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A Exma. Sra. Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva, Promotora de

Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Viana, no uso de suas atribuições legais, com fulcro

no artigo 129, inciso VII da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 26,

inciso I, da Lei n.º 8.625 de 12.02.1993 – que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério

Público e artigo 28 da lei Complementar nº 13/91, e

CONSIDERANDO o disposto do artigo 127, caput, da Constituição

Federal que estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros

interesses difusos e coletivos, nos termos dos artigos 129, inciso III, da Constituição da

República;

CONSIDERANDO o disposto no art. 128, inciso II da Constituição Federal, que preconiza

que é função do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos

serviços de relevância pública, para a proteção do patrimônio público aos direitos

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO representação para apuração de ato de improbidade administrativa

encaminhada por Vereadores desta cidade de Viana em face do Prefeito Municipal e do

Presidente da Câmara Municipal de Viana;

CONSIDERANDO que a representação narra fatos certos e com objeto determinado, a

saber, a propositura de projeto de lei visando conceder indenização supostamente

indevida a particular, bem como a concessão irregular de títulos de terra a moradores
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do Bairro Vila Zizi;

CONSIDERANDO que o inquérito civil constitui o meio procedimental adequado para a

investigação dos fatos narrados, sendo necessária a coleta de depoimentos, expedição de

notificações e requisição de diligências investigatórias;

 

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo das Resoluções nºs 23/2007 e 174/2017 do Conselho

Nacional do Ministério Público e demais dispositivos pertinentes;

 
RESOLVE:
 

                                     INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL visando a coleta de informações,

depoimentos, certidões, perícias e demais diligências para posterior instauração das ações

civis públicas e por ato de improbidade administrativa contra os respectivos responsáveis, se,

comprovada a notícia, não houver justificativa para o ato, ou promover o arquivamento dos

autos, se não ocorrerem, de maneira conjugada, aquelas situações, ressalvando que,

configuradas tais situações, serão, se necessário, ajuizadas as ações cabíveis para o fim de

responsabilização cível e criminal.

 

 

Para tanto, DETERMINA:

 

1.A nomeação do servidor Wallace Kenard Azevedo Silva para

secretariá-lo;

2.A afixação desta portaria no quadro de avisos das Promotorias de

Justiça de Viana;

3. Que seja realizado o cadastro no SIMP, segundo a taxonomia

aplicável à espécie;

4. A realização das seguintes diligências preliminares:

a) oficie-se aos representantes informando sobre a instauração do

presente inquérito civil;

b) Requisite-se ao Presidente da Câmara de Vereadores de Viana

que encaminhe toda a documentação pertinente à matéria, incluindo
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as atas das sessões parlamentares e a lei caso tenha sido aprovada,

bem como para que preste os esclarecimentos necessários sobre o

Projeto de Lei Municipal nº 005/2020, no prazo máximo de dez dias;

c) Requisite-se ao Prefeito Municipal: c.1) que preste informações

sobre a entrega de títulos de terra a moradores da Vila Zizi e do

Campo Novo, bem como informe a qualificação de todos os eventuais

beneficiários desses títulos; c.2) que encaminhe cópia integral do

processo administrativo no qual foi realizada a avaliação da área

situada na Rodovia MA-014, registrada no Cartório do 1º Ofício,

Registro 01, Matrícula 356, folhas 55, livro 2-A, com área total de

227.544,13m²; c.3) que preste informações sobre a aprovação do

Projeto de Lei nº 005/2020 e eventual pagamento da indenização ao

particular, tudo no prazo máximo de dez dias;

d) Requisite-se ao Cartório do 1º Ofício cópia do registro acima

descrito, no prazo de cinco dias;

e) Notifique-se o Sr. Antônio Gaspar para que seja ouvido sobre os

fatos nesta Promotoria de Justiça, conforme disponibilidade da pauta

de audiências, podendo ser ouvido por meio eletrônico de

videoconferência.

 
          Cumpra-se.
 

                                                         Viana/MA, 19 de agosto de 2020

 

Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva

    Promotora de Justiça
 

* Assinado eletronicamente

ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES SARAIVA
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