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ZÉ VIEIRA ESTÁ COM OS DIAS CONTADOS PARA SAIR DO
COMANDO DA PREFEITURA DE BACABAL

2 de setembro de 2017 at 04:30
Nenhum comentário

Leandro de Sá

 

É questão de dias a permanência do prefeito Zé Vieira no comando da Prefeitura de Bacabal, interior do
Maranhão.

O gestor sofre um forte processo de pedido de cassação de mandato. São inúmeras decisões desfavoráveis a
Vieira, que vem administrando o município sub judice.

Recentemente, o Ministério Público Federal (MPF) emitiu parecer que garante a manutenção da condenação
dele por improbidade administrativa, desvio de dinheiro e suspensão dos direitos políticos por 3 anos.

O prefeito já havia sido condenado no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), não podendo sequer ter
concorrido nas eleições do ano passado.

Com uma ficha corrida de mais de 72 processos na Justiça, Zé Vieira vem acumulando condenações nos últimos
anos.

As liminares que o beneficiavam anteriormente foram todas cassadas, mostrando a fragilidade dos argumentos
da defesa e mantendo suas condenações na justiça estadual, federal e Tribunal de Contas da União (TCU).

http://www.blogdodesa.com.br/x/ze-vieira-esta-com-os-dias-contados-para-sair-do-comando-da-prefeitura-de-bacabal/
http://www.blogdodesa.com.br/x/ze-vieira-esta-com-os-dias-contados-para-sair-do-comando-da-prefeitura-de-bacabal/
http://www.blogdodesa.com.br/x/ze-vieira-esta-com-os-dias-contados-para-sair-do-comando-da-prefeitura-de-bacabal/
http://www.blogdodesa.com.br/x/ze-vieira-esta-com-os-dias-contados-para-sair-do-comando-da-prefeitura-de-bacabal/#respond
http://www.blogdodesa.com.br/x/author/leandro/


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
02/09/2017 - BLOG RAIMUNDO GARRONE 
NEGATIVA
Toma lá, dá cá: Tia de Edilázio e ex-assessora de Nelma receberam do cartório de Ricardo Gonçalves

Pag.: 2

Toma lá, dá cá: Tia de Edilázio e ex-assessora de
Nelma receberam do cartório de Ricardo
Gonçalves

02/09/2017 07:33:01

Recibos que o blog teve acesso revelam que após ser nomeado por Nelma Sarney em junho de 2014 como
interino da milionária Serventia do 1º Registro de Imóveis de São Luís, Ricardo da Silva Gonçalves contratou
"serviços" de duas pessoas ligadas diretamente à desembargadora, em uma triangulação no mínimo suspeita,
cuja a hipotenusa seria o deputado estadual Edilázio Júnior.

Genro de Nelma Sarney, o deputado é a ligação entre as pontas desses dois catetos, seja pelo grau de
parentesco e doações às suas campanhas eleitorais, seja pelos cargos em comissão no gabinete da sogra.

De um lado do retângulo está a sua própria tia, Raimunda Vânia Almeida Lima. Doadora das duas campanhas
do sobrinho (2010 e 2014), ela foi recompensada por Ricardo Gonçalves no dia 5 de novembro de 2014 com o
pagamento de R$ 6 mil, feito através de um simples recibo e sem a devida nota fiscal de pessoa física, a título
de serviços prestados no mês de outubro como Escrevente Autorizada 02.

    Recibo assinado por Raimunda Vânia Almeida Lima, tia do deputado Edilázio Júnior

Do outro, esse mais extenso, está Marlla Maria Barbosa Arouche, ex-assessora de Nelma que teve carteira
assinada pelo tabelião Gonçalves em setembro de 2014, como escrevente substituta e salário de R$ 17.965,00.

Marlla é irmã de José Mauro Barbosa Arouche, doador de campanha de Edilázio (2010) e também ex-assessor
de Nelma, com quem nutre forte amizade que o permitiu protagonizar uma estranha jornada judicial para
entrar pela janela no cartório de Buriticupu, após ser reprovado na prova discursiva do concurso público
realizada em janeiro de 2009. (Leia Aqui)

    Contracheque referente ao salário de dezembro de
2014 recebido por Marlla Arouche no cartório de Ricardo
Gonçalves

José Mauro ganhou o seu primeiro cargo em comissão da desembargadora em 2001, e entre idas e vindas ficou
até 2014, quando foi nomeado com um dos maiores salários da Assembleia Legislativa do Maranhão (símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial) para assessorar o genro deputado. 

Já a passagem de Marlla Arouche pelo gabinete de Nelma Sarney é um mistério. Embora o Portal Brasil, site
com notícias e serviços do Governo Federal, registre o Ato 392013 da sua nomeação assinado pelo então
presidente do tribunal, Antônio Guerreiro Júnior, em 15 de janeiro de 2013, o blog não encontrou a referida

http://garrone.com.br/o-mesmo-juiz-que-inocentou-roseana-responde-acao-no-cnj-ao-lado-de-nelma-sarney/


publicação no Diário Oficial da Justiça do Maranhão e tampouco o seu nome no Portal da Transparência do TJ.

Nomeação de Marlla Arouche no TJ, encontrada no Portal Brasil, como
assessora de                                                  Nelma Sarney em 2013
     Print do Portal da Transparência do TJ, onde o nome de Marlla Arouche só aparece na            
                                         folha de pagamento em 2016

Somente em 2016 nos meses de fevereiro, março e abril é que o nome de Marlla Arouche consta da folha de
pagamento disponibilizada pelo Portal, com salário líquido de R$ 15.224,28.

Como o teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos catetos de um triângulo retângulo à medida de sua
hipotenusa, não é difícil calcular a proximidade entre o cartório da Rua do Sol e uma sala acarpetada no Palácio
Clóvis Bevilácqua.

Afinal, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa!
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O Tribunal de Justiça do Maranhão realizou a solenidade de lançamento da pedra fundamental, para construção
do novo Fórum de Presidente Dutra. A nova casa da justiça será construída na Rua ct 04, Quadra 14,
Residencial Colina Park, e vai ocupar uma área de dois mil e quinhentos metros quadrados.

Participaram da solenidade, o desembargador Lourival Serejo; os juízes Gláucia Helen de Almeida (1ª Vara de
Presidente Dutra), Clênio Lima Correa (São Domingos), Sheila Cunha (Governador Eugênio Barros) e Edmilson
Lima (Tuntum); o prefeito de Tuntum, Cleomar Tema; o promotor de Justiça Carlos Rafael Bulhão; a defensora
pública Ana Júlia de Sousa; e a diretora de Engenharia do TJMA, Tyara Oliveira, além de vereadores, servidores
do fórum e membros da comunidade.

Juízes que estiveram presentes ao evento, afirmaram que há tempos Presidente Dutra, necessita de um espaço
mais adequado para o funcionamento da justiça. “O prédio onde funciona atualmente o Fórum não oferece
condições adequadas, esperamos que as obras iniciem logo e já no próximo ano a gente possa está trabalhando
num local mais amplo e melhor”, ressaltou Glaucia Hellen

A obra está orçada em quase dois milhões de reais; e os recursos são do Poder Judiciário. Com uma área
construída de aproximadamente 898,12 m², o novo prédio será mais amplo, moderno e trará maior conforto
para os seus usuários e frequentadores.

A estrutura disporá de espaço para duas varas judiciais – gabinete do juiz, secretaria judicial, atendimento,
arquivo, copa, sala de audiência e assessoria –, turma recursal, distribuição, protocolo, banheiros para
servidores e jurisdicionados, salas para oficiais de justiça, oab e ministério público, salão do júri e seus anexos
para 89 lugares, além de estacionamento. Atualmente, o fórum de presidente dutra funciona em um prédio
escolar adaptado.

Segundo o juiz Ferdinando Marco Serejo, a construção do novo fórum, vai trazer desenvolvimento e a
valorização do bairro; dando a população, um acesso facilitado à justiça; e que a comarca, ganhará um fórum
digno para a população. “Esperamos que a obra se concluída nos trezentos dias e que em menos de um ano a
gente esteja inaugurando o fórum, trabalhando num ambiente maior, mas seguro, mas rápido, mas eficiente e
recebendo a população de uma maneira mais digna” declarou Ferndinando Serejo.

O terreno foi doado pela Prefeitura com a participação da Câmara Municipal. Para o prefeito Juran Carvalho, a
construção do novo fórum, será de grande importância para a população e para a região. O gestor municipal
aproveitou a oportunidade para anunciar novas obras para o Bairro. “Já temos um projeto de asfaltamento
desse Bairro entregue ao governador Flávio Dino e eu não tenho dúvida de que, esse bairro recebendo essa
obra e as atenções dos governos estadual e municipal, será um bairro muito importante de Presidente Dutra”,



finalizou Juran.

Fonte: Ascom 


