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ARIMATÉIA JR / IMPERATRIZ / MA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Guarda Municipal de Imperatriz participa de
mais uma etapa da Operação Sossego
A Guarda Municipal de Imperatriz (GMI) participou no
último fim de semana, de mais uma etapa da
Operação Sossego, que tem por objetivo
principal coibir a poluição sonora de fonte automotiva,
e também de estabelecimentos comerciais, além
de garantir ao cidadão direito a tranquilidade.
Estas ações operacionais pretendem, além de evitar a
prática da contravenção de perturbação do sossego
alheio, aumentar a percepção de segurança pública,
visando à prevenção de criminalidade.
Mobilização envolve forças de segurança do
município, por meio da GMI e Setran, do Estado,
Ministério Público Estadual (MPE), Polícia Militar e
Polícia Civil, além das Secretarias de Planejamento
Urbano (Seplu) e Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Semmarh), ambas do
município.
Em mais essa etapa da operação, a Guarda Municipal
de Imperatriz deu apoio operacional nas demandas
feitas no último fim de semana. Na ocasião, foram
registradas sete ocorrências de som automotivo; uma
remoção de motocicleta, um condutor sem CNH,
quatro abordagens com condutor usando celular, três
abordagens sem o cinto de segurança, quatro
abordagens na contramão. No que se refere a
perturbação do sossego público, cinco pessoas foram
autuadas com base Código Trânsito Brasileiro (CTB).
O Comandante da GMI, Josenildo Ferreira, destacou
que a Guarda Municipal de Imperatriz (GMI), está
dando apoio operacional nas demandas da Operação
Sossego, como integrante da área de segurança da
cidade. Essas ações que estão sendo feitas nos finais
de semana, estão contando cada vez mais com a
apoio da população. Essa foi mais uma etapa que
verificamos a necessidade de coibir esse tipo de delito
em Imperatriz, e trazer mais tranquilidade aos seus
cidadãos.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1158699/guardamunicipal-de-imperatriz-participa-de-mais-uma-etapa-daoperacao-sossego
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AÇAÍ VIP / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

AÇAILÂNDIA: MINISTÉRIO PÚBLICO
ENCAMINHA RECOMENDAÇÃO A
CARTÓRIO CIVIL
Por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível da
comarca de Açailândia, o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) encaminhou, nesta quinta-feira, 10
de março, Recomendação aos titulares dos Ofícios de
Registro Civil das Pessoas Naturais dos municípios de
Açailândia, Cidelândia e Itinga do Maranhão. O
documento é assinado pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira.
Na manifestação ministerial, o representante do
MPMA solicita observância às determinações
referentes aos procedimentos para averbação de
paternidade voluntariamente reconhecida, registro
tardio de nascimento e reconhecimento de paternidade
e maternidade socioafetivas, inclusive aqueles
relativos à gratuidade.

filhos oriundos de reprodução assistida).
O Ministério Público também solicita que os oficiais
observem e informem aos interessados as hipóteses
legais em que há gratuidade de atos relativos à filiação
biológica e socioafetiva.
O descumprimento das solicitações do MPMA
resultará na tomada de medidas judiciais e
extrajudiciais para cumprimento forçado e
responsabilização dos agentes públicos.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://www.acaivip.com.br/noticias/brasil/821172

A Recomendação foi motivada por denúncias à
Promotoria sobre impedimentos para realização de
tais procedimentos nos cartórios. De acordo com os
relatos, os cartórios estão se negando a fazer tais
registros e afirmam que as questões devem ser
judicializadas. ´É direito de toda pessoa,
principalmente crianças e adolescentes, conhecer
suas origens e ter sua paternidade e maternidade
reconhecidas, o que fundamenta a dignidade da
pessoa humana´, enfatiza Tiago Quintanilha.
As determinações a serem observadas estão
presentes no Provimento nº 12/2010, da Corregedoria
Nacional de Justiça (obtenção do reconhecimento da
paternidade de alunos matriculados na rede de
ensino); Provimento nº 16/2012, do Conselho Nacional
de Justiça (recepção de indicações de supostos pais
de filhos registrados sem paternidade estabelecida e
reconhecimento espontâneo de filhos).
Outros documentos são a Lei Federal nº. 11.790/2008,
que alterou o art. 46 da então Lei de Registros
Públicos (Lei nº 6.015/1973); Provimento nº. 28/2013,
do Conselho Nacional de Justiça (registro tardio de
nascimento); Provimento 28/2018, da CorregedoriaGeral da Justiça do Maranhão; Provimento nº. 63, de
14 de novembro de 2017, do Conselho Nacional de
Justiça (reconhecimento voluntário e a averbação da
paternidade e maternidade socioafetiva, registro de
nascimento e emissão da respectiva certidão dos
2

ENQUANTO ISSO NO MARANHAO / ESTREITO / MA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público pede bloqueio de bens do
presidente da Câmara de Estreito após desvio
de quase meio milhão (Política)
Redação

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), pediu a
Justiça o bloqueio dos bens do presidente da Câmara
de Estreito e de duas pessoas usadas supostamente
como "laranjas", em um esquema que pode ter
desviado quase meio milhão dos cofres da casa
legislativa.

de se garantir futuro ressarcimento ao erário." diz o
promotor.
Site:
https://enquantoissonomaranhao.com.br/ministeriopublico-pede-bloqueio-de-bens-do-presidente-dacamara-de-estreito-apos-desvio-de-quase-meio-milhao/

De acordo com a denúncia, o presidente da Câmara,
vereador Tavanes Firmo, usou a própria nora no
esquema, para locação de veículos. Segundo a Ação
Civil de Improbidade Administrativa assinada pelo
promotor Eduardo André de Aguiar Lopes, a prestação
do serviço nunca existiu.
"Pois bem, é de indelével clareza que o procedimento
licitatório para a contratação de veículos para a
Câmara de Vereadores de Estreito foi fraudulento, não
havendo sequer confirmação da prestação de
serviços." diz um dos trechos do documento.
Segundo o MP, Tavanes desviou R$ 216.600,00,
através dos pagamentos de duas caminhonetes
alugas, que nunca existiram. Um dos pagamentos foi
no valor de R$ 79.800,00, pago pelo presidente a
própria nora. Outro pagamento foi feito no valor de R$
136.800,00, a um laranja, usado pelo vereador, para
desviar os recursos.
Também se destaca na Ação de Improbidade, o
pagamento de R$ 224.295,00, para aquisição de
combustíveis e lubrificantes. Sendo R$ 18 mil
mensais, gastos apenas com lubrificantes e
combustível, mesmo sem a Câmara possuir veículos.
Por fim, o Ministério Público pede a indisponibilidade
de bens e sequestro de valores do presidente Tavanes
Firmo, e dos dois laranjas, no valor do dano causado
ao erário de R$
216.600,00.
"Uma vez bloqueados os valores, requer sejam
mantidos os bens apreendidos como depositário os
próprios requeridos e os valores bloqueados em conta
judicial vinculada ao presente processo, como forma
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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP investiga autorização de vereadores para
realização de um novo empréstimo em São
José de Ribamar
O Ministério Público do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São José
de Ribamar, instaurou um procedimento preparatório
de inquérito civil público para apurar possíveis
irregularidades na aprovação de um novo empréstimo
pela prefeitura de São José de Ribamar na gestão
Julinho.
De acordo com o MP, a investigação visa confirmar
possíveis ilegalidades durante aprovação dos
vereadores e uma nova proposta de empréstimo no
valor de R$ 30 milhões para realização de obras de
infraestrutura por parte da prefeitura de São José de
Ribamar.
A Folha do Maranhão revelou no início do mês, que a
prefeitura de São José de Ribamar iria realizar o seu
segundo empréstimo bancário em menos de seis
meses. A autorização foi concedida pelos vereadores
do município ainda durante a gestão de Julinho Matos,
afastado do cargo para tratamento de saúde.
Segundo levantamento da Folha do Maranhão, o
empréstimo poderá ser no valor de R$ 40 milhões
(valor autorizado), onde deverá ser utilizado para a
execução de obras de infraestrutura urbana e rural,
aquisição de equipamentos e aparelhos para os
espaços públicos no âmbito do Programa Cidade em
Obras.
O pedido de empréstimo teve o parecer favorável da
Comissão de Orçamento e posteriormente dos
vereadores em plenário. Após isso, o projeto virou lei e
foi publicada no último dia 15 fevereiro no Diário Oficial
do município.
A operação de crédito será realizada junto ao Banco
de Brasília (BRB). O promotor Márcio de José Bezerra
Cruz mandou promover a coleta de informações,
depoimentos, certidões, perícias e demais diligências
para posterior instauração da ação civil e/ou penal ou
arquivamento, se for o caso. Além disso foi
encaminhado os autos a Assessoria Técnica da
Procuradoria Geral de Justiça, para análise contábilfinanceira e emissão de parecer técnico.
Site: https://folhadomaranhao.com/2022/03/14/mp-
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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

investiga-autorizacao-de-vereadores-para-realizacao-deum-novo-emprestimo-em-sao-jose-de-ribamar/
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MA MAIS - NOTÍCIAS. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Construtora vira alvo de investigação por
fraude em licitação em Pres. Juscelino
O Ministério Público do Maranhão instaurou Inquérito
Civil para apurar indícios de fraude em processos
licitatórios realizados pela Prefeitura de Juscelino, que
envolvem a locação de veículos.
As investigações foram abertas pela promotora de
Justiça Morros, Erica Ellen Beckman da Silva, a partir
de denúncias que relatavam irregularidades na
contratação da Cumbique Construção em Comércio e
Empreendimentos, de propriedade de Carlos Roberto
Conceição Barbosa.
Segundo a representante ministerial, a empresa teria
apresentado documento fraudulento na fase de
habilitação na licitação e que ela não possui veículos
próprios, sendo as caçambas utilizadas no serviço de
propriedade do irmão do prefeito ou caçambas do
PAC.
Erica Beckman também solicitou à Cumbique a
relação dos veículos utilizados na execução do
contrato de locação de veículos mantido com o
Município de Presidente Juscelino, devendo
apresentar documentos de propriedade ou contrato de
sublocação. (Informações Neto Ferreira)
Site: https://mamais.com.br/index.php/2022/03/14/construtora-vira-alvode-investigacao-por-fraude-em-licitacao-em-presjuscelino/
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O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - GIRO DE NOTICIAS. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA vai apoiar ações contra abate de
frangos em feiras e mercados
omaranhense

O promotor de justiça Herbert Figueiredo, titular da
1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de São
Luís, recebeu, nesta quinta-feira, 10, a visita do
secretário municipal de Agricultura, Pesca e
Abastecimento de São Luís (Semapa), Liviomar
Macatrão. No encontro, o secretário solicitou o apoio
institucional do Ministério Público ao projeto Alimento
Seguro para melhorar as condições higiênicosanitárias da venda de produtos de origem animal nas
feiras e mercados de São Luís.
Dentro desse projeto, especificamente, há o
enfrentamento ao abate de frangos dentro de
mercados e feiras, o que contraria a legislação
sanitária e recomendações do Ministério Público e
da Prefeitura.
"É um problema histórico, mas nós estamos imbuídos
do propósito de dar uma solução para esse problema,
até porque ainda vivemos um momento de pandemia.
Nós estamos combatendo esse abate irregular,
principalmente, nos mercados que foram reformados e
estão com estruturas físicas mais modernas e que
devem atender bem os consumidores", disse o titular
da Semapa.

abatedouros irregulares de frangos dentro das feiras e
mercados. No andamento da investigação, foram
relatadas denúncias de moradores e usuários desses
espaços incomodados pelo mau cheiro e dejetos
colocados a céu aberto, colocando em risco a saúde
pública e desobedecendo as normas de vigilância
sanitária.
Também já foram realizadas várias audiências
públicas com gestores de saúde, representantes da
Vigilância Sanitária, Semapa e feirantes, mas as
partes não chegaram a um acordo. "O procedimento
está concluso para ajuizarmos a Ação Civil Pública
para obrigar os responsáveis para evitar essa prática",
informou.
O membro do Ministério Público afirmou que serão
organizadas vistorias e inspeções nas feiras e
mercados, com a adoção de medidas pertinentes
contra quem estiver infringindo a legislação sanitária.
Além disso, deverá ser editada Recomendação para
respaldar as ações da Semapa, Agência Estadual de
Defesa Agropecuária (Aged) e da Vigilância Sanitária
Municipal.
Site: https://omaranhense.com/mpma-vai-apoiar-acoescontra-abate-de-frangos-em-feiras-e-mercados/

Presente na reunião, a superintendente de Defesa e
Inspeção Sanitária da Semapa, Alessandra Pontes,
informou que, inicialmente, foi feito em 2021 um
trabalho de conscientização junto aos feirantes,
orientando sobre os perigos para a saúde pública que
a venda de produtos de origem animal pode causar se
não forem adotados os protocolos sanitários.
"Os produtos precisam de registro para conferir
segurança aos consumidores, garantindo que
passaram por todos os requisitos e possuem as
condições higiênico-sanitárias ideais para o consumo
humano", pontua a superintendente.
Alessandra Pontes cita algumas doenças que podem
ser causadas pelo frango como a gripe aviária,
salmonelose e várias zoonoses que podem ser
transmitidas, o que exige cuidados dos feirantes e da
população.
O promotor de justiça esclareceu que instaurou, em
2018, um inquérito civil para averiguar a existência de
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PORTAL IMPERATRIZ ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Cinco pessoas autuadas por causa de som
alto durante o fim de semana
Lucas Aquino

Mais uma etapa da Operação Sossego aconteceu,
durante esse fim de semana, com o objetivo de coibir
a poluição sonora de carros pelas ruas de Imperatriz.
Segundo a Guarda Municipal, cinco pessoas foram
autuadas por perturbação do sossego público na
cidade.
Além disso, a operação também flagrou outras
ocorrências como um motorista sem habilitação,
quatro condutores usando o celular enquanto dirigiam,
três sem o cinto de seguranças e quatro que dirigiam
na contramão.
"Essas ações que estão sendo feitas nos finais de
semana, estão contando cada vez mais com a apoio
da população. Essa foi mais uma etapa que
verificamos a necessidade de coibir esse tipo de delito
em Imperatriz, e trazer mais tranquilidade aos seus
cidadãos", afirmou o comandante geral da GMI,
Josenildo Ferreira
A operação envolve forças de segurança do município,
por meio da GMI e Setran, do Estado, Ministério
Público Estadual (MPE), Polícia Militar e Polícia Civil,
além das Secretarias de Planejamento Urbano (Seplu)
e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Semmarh), ambas do município.
Site: https://imperatriz.online/2022/03/14/cinco-pessoasautuadas-por-causa-de-som-alto-durante-o-fim-desemana/
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PORTAL ITAQUI BACANGA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público vai apoiar ações contra
abate de frangos em feiras e mercados
O promotor de justiça
Herbert Figueiredo, titular da 1ª Promotoria de Justiça
de Defesa da Saúde de
São Luís, recebeu, nesta quinta-feira, 10, a visita do
secretário municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís
(Semapa), Liviomar Macatrão. No

informou que, inicialmente, foi feito em 2021 um
trabalho de conscientização
junto aos feirantes, orientando sobre os perigos para a
saúde pública que a
venda de produtos de origem animal pode causar se
não forem adotados os
protocolos sanitários.

encontro, o secretário solicitou o apoio institucional do
Ministério Público ao

"Os produtos precisam de

projeto Alimento Seguro para melhorar as condições
higiênico-sanitárias da

registro para conferir segurança aos consumidores,
garantindo que passaram por

venda de produtos de origem animal nas feiras e
mercados de São Luís.

todos os requisitos e possuem as condições higiênicosanitárias ideais para o

Dentro desse projeto,

consumo humano", pontua a superintendente.

especificamente, há o enfrentamento ao abate de
frangos dentro de mercados e

Alessandra Pontes cita

feiras, o que contraria a legislação sanitária e
recomendações do Ministério

algumas doenças que podem ser causadas pelo
frango como a gripe aviária,

Público e da Prefeitura.

salmonelose e várias zoonoses que podem ser
transmitidas, o que exige cuidados

"É um problema histórico,

dos feirantes e da população.

mas nós estamos imbuídos do propósito de dar uma
solução para esse problema,

O promotor de justiça

até porque ainda vivemos um momento de pandemia.
Nós estamos combatendo esse
abate irregular, principalmente, nos mercados que
foram reformados e estão com
estruturas físicas mais modernas e que devem atender
bem os consumidores", disse
o titular da Semapa.
Presente na reunião, a
superintendente de Defesa e Inspeção Sanitária da
Semapa, Alessandra Pontes,

esclareceu que instaurou, em 2018, um inquérito civil
para averiguar a
existência de abatedouros irregulares de frangos
dentro das feiras e mercados.
No andamento da investigação, foram relatadas
denúncias de moradores e usuários
desses espaços incomodados pelo mau cheiro e
dejetos colocados a céu aberto,
colocando em risco a saúde pública e desobedecendo
as normas de vigilância
sanitária.
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PORTAL ITAQUI BACANGA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Também já foram
realizadas várias audiências públicas com gestores de
saúde, representantes da
Vigilância Sanitária, Semapa e feirantes, mas as
partes não chegaram a um
acordo. "O procedimento está concluso para
ajuizarmos a Ação Civil Pública para
obrigar os responsáveis para evitar essa prática",
informou.
O membro do Ministério
Público afirmou que serão organizadas vistorias e
inspeções nas feiras e
mercados, com a adoção de medidas pertinentes
contra quem estiver infringindo a
legislação sanitária. Além disso, deverá ser editada
Recomendação para
respaldar as ações da Semapa, Agência Estadual de
Defesa Agropecuária (Aged) e
da Vigilância Sanitária Municipal.
Site: https://www.portaldoitaquibacanga.com.br/2022/03/ministerio-publico-vai-apoiaracoes.html
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BLOG ALEX CARLOS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PGJ entrega a secretário de Meio Ambiente
doações a vítimas de enchentes no Maranhão
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, fez a
entrega oficial ao secretário de Estado do Meio
Ambiente, Diego Rolim, das cestas básicas
arrecadadas pelo Ministério Público do Maranhão
para as vítimas de enchentes no Maranhão. Os
alimentos foram doados por membros e servidores do
MPMA após realização de campanha interna no
órgão.
"O secretário Diego Rolim está recebendo as cestas
básicas que foram arrecadadas pelo Ministério
Público para amenizar a situação difícil que vem
ocorrendo em vários municípios maranhenses. Essa é
uma forma de tentarmos contribuir para diminuir um
pouco o sofrimento dessas pessoas", destacou
Eduardo Nicolau, entregando, simbolicamente, uma
cesta básica ao secretário.
Diego Rolim agradeceu o gesto do Ministério Público
do Maranhão e explicou que o Governo do Estado irá
levar as doações de helicóptero para as regiões mais
atingidas pelas enchentes registradas nos últimos
meses no estado.
A entrega das cestas básicas foi acompanhada pelo
diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão,
Carlos Henrique Vieira.
Site: https://alexcarlos.com.br/pgj-entrega-a-secretariode-meio-ambiente-doacoes-a-vitimas-de-enchentes-nomaranhao/
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BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PGJ entrega a secretário de Meio Ambiente
doações a vítimas de enchentes no Maranhão
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, fez a
entrega oficial ao secretário de Estado do Meio
Ambiente, Diego Rolim, das cestas básicas
arrecadadas pelo Ministério Público do Maranhão
para as vítimas de enchentes no Maranhão. Os
alimentos foram doados por membros e servidores do
MPMA após realização de campanha interna no
órgão.
" O secretário Diego Rolim está recebendo as cestas
básicas que foram arrecadadas pelo Ministério
Público para amenizar a situação difícil que vem
ocorrendo em vários municípios maranhenses. Essa é
uma forma de tentarmos contribuir para diminuir um
pouco o sofrimento dessas pessoas", destacou
Eduardo Nicolau, entregando, simbolicamente, uma
cesta básica ao secretário.
Diego Rolim agradeceu o gesto do Ministério Público
do Maranhão e explicou que o Governo do Estado irá
levar as doações de helicóptero para as regiões mais
atingidas pelas enchentes registradas nos últimos
meses no estado.
A entrega das cestas básicas foi acompanhada pelo
diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão,
Carlos Henrique Vieira.
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/pgj-entrega-asecretario-de-meio-ambiente-doacoes-a-vitimas-deenchentes-no-maranhao/
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BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA - MARANHÃO. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Cândido Mendes| Prefeito Facinho será
ouvido amanhã na Procuradoria Geral de
Justiça do Estado
Celso Almeida

A coisa tá ficando séria para o prefeito de Cândido
Mendes, José Bonifácio (Facinho), pois o Ministério
Público está fechando o cerco contra o gestor
municipal devido às ações perpetrada pela
administração municipal.
Está marcada para amanhã em São Luís na sede do
Ministério Público do Maranhão, na Procuradoria
Geral de Justiça-PGJ, a oitiva do prefeito perante o
Procurador Geral de Justiça, que deverá explicar no
procedimento de investigação criminal, detalhes sobre
os processos licitatórios que envolvem a construção
de estradas vicinais que ligam o povoado Barão de
Tromay ao Porto do Raul e ao Cocal, ambos alvos de
denúncias por suspeitas de graves irregularidades.
Vamos acompanhar o desenrolar desse caso, visto
que o dinheiro está envolvido nas transações.
Ministério Público do Maranhão
Site: https://blogdocelsoalmeida.com/candido-mendesprefeito-facinho-sera-ouvido-amanha-na-procuradoriageral-de-justica-do-estado
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BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Seg, 14 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alvo de inquérito criminal, prefeito de
Cândido Mendes será ouvido na PGJ
A coisa tá ficando séria para o prefeito de Cândido
Mendes, José Bonifácio (Facinho), pois o Ministério
Público está fechando o cerco contra o gestor
municipal devido às ações perpetrada pela
administração municipal.
Está marcada para amanhã em São Luís na sede do
Ministério Público do Maranhão, na Procuradoria
Geral de Justiça-PGJ, a oitiva do prefeito perante o
Procurador Geral de Justiça, que deverá explicar no
procedimento de investigação criminal, detalhes sobre
os processos licitatórios que envolvem a construção
de estradas vicinais que ligam o povoado Barão de
Tromay ao Porto do Raul e ao Cocal, ambos alvos de
denúncias por suspeitas de graves irregularidades.
Vamos acompanhar o desenrolar desse caso, visto
que o dinheiro está envolvido nas transações.
Do Blog do Celso Almeida
Site: https://blogdominard.com.br/2022/03/alvo-deinquerito-criminal-prefeito-de-candido-mendes-seraouvido-na-pgj/
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Construtora responsável por obra da sede da
Promotoria de Lago da Pedra é multada
A Ingarana Construções LTDA., que tem sede
localizada no Centro de São Luís, foi multada no valor
de R$ 13.294,67 (treze mil, duzentos e noventa e
quatro reais e sessenta e sete centavos), penalidade
aplicada pelo Procurador Geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau.
A empresa, que tem como representante legal Gilvan
Castro Nascimento, venceu o processo licitatório,
realizado na modalidade Tomada de Preços nº
001/2019 do tipo menor preço, sob o regime de
empreitada por preço unitário, firmando o contrato nº
029/2019 com a Procuradoria Geral de Justiça, para
execução da obra de construção do
prédio sede da Promotoria de Justiça de Lago da
Pedra.
Segundo o representante do Ministério Publico, a
Ingarana aplicou materiais inadequados na obra
divergindo dos materiais especificados na planilha
orçamentária de serviços, além de não refazer os
serviços rejeitados pela fiscalização. Portanto, a
empresa descumpriu obrigações previstas nas
cláusulas do contrato.
A PGJ concedeu à contratada "a oportunidade de
exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa,
sendo-lhe ofertado prazo de 5 (cinco) dias úteis para
apresentar defesa acerca do descumprimento de suas
obrigações contratuais" , prazo já extrapolado. E
determinou a aplicação da multa acima referida.
Site: https://blogdominard.com.br/2022/03/construtoraresponsavel-por-obra-da-sede-da-promotoria-de-lagoda-pedra-e-multada/
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MPMA vai apoiar ações contra abate de
frangos em feiras e mercados de São Luís
Eduardo Ericeira

O promotor de justiça Herbert Figueiredo, titular da
1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de São
Luís, recebeu, nesta quinta-feira, 10, a visita do
secretário municipal de Agricultura, Pesca e
Abastecimento de São Luís (Semapa), Liviomar
Macatrão. No encontro, o secretário solicitou o apoio
institucional do Ministério Público ao projeto Alimento
Seguro para melhorar as condições higiênicosanitárias da venda de produtos de origem animal nas
feiras e mercados de São Luís.
Dentro desse projeto, especificamente, há o
enfrentamento ao abate de frangos dentro de
mercados e feiras, o que contraria a legislação
sanitária e recomendações do Ministério Público e
da Prefeitura.
"É um problema histórico, mas nós estamos imbuídos
do propósito de dar uma solução para esse problema,
até porque ainda vivemos um momento de pandemia.
Nós estamos combatendo esse abate irregular,
principalmente, nos mercados que foram reformados e
estão com estruturas físicas mais modernas e que
devem atender bem os consumidores", disse o titular
da Semapa.

abatedouros irregulares de frangos dentro das feiras e
mercados. No andamento da investigação, foram
relatadas denúncias de moradores e usuários desses
espaços incomodados pelo mau cheiro e dejetos
colocados a céu aberto, colocando em risco a saúde
pública e desobedecendo as normas de vigilância
sanitária.
Também já foram realizadas várias audiências
públicas com gestores de saúde, representantes da
Vigilância Sanitária, Semapa e feirantes, mas as
partes não chegaram a um acordo. "O procedimento
está concluso para ajuizarmos a Ação Civil Pública
para obrigar os responsáveis para evitar essa prática",
informou.
O membro do Ministério Público afirmou que serão
organizadas vistorias e inspeções nas feiras e
mercados, com a adoção de medidas pertinentes
contra quem estiver infringindo a legislação sanitária.
Além disso, deverá ser editada Recomendação para
respaldar as ações da Semapa, Agência Estadual de
Defesa Agropecuária (Aged) e da Vigilância Sanitária
Municipal.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2022/03/mpmavai-apoiar-acoes-contra-abate-de.html

Presente na reunião, a superintendente de Defesa e
Inspeção Sanitária da Semapa, Alessandra Pontes,
informou que, inicialmente, foi feito em 2021 um
trabalho de conscientização junto aos feirantes,
orientando sobre os perigos para a saúde pública que
a venda de produtos de origem animal pode causar se
não forem adotados os protocolos sanitários.
"Os produtos precisam de registro para conferir
segurança aos consumidores, garantindo que
passaram por todos os requisitos e possuem as
condições higiênico-sanitárias ideais para o consumo
humano", pontua a superintendente.
Alessandra Pontes cita algumas doenças que podem
ser causadas pelo frango como a gripe aviária,
salmonelose e várias zoonoses que podem ser
transmitidas, o que exige cuidados dos feirantes e da
população.
O promotor de justiça esclareceu que instaurou, em
2018, um inquérito civil para averiguar a existência de
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Alvo de inquérito criminal, prefeito de
Cândido Mendes será ouvido na PGJ
Blog do Neto Weba

A coisa tá ficando séria para o prefeito de Cândido
Mendes, José Bonifácio (Facinho), pois o Ministério
Público está fechando o cerco contra o gestor
municipal devido às ações perpetrada pela
administração municipal.
Está marcada para amanhã em São Luís na sede do
Ministério Público do Maranhão, na Procuradoria
Geral de Justiça-PGJ, a oitiva do prefeito perante o
Procurador Geral de Justiça, que deverá explicar no
procedimento de investigação criminal, detalhes sobre
os processos licitatórios que envolvem a construção
de estradas vicinais que ligam o povoado Barão de
Tromay ao Porto do Raul e ao Cocal, ambos alvos de
denúncias por suspeitas de graves irregularidades.
Vamos acompanhar o desenrolar desse caso, visto
que o dinheiro está envolvido nas transações.
Site: https://www.netoweba.com.br/2022/03/alvo-deinquerito-criminal-prefeito-de.html
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Secretário da Semapa Liviomar Macatrão,
pede ao MPMA apoio nas ações contra o
abate de frangos em feiras e mercados de
São Luís
O promotor de justiça Herbert Figueiredo, titular da
1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de São
Luís, recebeu, na quinta-feira, 10, a visita do secretário
municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de
São Luís (Semapa), Liviomar Macatrão. No encontro,
o secretário solicitou o apoio institucional do
Ministério Público ao projeto Alimento Seguro para
melhorar as condições higiênico-sanitárias da venda
de produtos de origem animal nas feiras e mercados
de São Luís.
Dentro desse projeto, especificamente, há o
enfrentamento ao abate de frangos dentro de
mercados e feiras, o que contraria a legislação
sanitária e recomendações do Ministério Público e
da Prefeitura.
"É um problema histórico, mas nós estamos imbuídos
do propósito de dar uma solução para esse problema,
até porque ainda vivemos um momento de pandemia.
Nós estamos combatendo esse abate irregular,
principalmente, nos mercados que foram reformados e
estão com estruturas físicas mais modernas e que
devem atender bem os consumidores" , disse o titular
da Semapa.
Presente na reunião, a superintendente de Defesa e
Inspeção Sanitária da Semapa, Alessandra Pontes,
informou que, inicialmente, foi feito em 2021 um
trabalho de conscientização junto aos feirantes,
orientando sobre os perigos para a saúde pública que
a venda de produtos de origem animal pode causar se
não forem adotados os protocolos sanitários.

população.
O promotor de justiça esclareceu que instaurou, em
2018, um inquérito civil para averiguar a existência de
abatedouros irregulares de frangos dentro das feiras e
mercados. No andamento da investigação, foram
relatadas denúncias de moradores e usuários desses
espaços incomodados pelo mau cheiro e dejetos
colocados a céu aberto, colocando em risco a saúde
pública e desobedecendo as normas de vigilância
sanitária.
Também já foram realizadas várias audiências
públicas com gestores de saúde, representantes da
Vigilância Sanitária, Semapa e feirantes, mas as
partes não chegaram a um acordo. "O procedimento
está concluso para ajuizarmos a Ação Civil Pública
para obrigar os responsáveis para evitar essa prática" ,
informou.
O membro do Ministério Público afirmou que serão
organizadas vistorias e inspeções nas feiras e
mercados, com a adoção de medidas pertinentes
contra quem estiver infringindo a legislação sanitária.
Além disso, deverá ser editada Recomendação para
respaldar as ações da Semapa, Agência Estadual de
Defesa Agropecuária (Aged) e da Vigilância Sanitária
Municipal.
Site: https://osvaldomaya.com.br/secretario-da-semapaliviomar-macatrao-pede-ao-mpma-apoio-nas-acoescontra-o-abate-de-frangos-em-feiras-e-mercados-de-saoluis/

"Os produtos precisam de registro para conferir
segurança aos consumidores, garantindo que
passaram por todos os requisitos e possuem as
condições higiênico-sanitárias ideais para o consumo
humano" , pontua a superintendente.
Alessandra Pontes cita algumas doenças que podem
ser causadas pelo frango como a gripe aviária,
salmonelose e várias zoonoses que podem ser
transmitidas, o que exige cuidados dos feirantes e da
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MPMA realiza palestras em alusão ao mês
da mulher
Romoaldo Oliveira / Isisnaldo Lopes

No mês de março o MPMA realiza palestra de alusão
ao mês da mulher na cidade Açailândia, Imperatriz e
Balsas, as palestras serão ministradas nos dias 14 em
Açailândia e Imperatriz e na sequência na cidade de
Balsas, a parceria é com o centro de apoio operacional
de enfretamento a violência de gênero da mulher,
escola superior do MPMA, promotoria de justiça de
Açailândia e Imperatriz também, com início às 9h da
manhã.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2022/03/14/RDIOAASORRIS
OFM1047ACAILANDIAMA-09.55.13-09.58.351647278077.mp3
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