
tem como tema "O Ministério Público do Maranhão
na Promoção das Liberdades Democráticas". O
Congresso ocorrerá no auditório da Procuradoria Geral
de Justiça, em São Luís, com transmissão ao vivo no
canal do YouTube da ESMP. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas no site esmp.mp.br.

tempos de pandemia", com o subprocurador-geral da
República Luiz Augusto Santos Lima.

Voltado para membros do Ministério Público
Brasileiro, magistrados e estudantes, o Congresso
reunirá autoridades do Poder Público e grandes
nomes do Direito. Na abertura, no dia 9, às 9h, haverá
uma saudação em nome das liberdades democráticas
conduzida pelo procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau; pela diretora da ESMP, Karla Adriana
Holanda Farias Vieira; pelo governador do Estado do
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; pelo arcebispo de
São Luís, Dom Gilberto Pastana; e pela promotora de
justiça e presidente da Associação do MP do Acre,
Meri Cristina.

Haverá ainda um Manifesto em nome das Liberdades
Democráticas, que será realizado por Maria Esther
Martinez Quinteiro, professora da Universidade de
Salamanca e professora visitante da Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul.

A programação terá sequência com a conferência
inaugural: "Os caminhos constitucionais para a
democracia e o papel do Ministério Público", que
será proferida pelo ministro aposentado do Supremo
Tribunal Federal, Ayres Britto.
À tarde, haverá três palestras: "O papel do Ministério
Público na Lei Anticorrupção", proferida pelo
procurador da República Antônio Edílio Teixeira;
"Primeiras impressões da Nova lei de improbidade
administrativa", com a promotora de justiça do MP de
Goiás Fabiana Zamalloa; e "Combate à corrupção
como pressuposto do Estado Democrático de Direito",
que será ministrada pelo procurador regional da
República em Brasília, Vladimir Aras. As palestras
serão iniciadas às 15h e terão como mediadores os
promotores de justiça do MPMA Natália Macedo e
Marco Túlio Rodrigues Lopes.
SEGUNDO DIA
O segundo dia do Congresso será iniciado às 9h com
a palestra "Liberdade de expressão e sua eficácia
vertical em tempos democráticos", proferida pelo
desembargador federal Ney Barros Bello Filho. Em
seguida, haverá a palestra "A ordem econômica como
elemento estruturante da dignidade humana em

A programação seguirá com a palestra "Desafios
atuais do Ministério Público Eleitoral e o Direito à
Informação", ministrada pelo vice-procurador-geral
eleitoral, Paulo Gonet Branco. As palestras serão
mediadas pelos promotores de justiça do MPMA
Samira Mercês e Alessandro Brandão.

A Conferência de Encerramento, que terá como tema
"O papel das instituições na garantia das liberdades
democráticas", será proferida pelo governador do
estado, Flávio Dino, e pelo procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau. Na ocasião, haverá ainda o
lançamento da Revista Lumiar e uma homenagem à
artista plástica Dila, que terá alguns de seus quadros
em exposição no espaço Márcia Sandes.
A diretora da ESMP, Karla Adriana Farias Vieira,
destaca a importância do tema do Congresso deste
ano e das personalidades que compõem a
programação. "A escolha desta temática nos veio
como um arrebatamento, a inadiável necessidade de
concretização de direitos fundamentais em um efetivo
Estado Democrático de Direito, sobretudo frente ao
cenário de vulnerabilidades que nos rodeia. Teremos a
honra de receber, na modalidade remota e presencial,
renomadas autoridades do Sistema de Justiça
Brasileiro, tal como o Ministro Ayres Britto, e
internacionais, como a Dra. Maria Esther Martinez
Quinteiro, professora da Universidade de Salamanca,
para debater temas relevantes ao aprimoramento
institucional do Ministério Público e a efetiva garantia
da democracia. Deixo, portanto, o convite a todos que
nos leem, para estar conosco nos dias 09 e 10 de
dezembro, prestigiando o 11º Congresso Estadual do
MPMA", finaliza.
Site: https://omaranhense.com/mpma-realizara-11ocongresso-estadual-em-dezembro/
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Ministério Público apura custos do transporte
coletivo de São Luís
A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís instaurou, em 29 de novembro, inquérito
civil contra o Município de São Luís, Consórcio
Central, Consórcio Via SL, Consórcio Upaon-Açu,
Viação Primor LTDA e o Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros de São Luís (SET).
A investigação tem por objetivo apurar o custo real do
serviço de transporte da capital e as receitas obtidas
pelas empresas concessionárias, bem como a
instituição de subsídio tarifário pela Prefeitura de São
Luís.
A finalidade é verificar se há lesão aos direitos dos
usuários do serviço público de transporte coletivo. O
documento foi assinado pela promotora de justiça Lítia
Cavalcanti.
Para instaurar a investigação, o Ministério Público
levou em consideração a greve deflagrada na
madrugada do dia 21 de outubro de 2021 pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários no Estado do Maranhão (STTREMA) e
encerrada no dia 1º de novembro de 2021, após 12
dias de paralisação total do serviço público de
transporte coletivo.
Outro fato foram as medidas anunciadas pelo
Executivo Municipal para o encerramento da greve,
com a criação do Cartão Cidadão e a instituição de
subsídio tarifário, correspondente ao repasse mensal
no valor de R$ 4 milhões ao sistema de transporte
coletivo de São Luís.
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MPMA apura custos do transporte coletivo
da ilha
A 2a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís instaurou, na última segunda-feira (29),
inquérito civil contra o Município de São Luís,
Consórcio Central, Consórcio Via SL, Consórcio
Upaon-Açu, Via-ção Primor LTDA e o Sindicato das
Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís
(SET). A investigação tem por objetivo apurar o custo
real do serviço de transporte da capital e as receitas
obtidas pelas empresas concessionárias, bem como a
instituição de subsídio tarifário pela Prefeitura de São
Luís.

presidente Osmar Filho para que os integrantes
possam se reunir para definir a escolha da mesa do
colegiado", declarou o parlamentar.

A finalidade é verificar se há lesão aos direitos dos
usuários do serviço público de transporte coletivo. O
documento foi assinado pela promotora de justiça Lítia
Cavalcanti.

De acordo com o vereador Octávio Soeiro (Podemos),
que também integra o colegiado, a comissão de
inquérito estará considerada oficialmente criada,
somente após a publicação do ato. "Cumprimos mais
uma etapa, que foi a escolha dos nomes dos cinco
integrantes que irão compor a CPI, mas a instalação
ainda precisa ser oficializada com a divulgação do ato
no Diário Oficial. Acredito que na próxima semana,
após a publicação da Resolução, estaremos
realizando nosso primeiro encontro", revelou.

Para instaurar a investigação, o Ministério Público
levou em consideração a greve deflagrada na
madrugada do dia 21 de outubro de 2021 pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários no Estado do Maranhão (STTREMA) e
encerrada no dia 1° de novembro de 2021, após 12
dias de paralisação total do serviço público de
transporte coletivo.
Outro fato foram as medidas anunciadas pelo
Executivo Municipal para o encerramento da greve,
com a criação do Cartão Cidadão e a instituição de
subsídio tarifário, correspondente ao repasse mensal
no valor de R$ 4 milhões ao sistema de transporte coletivo de São Luís.
CPI do Transporte Público elegerá presidente e vice A
primeira reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), criada no âmbito da Câmara Municipal
de São Luís, com objetivo de investigar a situação do
transporte coletivo na Capital maranhense, deve
ocorrer nesta quarta-feira, dia 1a de dezembro.
Membro mais velho da CPI, o vereador Chico
Carvalho (PROS) afirmou que aguarda uma posição
do presidente da Casa, vereador Osmar Filho (PDT ),
quanto à convocação oficial dos integrantes. No
primeiro encontro, a comissão deve eleger o
presidente e o vice-presidente do colegia-do. O
presidente eleito nomeará o relator. "Concluída a
indicação dos membros, será definida a data da
instalação da comissão. A reunião destinada à
instalação depende agora da convocação do

O último obstáculo para instauração da CPI do
Transporte, a divulgação da lista dos membros do
colegia-do, pela Presidência da Câmara, foi superado.
Na última quarta-feira (24), o presidente do Legislativo
ludovicen-se, vereador Osmar Filho assinou a
Resolução n° 047/2021, que aguarda a publicação no
Diário Oficial do Município (DOM).

A CPI deverá divulgar a data de abertura dos
trabalhos, bem como o seu Regimento Interno, do qual
não poderá ferir os ditames da Constituição Federal,
da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno
da Câmara, dando publicidade a todos os seus atos.
O colegiado terá o prazo máximo de 60 dias para
conclusão de seus trabalhos, com a possibilidade de
prorrogação por igual período, quando solicitada pelos
próprios integrantes do colegiado. O objetivo central
da CPI é analisar a licitação e os contratos de
concessão aos empresários para operarem o Sistema
de Transporte. O certame foi realizado em 2016,
durante a gestão do ex-prefeito Edivaldo Holanda Jr
(PSD).
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.538.orig.pdf
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Mulheres do Samba - NEDILSON
MACHADO
Mulheres do Samba

"Regulamentação das Loterias no Brasil".

Vem aí a quarta edição do Encontro Nacional e
Internacional de Mulheres na Roda de Samba que
será realizado no próximo dia 11 de dezembro,
sábado, em 27 cidades do Brasil e 10 no exterior Paris, Roma, Lisboa, Tóquio, entre outras. O
Maranhão fará parte dessa grande festa, tendo a
capital como vitrine aos talentos locais femininos no
Samba. A Roda vai acontecer no Novo Butikin, situado
no Centro Histórico. Porém, um segmento com um dos
maiores crescimentos são os wearable (relógios, fones
e acessórios) que há poucos anos representavam 5%
e atualmente subiram para 11%

Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.538.orig.pdf

Liberdade e Democracia
Ministério Público do Maranhão, por meio de sua
Escola Superior, realizará, nos dias 9 e 10 de
dezembro, o 11° Congresso Estadual, que este ano
tem como tema "O Ministério Público do Maranhão
na Promoção das Liberdades Democráticas". O
Congresso ocorrerá no auditório da Procuradoria Geral
de Justiça, em São Luís, com transmissão ao vivo no
canal do YouTube da ESMP. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas no site esmp.mp.br. O
evento é voltado para membros do Ministério Público
Brasileiro, magistrados e estudantes.
Cidades Históricas Turísticas
São Luís sediará, de 9 a 11 de dezembro, das 8h às
18h, no Complexo Fábrica Santa Amélia, o 8°
Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e
Patrimônio Mundial. O evento terá como tema
"Turismo, a riqueza do Brasil, no cenário póspandemia: O Patrimônio Cultural e Natural como ativo
para o desenvolvimento" e promoverá um encontro de
gestores municipais, representantes governamentais e
institucionais de diferentes segmentos. As inscrições
para o encontro estão abertas e podem ser feitas no
site www.cidadeshistoricas.org.br .
Nesta quarta-feira, o presidente da Maranhão
Parcerias - MAPA, Antonio Nunes, participa do evento
Brazilian iGaming Summit (BiS), o maior do setor de
jogos e apostas no Brasil, representando a LOTE-MA Loteria Estadual do Maranhão. Nunes participará, ao
lado de outras autoridades no assunto, do painel que
abordará as perspectivas em torno da
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