Representantes da Prefeitura
visitam a nova Estação de
Tratamento de Água em Novo
Progresso
(Prefeito Macarrão visita estação de tratamento ETA-Foto
Divulgação Aguas de Novo Progresso) –Na última semana,
representantes da Prefeitura Municipal de Novo Progresso
visitaram a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no
município. O grupo, composto pelo prefeito Ubiraci Souza
Soares, o secretário de Governo, Braiter Vidovix e o
empresário Antônio Cardoso Campos, conheceu de perto todas as
etapas do ciclo de tratamento e distribuição de água realizada
pela Águas de Novo Progresso.
Os visitantes foram recebidos pelos colaboradores da
concessionária, gestor Lineu Machado e o supervisor Diogo
Gasparin, que mostraram o trabalho diário realizado pela
concessionária para verificar o controle de qualidade da água.
A nova estrutura localizada na mesma área onde existe a ETA
atual, no Setor Industrial, tem capacidade para tratar 180 mil
litros de água por hora e aumentará em 80% a produção de água
na cidade, garantindo maior regularidade do abastecimento na
área urbana.
Além da construção da nova ETA, a concessionária apresentou
também os principais investimentos e obras de melhorias
realizadas no município, como a implantação de mais de 17 mil
metros de redes de distribuição e adutoras. A ampliação e
modernização do sistema de abastecimento faz parte de um
pacote de mais de R$ 3 milhões em obras, para melhoria da
distribuição do fornecimento de água garantindo o acesso à
água potável para mais de 20 mil pessoas.

Durante a visita, o prefeito Ubiraci afirma que irá acompanhar
todas as obras realizadas pela concessionária e destacou ainda
a importância da modernização do sistema de abastecimento. “Os
investimentos realizados no município representam o avanço em
saneamento, contribuindo positivamente para a melhoria na
qualidade de vida da nossa população. Por isso, vamos estar
sempre atentos e acompanhar tudo de perto”, ressaltou.
Para mais informações sobre as ações realizadas no município
pela
Águas
de
Novo
Progresso,
acesse
www.aguasdenovoprogresso.com.br.
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Prefeito de Aveiro é eleito
Presidente
do
Consórcio
Tapajós
Consórcio Tapajós elegem Vilson Gonçalves
Presidente e Valdinei Jose Ferreira
VicePresidente
A eleição aconteceu nesta segunda (09), na sede do consorcio
Tapajós na cidade de Itaituba sudoeste do estado do Pará, a
nova diretoria foi eleita para um mandato de dois anos.
Foi eleito o prefeito Vilson Gonçalves

da cidade de Aveiro

como presidente e Valdinei Jose Ferreira
Vice- Presidente.

da cidade de Trairão

Participam do consórcio Tapajós os municípios de Aveiro,
Jacareacanga, Trairão, Rurópolis, Novo Progresso , Belterra e
Itaituba.
O prefeito Ubiraci Soares da cidade de Novo Progresso
encabeçou a chapa dos suplentes em seguida vem Raimundo
Batista Santiago da cidade de Jacareacanga e Joselino Padilha
da cidade de Rurópolis.
Participou do evento os sete prefeitos que compõe o consorcio.
O Consórcio Tapajós tem como objetivo articular ações a fim de
viabilizar programas de desenvolvimento local e regional,
envolvendo arranjos socioeconômicos estruturando cadeias
produtivas nas áreas de desenvolvimento econômico, social e
ambiental local e regional; saúde pública; gestão e
licenciamento ambiental; infraestrutura urbana e rural;
regularização fundiária urbana e rural e, estímulo à economia
urbana e rural.
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Itaituba: Prefeito Valmir
Clímaco,
vice
Nicodemos
Aguiar e vereadores tomam
posse.
Com o Espaço Português completamente lotado, e mais um bom
número de pessoas na área externa, aconteceu ontem, a posse
dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Itaituba, eleitos
no dia 2 de outubro e diplomados no dia 14 de dezembro.
Prevista para começar às cinco da tarde, a solenidade só foi
iniciada trinta minutos depois do horário estabelecido,
faltando dois vereadores, Davi Salomão e Diego Mota, que
chegaram mais de dez minutos atrasados, quando os trabalhos já
estavam em andamento. Ao todo, foram três horas e dez minutos
de duração, sendo que mais da metade do tempo foi ocupada
pelos oradores, pois além de todos os vereadores empossados,
do vice-prefeito e do prefeito, alguns convidados também se
pronunciaram.
De um modo geral, a solenidade foi muito bem organizada pela
Câmara e bem conduzida por Salomão Silva, que procurou dar
dinamismo aos trabalhos para evitar cansar demasiadamente o
público. Porém, para não dizer que foi tudo perfeito, a
imprensa saiu reclamando do espaço muito pequeno que lhe foi
reservado, o que fez com que fotógrafos, cinegrafistas e
repórteres ficassem espremidos. Feita a composição da mesa,
presidida pelo vereador de mais idade, João Bastos Rodrigues,
tendo Peninha como secretário “ad hoc”, procedeu-se a posse
dos vereadores, que fizeram o juramento de praxe como manda a
lei. Em seguida o mestre de cerimônia leu documentos atinentes
à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio
2017/2018.
Como apenas uma chapa foi registrada na secretaria da Câmara,
já de posse de seus mandatos, os vereadores foram consultados

pelo presidente da mesa, vereador Cebola, se eles concordavam
que houvesse aclamação, uma vez que se tratava de chapa única.
Como ninguém se manifestou contrário, o processo de eleição
por aclamação foi aprovado por unanimidade. Esse fato fez com
que se ganhasse, pelo menos, trinta minutos que seriam gastos,
no caso de haver votação.
A mesa diretora da Câmara Municipal para a primeira parte da
18ª Legislatura, (2017/2018), ficou constituída pelos
vereadores:
João Bastos Rodrigues (PDS), presidente;
Dirceu Biolchi (SD), vice-presidente;
Emanuel Júnior Pires (PSC), primeiro secretário;
Manuel Dentista (PSDB), segundo secretário e
Diego Mota (PTN), terceiro secretário.
Em seguida começou a cerimônia de posse do prefeito Valmir
Clímaco e do vice, Nicodemos Aguiar, que obedecendo ao ritual,
foram conduzidos por vereadores líderes de partidos até o
local. E diante de muitos aplausos, Valmir viu cumprida mais
uma etapa de seu sonho de chegar ao poder pelo voto direto. A
primeira parte desse sonho foi na diplomação pela Justiça
Eleitoral, como vencedor da eleição.
Havia uma expectativa muito grande a respeito da possibilidade
da ex-prefeita Eliene Nunes comparecer para passar a faixa ao
novo prefeito, mas, isso não aconteceu, e nem tampouco o vice,
Raimundo Santos Pimentel foi ao local. Coube à professora
Antonieta Lima cumprir essa parte da cerimônia, entregando a
faixa de prefeito a Valmir. A última parte da solenidade foi
reservada para os discursos, sendo destinados cinco minutos
para que cada um dos vereadores pudesse se pronunciar. Alguns
passaram um pouco, enquanto outros não chegaram a utilizar o
tempo todo. O vereador Peninha foi o orador oficial da Câmara.
Também usaram a palavra, os deputados Hilton Aguiar e
Chapadinha, e o procurado do Estado, Aldir Viana, filho de
Itaituba.
Hilton disse que Itaituba deixou de receber alguns benefícios
do Estado porque a ex-prefeita Eliene Nunes se recusou sempre

a dialogar com ele. Também o deputado Chapadinha afirmou que o
município deixou de receber mais de R$ 3 milhões de emendas
suas por conta disso. Em sua fala, o prefeito recém-empossado
ratificou pontos que já são de amplo conhecimento da
população, como compra de equipamentos pesados para o setor de
infraestrutura, atenção especial à saúde e à educação,
austeridade nos gastos da prefeitura e muita disposição para
trabalhar. Depois, a festa continuou na rua em frente ao
Espaço Português.
Fonte: Jota Parente
Fotos:
Jota
Parente
https://www.facebook.com/valmirpmdb.15?pnref=story
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Prefeitos amazônicos tomam
posse com desafios nas áreas
de gestão, saúde e segurança
(Foto Emanuel Pinheiro prefeito de Cuiabá) -O novo prefeito
de Cuiabá, no Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, e o vice, Niuam
Ribeiro, tomaram posse em cerimônia no Centro de Eventos do
Pantanal. No discurso, o prefeito afirmou que vai assegurar a
rapidez no atendimento à saúde, com médicos, remédios e
equipamentos funcionando.

Reeleito, Carlos Amastha assumiu o governo de Palmas, no
Tocantins, pela segunda vez, com a vice Cinthia Ribeiro, e os
19 vereadores que irão compor o Legislativo Municipal. Ele
garantiu que vai dar continuidade a programas e projetos
iniciados no primeiro mandato. Amastha é investigado pela
Operação Nosotros, da Polícia Federal, que apura suposta
fraude envolvendo o processo de licitação para construção do
sistema de transporte BRT de Palmas.
Também tomaram posse nesse domingo o prefeito de São Luís, no
Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior e o vice-prefeito, Júlio
Pinheiro. A chapa foi reeleita com mais de 285 mil votos. A
cerimônia foi no auditório da Federação das Indústrias do
Estado do Maranhão. Na ocasião, tomaram posse também os 31
vereadores eleitos em São Luís. O prefeito anunciou mudanças
na nova gestão para equilíbrio das contas públicas, como uso
consciente de água e energia elétrica e redução de contratos
de aluguel.
A posse do prefeito reeleito Clécio Luís, da Rede, foi em uma
cerimônia ontem à noite na Câmara Municipal de Macapá. Além
dele, também tomou posse Telma Nery, do DEM, que assume o
cargo pela primeira vez de vice-prefeita. Clécio faturou 61%
dos votos dos macapaenses.
Em Rio Branco, no Acre, a posse do prefeito reeleito, Marcus
Alexandre, da vice-prefeita, Socorro Néri, e dos 17 vereadores
eleitos em 2016, foi à tarde. A cerimônia ocorreu no Teatro
Universitário da Universidade Federal do Acre.
O Teatro Amazonas foi o local escolhido para a cerimônia de
posse de Arthur Virgílio, pela terceira vez no comando da
prefeitura de Manaus. Virgílio e o vice-prefeito Marcos Rotta,
do PMDB, foram empossados no final da tarde desse domingo após
a solenidade que deu posse aos 41 vereadores. Segundo o
prefeito, a construção do BRT será prioridade nos quatro anos
da gestão. Video

https://youtu.be/2SWMuYT-F4E

A posse do novo prefeito de Porto Velho, em Rondônia, Hildon
Chaves, foi no auditório de uma faculdade particular da
cidade, durante a tarde. Hildon Chaves prometeu melhorias na
área da saúde como implantar sistema de atendimento 24 horas,
em especial nas Unidades Básicas de Saúde.
A cerimônia de posse do prefeito reeleito de Belém, Zenaldo
Coutinho, e do novo vice Orlando Reis, foi no início da noite.
Durante o discurso, o prefeito citou a criminalidade como um
problema da cidade e revelou que para vencer o império da
violência é preciso construir uma cultura de paz. Zenaldo teve
a candidatura cassada, acusado abuso de poder político e
econômico. Ele recorreu da sentença e o caso corre na Justiça
Eleitoral.
E mais uma vez na prefeitura de Boa Vista, Teresa Surita e o
vice Arthur Henrique tomaram posse logo de manhã, em uma
faculdade, na zona leste da cidade. Surita foi a única mulher
eleita no primeiro turno das eleições de 2016 e candidata mais
votada entre as capitais brasileiras, com quase 80% dos votos.
Por EBC
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Macarrão toma posse e anuncia
secretariado
Prefeito eleito Ubiraci Soares , vice, Gelson
Dil e 9 vereadores também foram empossados
neste domingo 1º de janeiro de 2017.
O prefeito eleito de Novo Progresso Ubiraci Soares o Macarrão
(PSC), e o vice Gelson Dil tomaram posse do cargo neste
domingo (01) , nas dependências do salão de eventos Scremim.
Leia Também:Novo Progresso- Novos vereadores tomam posse e
elegem Presidente
Após

a posse, o prefeito anunciou seu novo secretariado;

Assistência Social: Michelly Patrícia Meuchi
Administração: Tatiane Sousa
Educação: Juliana Rosa Bertol da Silva
Finança: Cristiane Almeida
Industria e Comércio: Gisela Bringmann
Agricultura: João Batista Borges
Saúde: Eloído José Bertollo
Obras: José Lopes
Meio Ambiente: Juliano Cesar Simionatto
Governo: Braitner Vidovix
Da Redação Jornal Folha do Progresso
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Prefeito
renuncia
posse.

eleito de Marabá
às
vésperas
da

Foto: Arquivo (O Liberal) – Tião Miranda alegou problemas de
saúde para desistir do cargo. Vice assume no próximo domingo
(1º)
O prefeito eleito de Marabá, Tião Miranda (PTB), renunciou ao
cargo nesta sexta-feira (30). Uma carta com detalhes da
renúncia foi protocolada na Câmara Municipal de Marabá hoje. O
documento foi recebido pelo atual presidente da Câmara, Miguel
Gomes Filho (PP), e pelos vereadores Pedro Correa Lima (PTB) e
Beto Miranda (PSDB), irmão do Tião Miranda.
Na carta, o prefeito diz que desistiu de assumir o cargo por
motivos de saúde. Ele cita as atividades da campanha de 2016,
onde percebeu que não tinha mais a mesma vitalidade de antes.
‘Depois de 45 dias de caminhadas, diálogos, gravações de
programas, viagens e demais compromissos, o abalo à minha
saúde física e esgotamento foram além do que eu jamais
imaginava e então me defrontei com minhas limitações como ser
humano que sou’, escreveu.
Tião Miranda também disse na carta que a situação financeira
do município exigirá entrega no próximo mandato, algo que para
ele está ‘acima do que minhas limitações geradas pela idade e

saúde, neste momento, podem oferecer’.
Com a renúncia dele, quem assume o cargo de prefeito é o vice
Toni Cunha. A posse do prefeito e novos vereadores eleitos
está marcada para às 16h deste domingo (1º), na Câmara
Municipal de Marabá.
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Justiça
determina
o
afastamento do prefeito de
Tomé-Açu
A Justiça determinou o afastamento imediato de Josehildo
Takeda Bezerra do cargo de prefeito do município de Tomé-Açu,
no nordeste do Pará. Josehildo é acusado de improbidade
administrativa. A Prefeitura de Tomé-Açu informou que vai
recorrer da decisão.
O Juiz Jonas Conceição divulgou na quarta-feira (26) o
despacho, apontando falhas na administração do Prefeito de
Tomé-Açu durante o atraso de pagamento de servidores, além de
outras irregularidades cometidas. Com o afastamento do
prefeito, o município passa a ser administrado pelo presidente
da Câmara de Vereadores.
Segundo a Prefeitura de Tomé-Açu, os salários continuam sendo

pagos em dia, mas houve cortes de gratificações e abonos. O
motivo alegado para os cortes são as dificuldades financeiras
enfrentadas pela prefeitura, em função da crise econômica e
queda nos repasses ao município.
Por ORM
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Prefeito de Curionópolis é
condenado por improbidade
administrativa
Foto Curionópolis -Improbidade administrativa-Prefeito de
Curionópolis é condenado
O prefeito de Curionópolis, Wanderson Azevedo Chamon, foi
condenado por improbidade adminstrativa pela juíza Priscila
Mamede Mousinho. Com a sentença, ele será obrigado a pagar uma
multa equivalente a 25 vezes a sua remuneração como prefeito,
e está proibido de receber, por um período de três anos,
incentivos e beneficios fiscais e de crédito. Ainda cabe
recurso. O G1 entrou em contato com a prefeitura do município,
que informou que o prefeito não estava no local e não possui
telefone de contato.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, existem
indícios de que o prefeito havia realocado oito funcionários

públicos para a locais distantes, na zona rural, como
retaliação política. Segundo a denúncia, não havia motivo
prático para as mudanças. Destas oito pessoas apenas dois
ainda trabalham na administração municipal.
“O que houve foi a verdadeira relotação de servidores de seus
postos de trabalho, com comprovado desvio de finalidade, em
violação a princípios impostos ao administrador, frise-se,
legalidade, impessoalidade, moralidade; afastando-se dos
parâmetros ideias, sem motivação adequada, com clara presença
de distorção do fim legal, pelo que a ação de improbidade
merece acolhimento”, disse a juíza em sua sentença.
Por G1g1.globo.com
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Juíza mantém cassado dois exprefeito de Novo Progresso
Juíza bate o martelo e publica duas decisões no mesmo dia.
Os dois ex-prefeitos cassados pela Câmara Municipal pleiteavam
na Justiça de Novo Progresso a volta ao cargo.

Prefeito
Cassado
Osvaldo
Romanholi
(PR).
Osvaldo Romanholi (PR),
foi afastado do cargo e
posteriormente cassado pela decisão da maioria dos vereadores
da câmara Municipal de Novo Progresso. Romanholi teve duas
denuncias apreciadas e deliberadas pela Câmara Municipal, a
primeira que imputava o uso da maquina administrativa para
beneficiar empresa NovaNet, a segunda por contratar servidor
em cargo de provimento sem licitação (Técnico de Informática).

Ex

vice-

prefeito
cassado
Joviano
de
Almeida(PSL)
Neste caso quem assumiu a prefeitura no lugar de Romanholi
(PR), foi o vice-prefeito joviano de Almeida. Joviano ficou
diante administração publica municipal exatos onze meses, e
também foi denunciado na câmara municipal por eleitor –
Joviano teve mais de três denuncias desfavoráveis , somente
uma teve o prosseguimento. Joviano não foi afastado por
impedimento da justiça, a comissão processante foi formada e
os procedimentos seguiram o rito processual com o ex-alcaide
no cargo, no decorrer de 90 dias o processo foi concluso e
entregue para deliberar em plenário. Com o placar de 7 x1 ,
foi cassado em definitivo do cargo de prefeito de Novo
Progresso. Joviano foi denunciado por uso de decreto de

emergência sem justificativa. Para o denunciante e
posteriormente confirmado pelos vereadores, Joviano usou do
decreto para sacar os cofres públicos. Quem assumiu a vagância
do cargo foi os vereadores Ubiraci Soares (PSC) (Prefeito)
Eloido Bertollo (PR) (vice), por eleição na câmara munícipal.
“Os dois cassados entraram na Justiça para retornar ao cargo”.
As duas decisões da Justiça em Novo Progresso mantiveram a
decisão da Câmara Municipal, mesmo com parecer ministerial
favorável ao réu pelo deferimento.
As decisões da Câmara Municipal, foram mantidas pela Justiça.
A Juíza Titular “RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS” de Novo
Progresso, negou seguimento dos dois recursos, tanto para
Osvaldo Romanholi como para Joviano de AlmeidaDecisão caso JOVIANO: Isto posto, DENEGO a segurança
pretendida mantendo íntegro os efeitos da decisão da Câmara
de Vereadores de Novo Progresso que afastou definitivamente
o impetrante do cargo de Prefeito Municipal por meio do
Decreto Legislativos n.º002/2016, extinguindo o processo com
julgamento do mérito nos termos do art.487, I do NCPC.
P.R.I.
Novo Progresso, 31 de maio de 2016.
RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS
Juíza de Direito/Vara Única de Novo Progresso
Com o julgamento desses dois recursos, Vara Única de Novo
Progresso mantém, pelo menos, até o julgamento de ações
cautelares, Ubiraci Soares (PSC) , ‘Macarrão’, no cargo de
prefeito e Eloido Bertollo (PR) como vice-prefeito de Novo
Progresso.
Ainda cabem recursos de apelação para ambos os casos. Até o
fechamento desta edição Joviano não foi encontrado para
comentar sobre decisão, Osvaldo Romanholi (PR), confirmou

que seus advogados vão recorrer da decisão.
Por Jornal Folha do Progresso
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Prefeito de Vitória do Xingu
é condenado por crimes de
responsabilidade
As Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade de votos, condenaram o prefeito de Vitória do
Xingu, Erivando Oliveira Amaral, a dois anos e quatro meses de
detenção pela prática de crimes de responsabilidade. Por ser
pena inferior a quatro anos e preencher o acusado os
requisitos estabelecidos em lei, conforme o artigo 44 do
Código Penal, os desembargadores decidiram pela substituição
da pena restritiva de liberdade em duas restritivas de
direito, que são a limitação de fim de semana e a prestação de
serviços à comunidade. De acordo com o artigo 147 da lei de
Execução Penal, a execução da pena somente será possível após
o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando também
incidirá a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, conforme
estabelece o parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67,
cominado com a Lei Complementar 135/2010.

Des.
Mairton
Carneiro
durante julgamento nas
Câmaras Criminais

De acordo com o processo, sob a relatoria do desembargador
Rômulo Nunes, o prefeito foi denunciado pelo Ministério
Público por prática de crimes previstos no artigo 1º, incisos
V (ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou
realizá-las em desacordo com as normas financeiras
pertinentes) e XI (adquirir bens, ou realizar serviços e
obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos
exigidos em lei) do Decreto Lei nº 201/67, que dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras
providências. O Ministério Público alegou que o prefeito
estaria realizando despesas em desacordo com as normas
financeiras existentes e fraudando licitações.
A denúncia do MP foi com base no depoimento de Hausdmirgston
Silveira Guimarães, que foi nomeado pela Secretaria de
Educação de Vitória do Xingu como coordenador de educação da
zona rural do Município sem que se fizesse constar a referida
nomeação na folha de pagamento. Alega ainda que a remuneração
por tal serviço seria feita através de pagamento online ou por
meio de cheques nominais da própria administração municipal,
os quais eram justificados por meio de notas fiscais “frias”
da Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros
(COOTAIT), e que foram juntadas ao processo.
Também teria o prefeito contratado Hausdmirgston Guimarães,
sem qualquer processo licitatório e de forma verbal, para que

este prestasse serviços de transporte da rede escolar do
Município, sendo que a contraprestação seria da mesma forma
realizada de maneira online ou através de cheques nominais
emitidos pela Prefeitura Municipal. A contratação legal para
serviços com dispensa de licitação é limitada em até R$ 8 mil.
No caso em questão, no entanto, documentos juntados ao
processo demonstram o empenho e pagamento no valor de R$
26.987,28.

Des.
Raimundo
Holanda
relata feito durante sessão
Em sua defesa, o prefeito requereu inicialmente a rejeição da
denúncia oferecida, argumentando, dentre outros fatos, que não
há nenhuma assinatura sua nos contratos firmados
com
Hausdmirgston Guimarães, assim como nos cheques que o
coordenador teria recebido. Afirmou ainda que a ordenação de
despesas no município é descentralizada, cabendo a cada um dos
secretários municipais a ordenação e execução do orçamento de
sua competência. No caso em questão, disse que quem autorizou
e assinou o contrato para locação do veículo de transporte
escolar foi o secretário municipal de Educação, o qual teria
agido dentro de suas atribuições legais.
A tentativa de defesa do prefeito, atribuindo o dolo da
contratação irregular ao secretário de educação, não merece
prosperar conforme o relator Rômulo Nunes, considerando que,
embora tenha o secretário assinado as notas de empenho e os
cheques, sua atuação foi de “mero executor das ordens que lhe
eram dadas pelo gestor municipal que, portanto, era o mentor

intelectual de todas as fraudes”
Para o relator, “claro está pelos elementos probatórios dos
autos, que o réu era o mandante do crime e tinha pleno domínio
do fato delituoso, se utilizando de seu secretário para se
manter oculto, furtando-se a responsabilização criminal. A meu
ver, pouco importa o fato de ser a administração municipal
descentralizada. Sabe-se que os preceitos que norteiam a
moderna gestão pública recomendam que ela efetivamente se
desenvolva desta forma. Todavia, tais fatos não afastam a
responsabilização criminal do alcaide, quer pela escolha de
seus secretários, quer pelos atos criminosos por eles
praticado, quando comprovado que deles sabia e participou”.
Santarém Novo – Ainda na sessão das Câmaras Criminais desta
segunda-feira, 16, os desembargadores aceitaram, à unanimidade
de votos, denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o
prefeito de Santarém Novo, Sei Ohaze, e contra seu filho,
Márcio Arata Ohaze, sob a acusação de práticas de crimes
previstos na lei 10.826/2003, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Armas.
De acordo com os autos do processo, que está sob a relatoria
do desembargador Raimundo Holanda Reis, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão, foram encontradas, na casa do
prefeito, na parte inferior da residência, diversas armas como
pistolas, rifles, escopetas, algumas com numeração raspadas,
além de farta munição.
O prefeito foi intimado para prestar informações e se defender
no processo, mas não constituiu advogado, determinando o
relator, a designação de defensor público para a assistência
do acusado. Dessa maneira, alegou o prefeito estado de
necessidade para defesa própria, explicando que já fora
assaltado e que precisava e defender. A denúncia foi aceita à
unanimidade de votos.
Benevides – Os julgadores das Câmaras Criminais reunidas

também mantiveram a prisão preventiva de André Amaral Lima,
que responde a processo penal por crime de roubo (artigo 157
do Código penal) praticado em concurso de pessoas e com uso de
arma de fogo, violência e ameaça. André foi reconhecido como
um dos autores do assalto ocorrido em uma Van (transporte
coletivo) quando foi alvejado com um disparo um policial
militar.
Para a relatora do habeas corpus liberatório, desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, não há que se falar em
constrangimento ilegal, conforme alegou a defesa do acusado,
considerando estar o decreto de prisão fundamentado pela
necessidade de resguardo da ordem social. A relatora ressaltou
a decisão do Juízo de Benevides, quando da negativa de
liberdade em pedido à Vara, considerando “oportuno registrar
que a gravidade do crime noticiado, revelada não só por sua
natureza, mas principalmente pela audácia com que foi
executado, deixa clara a periculosidade dos requerentes, que,
com certeza, poderão voltar a delinquir, e encontraram
estímulos para isto, se postos em liberdade no presente
momento”.
Por ocasião do assalto, o segundo denunciado no processo,
Rodrigo Caio Vinha Rosa, teria dado uma coronhada no rosto de
um passageiro para contê-lo. Já André, em luta corporal com um
policial que temia ser identificado e, por isso, assassinado,
atingiu o militar com um disparo. Por essas razões, a
desembargadora relatora considera necessária a manutenção da
prisão provisória dos acusados como forma de garantir a ordem
pública.
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