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Gastão e Jerry saem em defesa de ex-prefeito preso por desvio de
verbas, peculato e fraude

Para deputados, Francisco Pestana ‘nunca teve atitudes que desabonassem a sua conduta’. Prisão de ex-gestor
de Cururupu ocorreu após três sentenças condenatórias transitadas em julgado

Os deputados federais Gastão Vieira (PROS) e Márcio Jerry (PCdoB) usaram o Twitter, no último sábado 7,
antevéspera da data em que é comemorado o Dia Internacional Contra a Corrupção, dia 9 de dezembro, para
defender o ex-prefeito de Cururupu, José Francisco Pestana.

Com três sentenças condenatórias transitadas em julgado, o ex-gestor foi preso pela Polícia Civil do Maranhão
no mês passado, para cumprimento de penas que chegam a quase 19 anos de prisão, por apropriação ou desvio
de verbas públicas, peculato, fraude em licitação e outros crimes. Está na PRSLZ (Penitenciária Regional de São
Luís), antigo Presídio São Luís III, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Para Gastão Vieira, porém, Francisco Pestana não possui qualquer atitude que desabone sua vida pública, e
deve apenas ter cometido descuidos na administração pública municipal por pura inocência.

“Conheço Francisco Pestana, ex-prefeito de Cururupu, há muito tempo. Nunca teve atitudes que desabonassem
a sua conduta. Por boa-fé ou ingenuidade, não teve os cuidados devidos com o encerramento de sua gestão e
com os processos.Manifesto apoio, estando ao lado dele e de sua família”, publicou.

Em comentário à postagem do colega de bancada e de grupo político, Márcio Jerry reforçou a defesa.

“Também o conheço de longas datas e faço minhas também suas palavras solidárias e de confiança”, respondeu
o comunista.

De acordo com as três sentenças que condenaram Francisco Pestana à prisão, investigações do Ministério
Público do Maranhão, autor das denúncias, apontaram que os crimes foram cometidos por ele durante os
exercícios financeiros de 2007 e 2008.

O dinheiro público, ainda segundo o Ministério Público, teria sido roubado pelo ex-prefeito de Cururupu
principalmente da verba destinada à merenda escolar, pavimentação de ruas e aquisição de medicamentos e
materiais hospitalares, dentre outras ações.

Além das sentenças nas ações penais, ele também possui diversas condenações por improbidade administrativa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
09/12/2019 - BLOG EDUARDO ERICEIRA 
NEUTRA
Câmara de São Luís realizará sessão solene em alusão aos 400 anos do parlamento nesta segunda-feira (9) 

Pag.: 2

Câmara de São Luís realizará sessão solene em alusão aos 400 anos
do parlamento nesta segunda-feira (9)

Na próxima segunda-feira (9), às 9h, a Câmara Municipal de São Luís realizará, no Plenário Simão Estácio da
Silveira, sessão solene para comemorar seu Quarto Centenário de fundação, datado de 9 de dezembro de 1619.
Na lista de convidados para as homenagens à Casa estão políticos, autoridades e personalidades públicas,
representantes da sociedade civil e servidores do órgão.
A solenidade contará com a presença do desembargador aposentado Milson Coutinho, autor do livro
“Legislaturas, Legisladores e Presidentes da Câmara Municipal de São Luís em Quatro Séculos”, que explanará
a obra.
A Câmara Municipal de São Luís é a quarta mais antiga do Brasil. Na gestão do vereador Osmar Filho (PDT),
desde o início do ano, a Casa vem experimentando um processo de modernização em todos os setores.
Nesta sexta-feira, 6, o Legislativo Municipal Ludovicense recebeu homenagem no Senado Federal, pelo seu
Quarto Centenário de fundação. A sessão especial foi proposta pelo senador Weverton Rocha (PDT).
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Novo membro

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, empossou, nesta
sexta-feira (6), o juiz de Direito substituto, Humberto Alves Júnior.

Na solenidade, ele destacou o esforço empreendido desde o início de sua gestão para que fossem nomeados
todos os novos juízes, mesmo com as limitações financeiras impostas.

- Parabenizo o juiz Humberto Alves Júnior pela posse no cargo de juiz. Que Deus o abençoe no exercício da
função de fazer Justiça -, assinalou.
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Empresa vence licitação para administrar Rodoviária pelo período
de vinte anos
 

 

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) concluiu o processo licitatório para
concessão do Terminal Rodoviário de São Luís, que a partir desta segunda-feira (09), passou a contar com nova
administradora. A assinatura do contrato de concessão por 20 anos com a empresa Sociedade Nacional de
Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart) foi realizada no dia 12 de novembro após cumprimento de decisão
liminar do Tribunal de Justiça do Maranhão.

A Sinart foi vencedora do processo de licitação com 100 pontos, contra 67,89 pontos da segunda colocada.
Durante a vigência do contrato a Sinart terá que investir, no mínimo, R$ 4,5 milhões na reforma e revitalização
da Rodoviária de São Luís.

“O processo de reforma do Terminal Rodoviário de São Luís já teve início com a recuperação emergencial da
cobertura que deve ficar pronta em 90 dias. A partir de agora vamos analisar os projetos da Sinart para a
revitalização e modernização da rodoviária, atuando na parte de infraestrutura, hidráulica e elétrica e assim
entregar um novo terminal rodoviário para a população do Maranhão”, disse o presidente da MOB, Lawrence
Melo.

Segundo o representante da Sinart, José Neto, o Terminal Rodoviário de São Luís será um novo cartão de visitas
da capital maranhense. “Vamos requalificar e modernizar todo o espaço e fazer com que os ludovicenses se
orgulhem ao utilizar os serviços do terminal. Vamos investir toda nossa tecnologia e experiência em gestão de
mais de 37 terminais de todo o Brasil para oferecer um trabalho de excelência e transformar a rodoviária em
um cartão de visitas de São Luís”, disse José Neto.


