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Por R$ 9,5 milhões, Prefeito de Santa Inês
contrata empresa sediada em apartamento de

São Paulo (Política)
 

A CARTA POLÍTICA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Pedro de Almeida

O prefeito de Santa Inês, Fel ipe dos Pneus
(Republicanos), contratou, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, uma empresa de São Paulo
sediada em um apartamento residencial. A informação
é do site Folha do Maranhão e confirmada por A Carta
Política.

A empresa Vivaz Serviços Médicos Hospitalares Ltda
assinou contrato no último dia 18 de janeiro no valor
de um pouco mais de R$ 9,5 milhões. A empresa
localizada em um apartamento popular vai prestar
serviços médicos ambulatoriais e hospitalares,
voltados para atender pacientes do SUS (Sistema
Único de Saúde) prestados no Hospital Municipal
Tomas Martins.

O contrato permite pagamento de diárias médicas no
valor de R$ 3,500 a diária, com isso, o valor pode
ultrapassar a casa de R$ 1 milhão ao final do ano.

Dados da Receita Federal apontam o endereço da
empresa para a Rua Anapurus, no bairro Distrito
Brasil, na cidade de Guarulhos, em São Paulo.

Com a palavra o prefeito Felipe dos Pneus e o
Ministério Público!

Site: https://acartapolitica.com.br/2022/01/22/por-r-95-

milhoes-prefeito-de-santa-ines-contrata-empresa-
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Conselho Superior aprova Quadro Geral de
Antiguidade de membros do MPMA

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - GIRO DE NOTICIAS. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

omaranhense

O Conselho Superior do Ministério Público do
Maranhão aprovou, em sessão ordinária realizada na
manhã desta sexta-feira, 21, o Quadro Geral de
Antiguidade dos membros do Ministério Público do
Maranhão - 2022.

O Quadro já está disponível para consulta na Edição
nº 016/2022 do Diário Eletrônico do Ministério
Público e também no site do Ministério Público do
Maranhão, na página do Conselho Superior.

A sessão foi presidida pelo Procurador-Geral de
Justiça, Eduardo Nicolau, e secretariada pela
Conselheira Mariléa Campos dos Santos Costa.

Participaram da sessão os procuradores de justiça
Themis Maria Pacheco de Carvalho (corregedora-geral
do  MPMA ) ,  Reg ina  Mar ia  da  Cos ta  Le i te
(subprocuradora  de  jus t i ça  para  Assuntos
Administrativos), Lize de Maria Brandão de Sá Costa
(suprocuradora de justiça para Assuntos Jurídicos),
Francisco das Chagas Barros de Sousa e Domingas
de Jesus Fróz Gomes.

Site: https://omaranhense.com/conselho-superior-
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Prefeito de Balsas diz que distribuirá
precatórios do Fundef aos professores

 

PORTAL DIÁRIO DE BALSAS / BALSAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Prefeito de Balsas realizou nessa sexta-feira (21)
uma reunião para falar sobre os precatórios do Fundef.
A comissão da educação se reuniu no gabinete do
prefeito para avaliar a distribuição dos recursos do
Fundef no município de Balsas,  onde f icou
determinado que os recursos dos precatórios do
Fundef que foram recebidos serão distribuídos
conforme as regras de rateio da classe.

-

-

-

Os precatórios serão pagos assim que o Ministério
Público aprovar o relatório da distribuição dos
recursos da classe da educação, informou o prefeito
Dr. Erik Augusto. (Foto: A Redação)

"Montamos essa comissão para que eles montem os
critérios da distribuição dos recursos. A função da
prefeitura será fazer o pagamento conforme os
critérios estabelecidos pela comissão dos precatórios.
A comissão é formada por representantes do
legis lat ivo,  representantes dos professores,
representantes da secretária de educação e entre
outros integrantes. O papel da prefeitura será destinar
um valor aproximado de 43 milhões de reais para os
professores.

Serão distribuídos para a classe da educação 60% do
valor dos precatórios e os 40% serão destinados para
melhorias no âmbito educacional.

Durante a coletiva de imprensa, o Prefeito Dr. Erik
ainda anunciou que a secretária de finança da
prefeitura vai entregar um extrato semanal do dinheiro
para a comissão da classe da educação. Os dados do
extrato serão utilizados para confecção de relatório e
rateio dos recursos.

A comissão agora irá trabalhar para que o repasse
seja feito para quem tem direito, foi o que destacou
Joaquim Roque, subsecretário de educação de
Balsas.

"Estamos buscando todas as informações, folha de
pagamento, fichas financeiras e pedimos às pessoas
que estão no direito de serem contempladas que

entrassem com suas comprovações. Hoje foi a
aprovação da lei e a regulamentação da mesma.
Nosso trabalho está em fase de conclusão, a equipe
está trabalhando diuturnamente para que esse
trabalho aconteça"

Por fim, o prefeito destacou que assim que o
Ministério Público aprovar o relatório será feito o
pagamento aos professores.

"Quero dizer que assim que a comissão preparar o
relatório e for publicado e aprovado pelo Ministério
Público  o pagamento será imediato.  Agora
precisamos ter toda uma legalidade do processo pois
serão 43 milhões de reais, não podemos fazer de uma
maneira que não seja segura, pois os gestores podem
responder caso haja alguma falha nesse processo",
conclui o prefeito.

Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.

Site:

https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/prefeito-de-
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TCE-MA, MPMA, CGU e Governo do
Estado confirmam participação no

TransformAgora 2022, promovido pelo
SEBRAE

 

PORTAL DO GUIGUI / IMPERATRIZ / MA. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o objetivo de discutir a importância da ética e a
integridade no meio empresarial, o Sebrae Maranhão
em parceira com Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE-MA), a Controladoria Geral da União
(CGU), o Ministério Público do Maranhão (MPMA) e
Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Indústria, Comércio e Energia (Seinc) promovem em
fevereiro, mais uma edição do TransformAgora.

A ação consiste em um ciclo de painel e debates que
envolvem agentes públicos e privados para que juntos
estimulem a formação de um ambiente legal propício
ao desenvolvimento local e fortalecimento dos
pequenos negócios e acontecerá durante o mês de
fevereiro, em 07 cidades do Maranhão (Imperatriz,
Açailândia, Balsas, São Luís, Bacabal, Pinheiro e
Timon).

PARCERIAS FIRMADAS - O presidente do TCE-MA,
Washington Oliveira, enfatizou a honra do TCE estar
ao lado do Sebrae em mais uma ação. "Reforçamos a
parceria de longas datas, já existente entre as duas
instituições e não poderíamos deixar de participar
dessa importante ação", afirmou Washington Oliveira.

O assessor especial do Procurador- Geral de Justiça,
Marco Aurélio Batista Barros, enfatizou que o
TransformAgora será uma oportunidade ímpar para
fomentar no interior do Estado a cultura da ética
empresarial, expondo e discutindo com lideranças
políticas e empresariais locais, incentivando a
implantarem seus Programas de Integridade.

"Para o Ministério Público, participar do terceiro ciclo
do Projeto TransformAgora, com o Sebrae no
Maranhão, juntamente com os demais parceiros, será
uma oportunidade ímpar para fomentar, no interior do
Estado, a cultura da ética empresarial, expondo e
discutindo com lideranças políticas e empresariais
locais, de diversas cidades, as vantagens e a
necessidade, inclusive de mercado, de as empresas
maranhenses implantarem seus Programas de
Integridade, indicando, ainda, os meios disponíveis
para tal mister, a baixo custo", disse o assessor

Barros.

Nas reuniões de apresentação da ação, o diretor
superintendente do Sebrae, Albertino Leal, apresentou
o objetivo da instituição com a realização do
TransformAgora e o entendimento da importância de
levar a temática a estes territórios do Maranhão.

"Essa é uma forma de atuação proativa do Sebrae ao
estímulo da prática do Compliance, conscientizando
atores públicos e privados, incentivando, ainda mais, a
formação de um ambiente legal favorável aos
pequenos negócios. Essa ação também é uma das
entregas do Sebrae por meio do Programa Cidade
Empreendedora, que promove a transformação
econômica, social e cultural de 70 municípios do
Maranhão", reforçou Leal.

Com a CGU e o Governo do Estado os encontros se
deram por meio virtual, contando com a presença do
superintendente em exercício da CGU, Arnaldo Freitas
e o secretár io  da Seinc,  S impl íc io  Araú jo ,
acompanhados de membros das equipes das
instituições. "Mais uma vez o Governo do Estado está
inteiramente à disposição, mais do que nunca, unir
forças em prol do fortalecimento da atividade
econômica e do processo produtivo do Maranhão. As
micro e pequenas empresas precisam desse apoio",
disse Simplício Araújo.

Mais informações:

Assessoria de Imprensa do Sebrae no Maranhão

Site: http://portaldoguigui.com.br/2022/01/22/tce-ma-
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VIXE ! Promotoria investiga acúmulo de
funções e 'fantasmas' na Educação municipal

de Cândido Mendes
 

BLOG DO EZEQUIAS MARTINS / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público, através da Promotoria de
Justiça de Cândido Mendes, está apurando possíveis
irregularidades na gestão da Secretaria de Educação
do Município, pasta que tem como titular Keile Regina
Dias de Araújo, amiga pessoal e aliada do prefeito
José Bonifácio Rocha (PL).

A denúncia feita por professores refere-se mais
precisamente à servidores com acúmulo de funções
na folha de pagamento do município, que recebem e
não prestam serviço. E nessa situação encontram-se
várias pessoas, uma delas é a primeira dama, Sofia de
Sousa de Jesus.

Segundo o Blog do Luis Cardoso que trouxe a tona a
denúncia, em Cândido Mendes muitos docentes da
rede municipal também estão na rede estadual. O que
acontece é que alguns privilegiados, com super
salários, pagam alguém para desempenhar as
atividades nas escolas estaduais e lecionam no
município. Outros, parentes ou amigos do prefeito, não
trabalham de jeito nenhum mas recebem todo mês.
Tio e até um suposto marido de uma vereadora.

Para piorar, os professores reivindicam o abono que
deveria ser pago com o rateio do Fundeb e nunca
receberam até por que não deve haver sobras pois a
folha do município está bem cheia.

Também consta na denúncia encaminhada ao MP, a
ausência de cumprimento da Lei que institui o plano de
cargos, carreiras e salários dos servidores municipais
do magistério o qual prevê que os coordenadores
devem ser prioritariamente ocupantes de cargos
efetivos e não contratados, como foi relatado ao
Ministério Público. Este tem tirado o sono de muitos
profissionais que cumprem com suas obrigações.

Diante de tantos desmandos, o Promotor de Justiça
Francisco Hélio Porto Carvalho converteu, na última
quarta-feira (19) a Notícia de Fato que narra tais
irregularidades em Procedimento Administrativo
pedindo providências cabíveis, inclusive no que diz
respe i t o  a  poss í ve l  a t o  de  improb idade
admin is t ra t i va  ou  c r ime  p ra t i cado  pe los
representados, que ainda não tiveram os nomes
devidamente divulgados.

À Secretária Municipal de Educação de Cândido
Mendes, o MP deve solicitar informações se um dos
servidores 'fantasmas' identificado como Isaías Matos
Silva, exerceu regularmente suas atividades como
diretor de uma escola no 1º semestre de 2021, e se
ainda continua a exercê-las, devendo indicar em qual
local o mesmo trabalha. Mas além dele, existem
muitos outros.

O Ministério Público já determinou equipe e prazos
de investigação. O prefeito, a primeira-dama e outros
servidores que se cuidem.

BLOG DO NETO WEBA

Site:

https://blogdoezequiasmartins.blogspot.com/2022/01/vix
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Promotoria investiga farra de acúmulo de
funções e 'fantasmas' em Cândido Mendes

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público, através da Promotoria de
Justiça de Cândido Mendes, está apurando possíveis
irregularidades na gestão da Secretaria de Educação
do Município, pasta que tem como titular Keile Regina
Dias de Araújo, amiga pessoal e aliada do prefeito
José Bonifácio Rocha (PL).

A denúncia feita por professores refere-se mais
precisamente à servidores com acúmulo de funções
na folha de pagamento do município, que recebem e
não prestam serviço. E nessa situação encontram-se
várias pessoas, uma delas é a primeira dama, Sofia de
Sousa de Jesus. A esposa do prefeito é professora,
recebe salário mas não trabalha.

Segundo apurou o Blog, em Cândido Mendes muitos
docentes da rede municipal também estão da rede
estadual. O que acontece é que alguns privilegiados,
com super salários, pagam alguém para desempenhar
as atividades nas escolas estaduais e lecionam no
município. Outros, parentes ou amigos do prefeito, não
trabalham de jeito nenhum mas recebem todo mês,
como por exemplo o Lucivaldo Guimarães de Jesus,
tio de Bonifácio. Outro que não exerce função alguma
é Willame Sérgio Matos Tavares, marido de uma
vereadora.

Para piorar, os professores reivindicam o abono que
deveria ser pago com o rateio do Fundeb e nunca
receberam até por que não deve haver sobras pois a
folha do município está bem cheia.

Também consta na denúncia encaminhada ao MP, a
ausência de cumprimento da Lei que institui o plano de
cargos, carreiras e salários dos servidores municipais
do magistério o qual prevê que os coordenadores
devem ser prioritariamente ocupantes de cargos
efetivos e não contratados, como foi relatado ao
Ministério Público. Este tem tirado o sono de muitos
profissionais que cumprem com suas obrigações.

Diante de tantos desmandos, o Promotor de Justiça
Francisco Hélio Porto Carvalho converteu, na última
quarta-feira (19) a Notícia de Fato que narra tais
irregularidades em Procedimento Administrativo
pedindo providências cabíveis, inclusive no que diz
respe i t o  a  poss í ve l  a t o  de  improb idade
admin is t ra t i va  ou  c r ime  p ra t i cado  pe los
representados, que ainda não tiveram os nomes
devidamente divulgados.

À Secretária Municipal de Educação de Cândido
Mendes, o MP deve solicitar informações se um dos
servidores 'fantasmas' identificado como Isaías Matos
Silva, exerceu regularmente suas atividades como
diretor de uma escola no 1º semestre de 2021, e se
ainda continua a exercê-las, devendo indicar em qual
local o mesmo trabalha. Mas além dele, existem
muitos outros.

O Ministério Público já determinou equipe e prazos
de investigação. O prefeito, a primeira-dama e outros
servidores que se cuidem.

Do Blog do Luís Cardoso

Site: https://blogdominard.com.br/2022/01/promotoria-
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Caso de racismo em Açailândia ganha mais
um destaque nacional

 

PORTAL IMPERATRIZ ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

Nathalie da Costa

O caso do jovem Gabriel da Silva, vítima de racismo,
ganhou destaque nacional na Revista Veja neste fim
de semana. Gabriel foi espancado por um casal em
frente ao condomínio onde morava, em Açailândia,
quando estava mexendo no próprio carro e foi
confundido com um ladrão. Veja o destaque:

Os agressores só pararam de espancar o jovem,
depois que um morador apareceu e confirmou que ele
era o dono do veículo e morava no mesmo condomínio
que um dos agressores. O caso também já foi
destaque no programa de TV, Fantástico. O vídeo
mostra um trecho da reportagem produzida pelo
Imperatriz Online que acompanha o caso.

A vítima registrou um boletim de ocorrência dias
depois da agressão, pois o sistema da delegacia na
cidade estava fora do ar no dia do ocorrido. Mas foi
atendido em um hospital na cidade e passou dias
tomando medicação para os ferimentos. O mesmo
precisou se mudar do condomínio, pois a mulher, que
fez parte do crime, junto ao homem que o agrediu com
socos, morava no mesmo condomínio que ele.

"Fui agredido por um casal racista!", essa é a primeira
frase de Gabriel em seu depoimento.

"Eu fui agredido por um casal racista, onde descia
para olhar o meu carro, vistoriar se tava tudo ok para ir
a cidade de Governador Edson Lobão, onde fui
surpreendido pelo casal, que perguntaram o que eu
estava fazendo ali em um tom intimidador", relata Silva
em seu depoimento ao Imperatriz Online. Ele morava
em frente ao local em que o carro estava estacionado.

Acrescenta ainda: "o carro era meu, a chave estava na
ignição, tudo estava ali, meus documentos, mas
mesmo assim começam a me agredir fortemente com
socos e chutes, me jogando no chão, subindo em cima
de mim com os pés".

Três minutos após ser espancado, um vizinho viu o
que estava acontecendo e confirmou a fala de Gabriel,
que já havia dito aos agressores que morava naquela
rua e era dono do carro. Ele entrou na justiça e o
processo está em andamento. O Imperatriz Online
continua acompanhando o caso para trazer mais
atualizações.

O caso também revoltou a população açailandense,
que fez manifestação pedindo por justiça. Veja o
vídeo:

____________________________________________
______________________

Só durante oito meses de 2021, a Polícia Civil do
Maranhão (PC-MA) divulgou os registros dos crimes
de preconceito no estado. Sendo eles, 21 casos de
racismo e 303 casos de injúria racial.

Injúria racial é caracterizada por ofender a honra de
alguém usando características referentes à raça, cor,
etnia, religião ou origem. O crime de racismo atinge
um grupo coletivo de pessoas, discriminando toda a
integralidade de uma raça.

O crime de injúria racial está previsto no capítulo dos
crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3º do
artigo 140 do Código Penal . Além de está presente no
art. 20, no qual cita que praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional, há pena pode ser de
reclusão de um a três anos e multa.

____________________________________________
______________________

Confira a reportagem em vídeo completa sobre o caso
no link: https://www.instagram.com/tv/CXzMLDCrdl9/ .

Site: https://imperatriz.online/2022/01/23/caso-de-
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Proposta ajuda vítimas de violência
doméstica com fácil acesso a filmagens

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

O Projeto de Lei n.º 333/21, do vereador Umbelino
Júnior (PRTB), tramita na Câmara Municipal de São
Luís e garante importante auxílio às vítimas de
violência doméstica e familiar na hora de reunirem
provas dos casos. A proposição encaminhada às
comissões de Justiça, Assistência Social e Segurança
Pública.

A proposta assegura a estas vítimas acesso às
imagens de videomonitoramento, que tenham flagrado
o ocorrido, sem a necessidade de autorização judicial.
Tratam-se de filmagens feitas em condomínios,
residências, comércios, vias públicas ou onde haja
sistema de monitoramento de segurança.

A violência pode ser de ordem doméstica ou familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa
com deficiência. Todos poderão solicitar as imagens
dos locais onde tenham sofrido agressões, seja de
ordem física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.

As vítimas também poderão solicitar as imagens após
o registro do boletim de ocorrência policial, mediante a
apresentação de requerimento ao síndico em
condomínios; e à administração municipal, nos casos
de agressões em vias públicas.

O vereador Umbelino Junior pontua que boa parte dos
delitos têm sido esclarecidos graças às imagens
registradas pelas câmeras de segurança, instaladas
nos locais de ocorrência. " Os espaços públicos hoje
possuem milhares de 'olhos eletrônicos', que registram
tudo o que passa ao seu redor. Necessário, portanto, o
apoio concreto para provar os casos diários de
violência doméstica e familiar ", frisou.

O parlamentar ressaltou ainda o histórico de violências
sofridas por estes segmentos. "Sobretudo, sabendo-se
que, há uma longa e secular teia de injustiça cotidiana
praticada contra mulheres, crianças, adolescentes,
idosos e pessoas com deficiência física, seja na vida
privada, no trabalho, ou no espaço público", pontuou.

Fonte: CMSL

Site: http://www.suacidade.com/noticias/sao-

luis/proposta-ajuda-vitimas-de-violencia-domestica-com-

facil-acesso-filmagens
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PL prevê que condomínios comuniquem
casos de maus-tratos a animais

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

O vereador Gutemberg Araújo (PSC) apresentou o
Projeto de Lei nº 335/21 que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos condomínios residenciais e
comerciais comunicarem aos órgãos de segurança
pública sobre ocorrência de casos de maus-tratos aos
animais.

Segundo o parlamentar, no Brasil, os maus-tratos a
animais são o segundo maior crime denunciado à
Polícia Civil, recebendo em média 64 denúncias por
dia. No Disque-Denúncia foram protocoladas mais de
4 mil delações no ano de 2021, onde um quarto delas
correspondem à negligência, crueldade e descuido
contra os animais.

"Com a devida conscientização sobre tais crimes,
garante-se o combate à prática abusiva e o resgate
dos animais vitimados pela atividade ilegal", disse o
vice-presidente da Câmara.

De acordo com a proposição, a comunicação deverá
conter a maior quantidade possível de informações
sobre o caso, tais como: identificação e contato dos
tutores; classificação do animal, informando a espécie,
raça ou características físicas que permitam sua
identificação; endereço onde o animal e os tutores
podem ser localizados; detalhamento sobre a
ocorrência de maus-tratos, etc.

Ainda conforme o PL, o condomínio que não
comunicar casos de maus-tratos a animais poderá
receber uma multa no valor de 5 mil reais e, em caso
de reincidência a multa será de 10 mil reais.

Fonte: CMSL

Site: http://www.suacidade.com/index.php/noticias/meio-
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VIXE ! Promotoria investiga acúmulo de
funções e 'fantasmas' na Educação municipal

de Cândido Mendes
 

BLOG DO EZEQUIAS MARTINS / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público, através da Promotoria de
Justiça de Cândido Mendes, está apurando possíveis
irregularidades na gestão da Secretaria de Educação
do Município, pasta que tem como titular Keile Regina
Dias de Araújo, amiga pessoal e aliada do prefeito
José Bonifácio Rocha (PL).

A denúncia feita por professores refere-se mais
precisamente à servidores com acúmulo de funções
na folha de pagamento do município, que recebem e
não prestam serviço. E nessa situação encontram-se
várias pessoas, uma delas é a primeira dama, Sofia de
Sousa de Jesus.

Segundo o Blog do Luis Cardoso que trouxe a tona a
denúncia, em Cândido Mendes muitos docentes da
rede municipal também estão na rede estadual. O que
acontece é que alguns privilegiados, com super
salários, pagam alguém para desempenhar as
atividades nas escolas estaduais e lecionam no
município. Outros, parentes ou amigos do prefeito, não
trabalham de jeito nenhum mas recebem todo mês.
Tio e até um suposto marido de uma vereadora.

Para piorar, os professores reivindicam o abono que
deveria ser pago com o rateio do Fundeb e nunca
receberam até por que não deve haver sobras pois a
folha do município está bem cheia.

Também consta na denúncia encaminhada ao MP, a
ausência de cumprimento da Lei que institui o plano de
cargos, carreiras e salários dos servidores municipais
do magistério o qual prevê que os coordenadores
devem ser prioritariamente ocupantes de cargos
efetivos e não contratados, como foi relatado ao
Ministério Público. Este tem tirado o sono de muitos
profissionais que cumprem com suas obrigações.

Diante de tantos desmandos, o Promotor de Justiça
Francisco Hélio Porto Carvalho converteu, na última
quarta-feira (19) a Notícia de Fato que narra tais
irregularidades em Procedimento Administrativo
pedindo providências cabíveis, inclusive no que diz
respe i t o  a  poss í ve l  a t o  de  improb idade
admin is t ra t i va  ou  c r ime  p ra t i cado  pe los
representados, que ainda não tiveram os nomes
devidamente divulgados.

À Secretária Municipal de Educação de Cândido
Mendes, o MP deve solicitar informações se um dos
servidores 'fantasmas' identificado como Isaías Matos
Silva, exerceu regularmente suas atividades como
diretor de uma escola no 1º semestre de 2021, e se
ainda continua a exercê-las, devendo indicar em qual
local o mesmo trabalha. Mas além dele, existem
muitos outros.

O Ministério Público já determinou equipe e prazos
de investigação. O prefeito, a primeira-dama e outros
servidores que se cuidem.

BLOG DO NETO WEBA

Site:

https://blogdoezequiasmartins.blogspot.com/2022/01/vix

e-promotoria-investiga-acumulo-de.html
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Promotoria investiga farra de acúmulo de
funções e 'fantasmas' em Cândido Mendes

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público, através da Promotoria de
Justiça de Cândido Mendes, está apurando possíveis
irregularidades na gestão da Secretaria de Educação
do Município, pasta que tem como titular Keile Regina
Dias de Araújo, amiga pessoal e aliada do prefeito
José Bonifácio Rocha (PL).

A denúncia feita por professores refere-se mais
precisamente à servidores com acúmulo de funções
na folha de pagamento do município, que recebem e
não prestam serviço. E nessa situação encontram-se
várias pessoas, uma delas é a primeira dama, Sofia de
Sousa de Jesus. A esposa do prefeito é professora,
recebe salário mas não trabalha.

Segundo apurou o Blog, em Cândido Mendes muitos
docentes da rede municipal também estão da rede
estadual. O que acontece é que alguns privilegiados,
com super salários, pagam alguém para desempenhar
as atividades nas escolas estaduais e lecionam no
município. Outros, parentes ou amigos do prefeito, não
trabalham de jeito nenhum mas recebem todo mês,
como por exemplo o Lucivaldo Guimarães de Jesus,
tio de Bonifácio. Outro que não exerce função alguma
é Willame Sérgio Matos Tavares, marido de uma
vereadora.

Para piorar, os professores reivindicam o abono que
deveria ser pago com o rateio do Fundeb e nunca
receberam até por que não deve haver sobras pois a
folha do município está bem cheia.

Também consta na denúncia encaminhada ao MP, a
ausência de cumprimento da Lei que institui o plano de
cargos, carreiras e salários dos servidores municipais
do magistério o qual prevê que os coordenadores
devem ser prioritariamente ocupantes de cargos
efetivos e não contratados, como foi relatado ao
Ministério Público. Este tem tirado o sono de muitos
profissionais que cumprem com suas obrigações.

Diante de tantos desmandos, o Promotor de Justiça
Francisco Hélio Porto Carvalho converteu, na última
quarta-feira (19) a Notícia de Fato que narra tais
irregularidades em Procedimento Administrativo
pedindo providências cabíveis, inclusive no que diz
respe i t o  a  poss í ve l  a t o  de  improb idade
admin is t ra t i va  ou  c r ime  p ra t i cado  pe los
representados, que ainda não tiveram os nomes
devidamente divulgados.

À Secretária Municipal de Educação de Cândido
Mendes, o MP deve solicitar informações se um dos
servidores 'fantasmas' identificado como Isaías Matos
Silva, exerceu regularmente suas atividades como
diretor de uma escola no 1º semestre de 2021, e se
ainda continua a exercê-las, devendo indicar em qual
local o mesmo trabalha. Mas além dele, existem
muitos outros.

O Ministério Público já determinou equipe e prazos
de investigação. O prefeito, a primeira-dama e outros
servidores que se cuidem.

Do Blog do Luís Cardoso

Site: https://blogdominard.com.br/2022/01/promotoria-
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