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02/09/2015 - OPERAÇÃO “HORA DO LANCHE” CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO EM TRÊS
MUNICÍPIOS

             O Ministério Público do Estado do
Ceará deflagrou hoje (2) a operação “Hora
do  Lanche”,  que  cumpriu  mandados  de
prisão e de busca e apreensão em Russas,
Caucaia e Fortaleza. Foram efetivadas três
prisões  temporárias  e  uma  condução
coercitiva,  envolvendo agentes públicos  e
proprietários de empresas fornecedoras de
merenda escolar para a rede municipal de
ensino  da  cidade  de  Russas.  Eles  são
acusados de vários crimes, incluindo fraude
em licitações,  falsificação  de  documentos
públicos,  superfaturamentos  de  preços  e
falsidade  ideológica.  A  operação  é
resultado de articulação conjunta entre os
promotores de Justiça do Núcleo de Tutela
Coletiva (NUTEC) da 4ª Unidade Regional
do  MPCE,  com  sede  no  Município,  em

parceria ainda com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e equipes da Polícia Civil.

             As empresas envolvidas nas fraudes, Comercial Alves (Bruna Alves Castro de Sousa-ME) e N.R. de Lima-ME,
pertencem ao  mesmo  grupo.  Os  mandados  de  busca e  apreensão  foram cumpridos na Prefeitura  de Russas,  nas
residências  dos investigados e nas sedes das referidas empresas.  Durante as diligências,  foram presos a secretária
municipal de Educação, Morlânia de Holanda Chaves; a cunhada dela e coordenadora do setor responsável pela merenda
escolar, Cheria Cristina Costa Monteiro; e o proprietário da N.R. de Lima, Natanael Rodrigues de Lima.

             De acordo com as investigações, de 2014 a 2015, a Prefeitura realizou licitações  para o fornecimento de
merenda escolar. No entanto, os itens eram fornecidos por vendedores locais. A apuração mostrou que as empresas
envolvidas têm movimentação financeira paralela, mostrando a ocorrência de um conluio para fraudar licitações. Além
disso, os preços da contratação foram superfaturados, denotando o desvio de verbas públicas.

             Os promotores de Justiça envolvidos na operação “Hora do Lanche” irão conceder entrevista coletiva daqui a
pouco, às 14 horas, na sede das Promotorias de Justiça de Russas (Rua Padre Raul Vieira, 380, Altos, Centro).

Fonte: Assessoria de Imprensa

Notícias relacionadas

24/08/2015 - MPEduc: comunidade reivindica ampliação de infraestrutura da Escola Parque São Miguel

30/07/2015 - Escolas não podem cobrar atendimento especializado de alunos com deficiência

22/07/2015 - MPCE recomenda suspensão de repasses da Etufor para a Casa do Estudante

01/06/2015 - MPEduc visita escola no bairro Autran Nunes

20/04/2015 - Comunidade cobra melhoria de infraestrutura de escola em audiência do MPEduc

08/04/2015 - MPEduc inicia capacitação de gestores escolares na região de Baturité

30/03/2015 - MPEduc: convênio firmado entre MPCE, MPF e órgãos de controle objetiva capacitação de
gestores

16/03/2015 - MPEduc lançará Programa de Capacitação para Gestores Escolares

13/03/2015 - Audiência do MPEduc discute problemas na área de Educação em Itapipoca

26/02/2015 - MPCE promove evento para prevenção da violência nas escolas de Apuiarés

26/02/2015 - TCM apresenta Projeto de Formação para Gestores Escolares ao Programa MPEduc

25/02/2015 - MPCE expede recomendação sobre vagas em escolas do Eusébio
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24/02/2015 - MPCE recomenda elaboração dos Planos Estadual e Municipal de Educação

12/02/2015 - Justiça expede liminar proibindo fechamento de três escolas em Cariús

22/01/2015 - Justiça proíbe escola de cobrar taxa adicional por aluno autista

21/01/2015 - MPCE recomenda parecer desfavorável ao Projeto de Lei sobre remuneração dos professores em
Aratuba
20/01/2015 - PGJ ajuíza ação contra Resolução do Conselho Estadual de Educação que limita número de alunos
deficientes em sala de aula

12/01/2015 - MPCE requer fiscalização contra cobrança de taxas adicionais para alunos da educação especial

18/12/2014 - MPCE, MPF e órgãos de controle de contas se unem pela qualidade da educação básica

02/12/2014 - MPCE recomenda fim de cobrança irregular de material escolar de uso coletivo em Canindé

23/10/2014 - MPCE quer regularização de transporte escolar para universitários em Morada Nova

19/09/2014 - MPEduc realiza audiência pública em Santana do Acaraú

16/09/2014 - MPCE quer solução de problemas estruturais em escolas municipais

20/08/2014 - MPCE recomenda construção de quadra esportiva coberta em escola estadual

24/07/2014 - MP faz recomendação à UECE sobre cobrança aos candidatos hipossuficientes

11/07/2014 - MP expede recomendação ao colégio Farias Brito

10/07/2014 - MPE e MPF se reúnem nesta sexta para discutir projeto na área da educação

23/05/2014 - MPCE e MPF celebraram projeto Ministério Público pela Educação

19/05/2014 - MPCE realiza campanha Conte até 10 nas Escolas

04/04/2014 - Vagas para deficientes: MP pede reformulação de portaria da Seduc

28/03/2014 - Convênio entre MPCE e Universidade de Roma Tor Vergata aprimora atuação de promotores

28/03/2014 - MP cobra aluno na escola em Chorozinho

14/03/2014 - Escolas particulares não podem cobrar a mais por atendimento a alunos especiais

17/02/2014 - Justiça obriga colégio Farias Brito a matricular alunos com deficiência sem taxa extra

10/02/2014 - MP ministra palestra sobre prevenção da violência em escola de Fortaleza

23/01/2014 - MP combate cobrança abusiva de materiais de uso coletivo em escolas de Iguatu

09/12/2013 - MP recomenda rescisão de contratos com a empresa Santos Oliveira Ltda

07/11/2013 - MP participa do XX Fórum de Direito Público

24/09/2013 - MP apura denúncias de irregularidades em alimentação escolar

20/09/2013 - MP planeja campanha “Conte até 10” nas escolas

25/07/2013 - TAC suspende redimensionamento de escolas rurais em Juazeiro do Norte

01/07/2013 - MP firma TAC sobre situação dos professores em Juazeiro do Norte

17/06/2013 - MP recomenda que escolas particulares de Fortaleza não realizem exame de admissão

24/04/2013 - MP notifica empresas com problema na entrega de merenda escolar

18/03/2013 - Escolas de Tauá aderem à campanha “O que você tem a ver com a corrupção?”

17/07/2012 - STI

18/05/2012 - MP entra com ação para pedir cumprimento do piso salarial dos professores em Ipaporanga

23/01/2012 - ESMP promove curso de extensão em Bioética e Biodireito

18/11/2011 - MP requer planejamento municipal de educação infantil

10/08/2011 - MP garante transporte universitário em Santana do Acaraú

11/07/2011 - Indeferida ADI contra lei que trata sobre adequação dos vencimentos dos profissionais da
educação
05/07/2011 - MP requer inconstitucionalidade e suspensão da lei que elevou vencimentos dos professores do
município de Fortaleza

15/06/2011 - MP lança projeto de combate à evasão escolar em Quixeré

26/05/2011 - MP quer explicações da Prefeitura de Fortaleza sobre alta evasão escolar

17/02/2011 - Justiça garante Educação em Paraipaba

18/09/2009 - MP conscientiza contra poluição sonora nas escolas

24/03/2009 - MP promove seminário em defesa da educação
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