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Alto Alegre do Pindaré: Justiça autoriza a volta do prefeito ao cargo
e Atemir Botelho reassumiu hoje a tarde

Atemir voltou ao cargo|

O prefeito eleito de Alto Alegre do Pindaré, Atemir Botelho(PRB), reassumiu agora há pouco o mandato, do qual
havia sido afastado desde o final de 2013.Eleconseguiu derrubar a Liminar do desembargador Antonio
Guerreiro Júnior, quehavia impedido a sua posse, semana passada, mesmo depois da decisão de uma
dasCâmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, favorável ao prefeito. Desta vez, que confirmou a posse de Atemir
Botelho foi o desembargador RaimundoBarros.Reeleito em 2012, Atemir Botelho foi afastado pela Câmara
Municipal, afastado pelo juizda Comarca local, acusado de Improbidade Administrativa.Depoisde muitas idas e
vindas, a Câmara Cível do TJ entendeu não haver motivos paraafastá-lo, mesmo que o processo
continuasse.Edeterminou a sua posse imediata.Horasdepois, no entanto, já no plantão Judiciário, o
desembargador Guerreiro Júnior decidiu cassar a decisão da Câmara, por meio de Liminar, impedindo a posse
do prefeito. Ao analisar o caso, hoje, Raimundo Barros entendeu que a posse do prefeito deveria ter ocorrido.
Atemir Botelho já reassumiu a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré...

Com informações do Marcos Deça
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Decisão do Des. Raimundo Barros retorna Atenir Botelho à
prefeitura de Alto Alegre do Pindaré

Tweetar

Virou uma novela, e sem fim, a briga para saber quem fica na cadeira mais cobiçada de Alto Alegre do Pindaré.

Na tarde desta terça-feira 18/03, no mandato de segurança nº 104172014, o Desembargador Raimundo Barros
revogou a liminar anteriormente concedido no plantão pelo Desembargador Guerreiro Junior permitindo que
o Prefeito cassado de do Município Atenir Ribeiro Marques (PRTB) retorne ao cargo.

O Tribunal de Justiça do Maranhão tinha devolvido o mandato ao Prefeito cassado na amanhã da última
quinta-feira(13).

24h após, o Desembargador Guerreiro Junior, plantonista no Tribunal de Justiça, suspendeu a Decisão da
Primeira Câmara Civil não deixando Altenir assumir a Prefeitura.

Atenir Ribeiro foi cassado em novembro pela Justiça, atendendo a uma ação ajuizada pelo Ministério Público,
por improbidade administrativa. Ele foi acusado de fraudar, em 2009, um decreto emergencial, com o único
propósito de burlar processos licitatórios.

Não se surpreenderão se amanha ou depois a situação mudar novamente, na "justiça" tem dessas coisa...
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Atenir Botelho retorna ao cargo em Alto Alegre do Pindaré

Atemir: ajuda na fuga|

Menos de uma semana depois de haver sido reconduzido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão ao cargo de prefeito de Alto Alegre do Pindaré (reveja) - e, nesse meio tempo, ser novamente cassado,
por decisão liminar do desembargador Guerreiro Júnior, no plantão -, Atenir Botelho conseguiu hoje (18) nova
vitória na Justiça.

Também por meio de uma liminar, o desembargador Raimundo Barros cassou a decisão de Guerreiro e manteve
os efeitos da sentença da 1ª Câmara, que garante o retorno imediato do prefeito.

Atenir Ribeiro foi cassado em novembro do ano passado, pela Justiça de 1º grau, atendendo a uma ação
ajuizada pelo Ministério Público, por improbidade administrativa.

Ao recorrer ao TJ, o afastamento foi mantido, já em janeiro de 2014, pela 1ª Câmara Cível, com votos dos
desembargadores Kléber Costa Carvalho e Raimunda Bezerra. O desembargador Jorge Rachid havia votado
pela concessão da liminar para o retorno do prefeito.

Na semana passada, ao julgar embargos interpostos pela defesa de Atenir, Jorge Rachid manteve seu voto e a
desembargadora Ângela Salazar que substituiu Raimunda Bezerra, votou pelo deferimento dos embargos e
imediato retorno do prefeito ao cargo. O voto do relator, pela manutenção da decisão de 1º grau, foi o mesmo.

Essa decisão havia sido cassada apenas dois dias depois, pela liminar do plantonista, que agora não tem mais
efeito.

__________________

Informações e vídeos ao Blog do Gilberto Léda podem ser enviados por pelo email[email protected] ou pelo



Whatsapp (98) 9119-2573
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Decretada prisão de 57 membros da facção do PCM

Ismael Araújo / O Estado

A Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva dos integrantes da facção do Primeiro Comando do
Maranhão (PCM) que foram detidos durante a operação feita pelos agentes da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic) na última sexta-feira, na Apaco, área da Cidade Operária. Todos responderão por
formação de quadrilha, entre outros crimes pelos quais eram procurados.

O subdelegado-geral da PC, Marcos Afonso, falou que a prisão foi assinada pelo juiz Ronaldo Maciel ainda
durante o final de semana e, dos 82 detidos, apenas 57 tiveram a prisão decretada. Eles irão responder, no
primeiro momento, por integrar facções criminosas e corrupção de menores. Em relação aos adolescentes, que
foram apreendidos, todos foram entregue aos seus familiares, mas vão responder por participarem de facções.

O delegado também informou que há cinco delegados da Seic investigando o caso. Eles têm um prazo de 10
dias para enviar o inquérito para a Justiça. Dentre os conduzidos existem foragidos da Justiça e de alta
periculosidade, como Carlos André da Silva, conhecido como Monobloco, e Rogério de Jesus Melo, o São Jorge.
"Os conduzidos que saíram o mandado de prisão estão recolhidos no Centro de Triagem de Pedrinhas e estão à
disposição da Justiça. Eles participam de um churrasco, pois festejavam as ações criminosas e estavam
planejando outras ações", disse Marcos Afonso.

A prisão



Os integrantes do PCM foram presos quando estavam na Chácara Paraíso, situada na área do Residencial Apaco,
na Cidade Operária. Os policiais encontraram os detidos jogando bola e tomando cerveja, uísque e comendo
churrasco. Durante a chegada da polícia, alguns tentaram pular o muro da casa, mas, foram surpreendidos
pelos policiais que estavam do lado de fora.

Os integrantes, ao serem rendidos, foram colocados deitados de frente no gramado da chácara e depois
algemados. Em seguida, foram levados em dois ônibus da Polícia Civil para triagem na Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (Seic), no Bairro de Fátima, durante a qual a polícia teve o cuidado de
separar homens, mulheres e adolescentes. O delegado Marcos Afonso não deixou de informar que essa
operação começou desde as primeiras horas da noite de quinta-feira,13, em que buscas em toda área da
chácara foram feitas. 
Tags: PCM



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÕES
18/03/2014 - BLOG MARCO DEÇA - MARCO AURÉLIO
POSITIVA
ATEMIR CONSEGUE, FINALMENTE, TOMAR POSSE EM ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Pag.: 5

Atemir consegue, finalmente, tomar posse em Alto Alegre do
Pindaré

Atemir consegue, finalmente, tomar posse em Alto Alegre do Pindaré...

ter, 18/03/14 por Marco D'Eça às 18:30h

O prefeito eleito de Alto Alegre do Pindaré, Atemir Botelho, reassumiu agora há pouco o mandato, do qual havia
sido afastado desde o final de 2013.

Ele conseguiu derrubar a Liminar do desembargador Antonio Guerreiro Júnior, que havia impedido a sua posse,
semana passada, mesmo depois da decisão de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, favorável ao
prefeito.

Desta vez, que confirmou a posse de Atemir Botelho foi o desembargador Raimundo Barros.

Reeleito em 2012, Atemir Botelho foi afastado pela Câmara Municipal, afastado pelo juiz do Comarca local,
acusado de Improbidade Administrativa.

Depois de muitas idas e vindas, a Câmara Cível do TJ entendeu não haver motivos para afastá-lo, mesmo que o
processo continuasse.

E determinou a sua posse imediata.

Horas depois, no entanto, já no plantão Judiciário, o desembargador Guerreiro Júnior decidiu cassar a decisão
da Câmara, por meio de Liminar, impedindo a posse do prefeito.



Ao analisar o caso, hoje, Raimundo Barros entendeu que a posse do prefeito deveria ter ocorrido.

Atemir Botelho já reassumiu a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré...
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Centro de conciliação empresarial será inaugurado amanhã

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz,
instala na próxima segunda-feira (17) o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos voltado para o setor
empresarial do Maranhão. A solenidade de instalação acontecerá, às 17 horas, no Centro de Convenções de
Imperatriz - onde funcionará a unidade, que atenderá empresas (micro, pequenas e individuais) da segunda
maior cidade do Estado.

No centro, os empresários poderão negociar suas demandas, tais como pagamento de dívidas e eventuais
problemas com credores e fornecedores e, ainda, obter informações e acesso sobre direitos e oportunidades
(linhas de financiamento, renegociação de dívidas e cursos de aprimoramento) disponibilizadas pela Associação
Comercial, Federação das Indústrias, Sebrae e outras entidades parceiras.

O coordenador dos Centros de Conciliação, juiz Alexandre Abreu, destaca a importância e o diferencial da nova
unidade em Imperatriz. "Esse centro será diferente dos demais, voltados aos cidadãos, porque possibilitará o
estreitamento de relações entre as entidades parceiras e as empresas associadas. Afinal, a Associação
Comercial é um órgão representativo de grande número de empresas que fomentam a economia de Imperatriz",
enfatiza.

Para Edmar Nabarro, diretor para Assuntos Jurídicos da ACII, o espaço vai possibilitar um maior acesso das
micro e pequenas à justiça. "Com o Centro de Conciliação, os empresários de Imperatriz terão a oportunidade
de resolverem as suas questões jurídicas com mais facilidade, através do diálogo e da conciliação", comenta.

Cidadãos - Para solucionar os conflitos dos cidadãos, a população de Imperatriz dispõe de outros dois centros
de conciliação, um em funcionamento na Faculdade de Educação Santa Terezinha (FEST) e outro na Faculdade
de Imperatriz (FACIMP).

Nos locais, são recebidas demandas pré-processuais (casos que ainda não chegaram à Justiça) e também
processuais (que já têm ação judicial em andamento) nas áreas cível, de família e fazenda pública. Não há limite
de valor da causa. Os centros promovem a audiência com conciliadores e mediadores capacitados pelo TJMA e
sob a orientação e supervisão do juiz coordenador. O setor também presta serviços de atendimento e orientação
de problemas jurídicos ao cidadão.

Em São Luís, existem cinco centros instalados na Rua do Egito, no Fórum Desembargador Sarney Costa
(Calhau), dois na Faculdade Uniceuma (Campus I e II) e um na FACAM. No interior do estado, há dois em
Imperatriz, um em Balsas, dois em Bacabal e dois em Caxias.

Ainda neste semestre, deverão ser implantadas novas unidades, na faculdade UNDB, na FIEMA, em Chapadinha
e, no decorrer do ano, em instituições como a UFMA e a Associação Comercial de São Luís e em diversos
municípios do Estado.

Lançamento - Durante o evento, haverá também o lançamento do livro "O Gigante Acordado", do juiz Márlon
Reis (comarca de João Lisboa), conhecido nacionalmente por ser um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa.


