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Ney Anderson já alertava para investigação contra Astro de Ogum

por Jorge Aragão

12 set 2019

O delegado da Polícia Civil do Maranhão, Ney Anderson, que ao lado do ex-delegado Thaigo Bardal,
denunciaram o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, por investigações ilegais e grampos sem
autorização judicial, já havia alertado sobre a investigação contra o vereador Astro de Ogum.

Em julho deste ano, quando Ney Anderson foi ouvido na Câmara Federal, o delegado afirmou que na Operação
Constelação, o secretário Jefferson Portela determinou a inclusão do número do telefone do vereador Astro de
Ogum, acusando o parlamentar de envolvimento no crime de pedofilia. Algo que Anderson não aceitou fazer
(reveja aqui).

Nesta quinta-feira (12), segundo o titular da SEIC, delegado Armando Pacheco, dois assessores, que estavam na
casa do vereador Astro de Ogum, foram presos por pedofilia. Já o vereador e ex-presidente da Câmara de
vereadores foi preso pelo fato de ter sido encontrada uma arma em sua residência sem a devida autorização.

A assessoria de Astro de Ogum encaminhou Nota sobre o ocorrido. Veja abaixo os pontos principais da Nota.

Sob comando da Superintendência Estadual de Investigações Criminais,  por meio do Departamento de Crimes
Tecnológico, sob o comando do delegado Odilardo Muniz, a Polícia Civil deflagrou uma operação na residência
do vereador Astro de Ogum, mas os alvos foram dois de seus assessores: um homem e uma mulher.

No local, a Polícia apreendeu aparelhos celulares e notebooks dos investigados. No entanto, no imóvel foi
encontrada uma arma de propriedade de um dos funcionários que faz a segurança do imóvel. Por conta disso, o
político foi conduzido à Seic para explicar a arma encontrada em sua residência, fato que já foi devidamente
esclarecido.

O Blog reitera que todas as afirmações postadas aqui, foram repassadas pelo delegado Armando Pacheco,
titular da SEIC, em emissoras de rádio, principalmente na Rádio Mirante AM.

É aguardar e conferir.
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Assembleia homenageia desembargador Antônio Bayma, decano do
Tribunal de Justiça do Maranhão
 

A Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou, em sessão solene realizada nesta quinta-feira (12), o
desembargador Antônio Fernando Bayma de Araújo, decano do Tribunal de Justiça do Maranhão, com a entrega
da Medalha “Manuel Beckman”, maior honraria do Parlamento Estadual.

A solenidade, conduzida pelo presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi proposta pelo
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), Edmar Cutrim, quando deputado estadual, no ano de
1999, e referendada pela atual gestão, por unanimidade.

Bayma foi, inicialmente, promotor de Justiça, atuou em diversas Comarcas e, depois, pela vaga do Ministério
Público, foi nomeado desembargador e é o mais antigo da Corte de Justiça maranhense. “É uma homenagem do
povo maranhense à carreira do desembargador dedicada à Justiça do Maranhão. Homenageando o
desembargador Bayma, homenageamos a Justiça do Maranhão”, explicou o presidente Othelino Neto,
destacando, em seguida, a importância de manter a harmonia entre os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.

“Essa Mesa, mais uma vez, dá um exemplo para o Brasil, onde não tem se visto relação harmoniosa entre os
poderes autônomos, que devem cumprir suas obrigações e prerrogativas de forma respeitosa. Esse é o exemplo
de uma relação equilibrada, como propõe o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, essa mesa é
emblemática”, complementou Othelino Neto.

O conselheiro Edmar Cutrim descreveu a honra de presenciar a homenagem. “Em virtude da minha saída para
o TCE, não deu tempo. Porém, por iniciativa do presidente Othelino Neto, sabendo do merecimento do Dr.
Bayma, uma das figuras mais importantes da história do Maranhão, tive a oportunidade de comemorar a
entrega desta honraria a essa pessoa ilustre, de coragem, honesto, do bem e que faz justiça dentro da própria
lei. Estou honrado por fazer parte deste momento”, ressaltou.

O homenageado agradeceu. “Uma homenagem imensurável a qualquer cidadão maranhense. Sinto-me
orgulhoso, alegre e satisfeito em receber do nosso Parlamento esta homenagem, que é a sua mais alta
comenda”. 

Além de vários deputados estaduais, membros do Judiciário e representantes do Governo Estado prestigiaram a
solenidade. Estavam presentes, ainda, os deputados Zé Gentil (PRB), Paulo Neto (DEM), Glalbert Cutrim (PDT),
Roberto Costa (MDB), Fernando Pessoa (Solidariedade), Rafael Leitoa (PDT), César Pires (PV), Wellington do
Curso (PSDB) e Dr. Yglesio (PDT); o desembargador José Joaquim Figueiredo do Anjos, presidente do TJ/MA; o
secretário-chefe da Casa Civil, deputado licenciado Marcelo Tavares, e o secretário municipal de Agricultura,
Nonato Chocolate, entre outros.
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Bayma Araújo é condecorado com maior honraria do legislativo
maranhense

Desembargador recebeu Medalha "Manuel Beckman" por sua trajetória no Judiciário do Maranhão

O desembargador maranhense Bayma Araújo foi condecorado nesta quinta (12) com a mais alta honraria do
legislativo maranhense, a medalha Manoel Beckman. Bayma é natural de São Luís e atingiu o ápice da carreira
no Judiciário maranhense em 1991, quando nomeado desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.

“Como qualquer cidadão eu me sinto profundamente honrado com a homenagem. Estou muitíssimo feliz e grato
aos deputados e deputadas”, disse Bayma.

O requerimento para a entrega da honraria foi aprovado por unanimidade e apresentado pelo deputado
Othelino Neto neste ano. “A homenagem é mais do que merecida”, disse Othelino durante a cerimônia.

Vale ressaltar que em 1999 o desembargador já havia sido indicado para receber a honraria pelo então
deputado Edmar Cutrim. Na ocasião a homenagem também foi aprovada por unanimidade. “Fui indicado duas
vezes e nas duas vezes todos os deputados se manifestaram a favor da entrega. Isso faz eu me sentir merecedor
duplamente”, brincou o desembargador.

Cerimônia que concedeu medalha a Bayma foi prestigiada por autoridades.

Por conta de problemas burocráticos o desembargador não recebeu a medalha anteriormente, razão pela qual
Othelino Neto pediu a reedição da medalha. Na cerimônia de hoje o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador José Joaquim, e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Edmar Cutrim (autor da
primeira homenagem).

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1977, Bayma iniciou sua carreira como
promotor público. Em 1989 foi nomeado Procurador Geral de Justiça do Maranhão. Dois anos depois assumiu o
cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Assumiu pela primeira vez a presidência do TJ em
1998. Em sua administração foram instaladas as Comarcas de Governador Eugênio Barros, Paulo Ramos, Santo
Antônio dos Lopes, Anajatuba e Amarante.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
12/09/2019 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
Decano do TJ, Antônio Bayma é homenageado na Assembleia

Pag.: 4

Decano do TJ, Antônio Bayma é homenageado na Assembleia

A solenidade, conduzida pelo presidente Othelino Neto (PCdoB), foi proposta pelo conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado (TCE-MA), Edmar Cutrim.

 

A Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou, em sessão solene realizada nesta quinta-feira (12), o
desembargador Antônio Fernando Bayma de Araújo, decano do Tribunal de Justiça do Maranhão, com a entrega
da Medalha “Manuel Beckman”, maior honraria do Parlamento Estadual.

A solenidade, conduzida pelo presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi proposta pelo
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), Edmar Cutrim, quando deputado estadual, no ano de
1999, e referendada pela atual gestão, por unanimidade.

Bayma foi, inicialmente, promotor de Justiça, atuou em diversas Comarcas e, depois, pela vaga do Ministério
Público, foi nomeado desembargador e é o mais antigo da Corte de Justiça maranhense. “É uma homenagem do
povo maranhense à carreira do desembargador dedicada à Justiça do Maranhão. Homenageando o
desembargador Bayma, homenageamos a Justiça do Maranhão”, explicou o presidente Othelino Neto,
destacando, em seguida, a importância de manter a harmonia entre os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.

“Essa Mesa, mais uma vez, dá um exemplo para o Brasil, onde não tem se visto relação harmoniosa entre os
poderes autônomos, que devem cumprir suas obrigações e prerrogativas de forma respeitosa. Esse é o exemplo
de uma relação equilibrada, como propõe o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, essa mesa é
emblemática”, complementou Othelino Neto.

O conselheiro Edmar Cutrim descreveu a honra de presenciar a homenagem. “Em virtude da minha saída para
o TCE, não deu tempo. Porém, por iniciativa do presidente Othelino Neto, sabendo do merecimento do Dr.
Bayma, uma das figuras mais importantes da história do Maranhão, tive a oportunidade de comemorar a
entrega desta honraria a essa pessoa ilustre, de coragem, honesto, do bem e que faz justiça dentro da própria
lei. Estou honrado por fazer parte deste momento”, ressaltou.

O homenageado agradeceu. “Uma homenagem imensurável a qualquer cidadão maranhense. Sinto-me
orgulhoso, alegre e satisfeito em receber do nosso Parlamento esta homenagem, que é a sua mais alta
comenda”.

Além de vários deputados estaduais, membros do Judiciário e representantes do Governo Estado prestigiaram a
solenidade. Estavam presentes, ainda, os deputados Zé Gentil (PRB), Paulo Neto (DEM), Glalbert Cutrim (PDT),
Roberto Costa (MDB), Fernando Pessoa (Solidariedade), Rafael Leitoa (PDT), César Pires (PV), Wellington do
Curso (PSDB) e Dr. Yglesio (PDT); o desembargador José Joaquim Figueiredo do Anjos, presidente do TJ/MA; o
secretário-chefe da Casa Civil, deputado licenciado Marcelo Tavares, e o secretário municipal de Agricultura,
Nonato Chocolate, entre outros.


