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1- Mensagem da Ouvidora- Geral:

“Saber ouvir é arte de fazer com que a outra parte de uma

relação/negociação  passe  para  você  informações  que  serão

transformadas em argumentos futuros”.

        FELIZ NATAL e UM ANO NOVO repleto de realizações a todos.

2- Equipe da Ouvidoria:

 Mariléa Campos dos Santos Costa (Ouvidora- Geral)

 Márcia Regina Alves de Oliveira (Assessora Jurídica)

 Lívia Coelho Netto (Analista Ministerial)

 Pedro Afonso Cruz Britto (Assessor Técnico)

 Eduardo Filipe Bezerra Teixeira (Assessor Técnico)

 Lucélia Soares Garcia (Chefe de Secretaria)

 Vanessa Cristina Vidigal Vilhena (Telefonista)

 Francisco das Chagas Costa Moraes (Motorista)
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3- Meios de acesso:

a) Atendimento Pessoal (orientações jurídicas)

Diariamente é feito atendimento pessoal aos cidadãos que buscam
orientações jurídicas. Cada atendimento é registrado no livro próprio
da Ouvidoria.

Tais  orientações  jurídicas  também  são  dadas  através  de  e-mail
institucional, quando assim o cidadão solicita.

TOTAL de orientações jurídicas: 103 

b) Cadastro de Manifestação

Os  cidadãos  podem  fazer  suas  denúncias,  reclamações,  críticas,
sugestões, elogios, pedido de providência e/ou informação, sugestões
através do cadastro de manifestação que está disponível no site do
Ministério Público do Maranhão por meio do link: 

http://ouvidoria.mpma.mp.br/sistema/manifestacao/cadastr
ar

Telefone:

Através dos números (98) 3219 1738/1767/1769/1603, bem como
pelo Disque- Denúncia da Ouvidoria: 0800 098 1600.

TOTAL de demandas pelo Cadastro de Manifestação: 119

c) E-mail

As denúncias- manifestações podem ser feitas por e-mail através do 
endereço eletrônico: ouvidoria@mpma.mp.br.
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Além  disso,  recebemos  diariamente  reclamações  registradas  no
Disque-  Denúncia  (Brasília-  DF)  e  na  Secretaria  de  Política  para
Mulheres da Presidência da República.

TOTAL de demandas por e-mail: 317

d) Ocorrências

As ocorrências são registradas quando a reclamação dos cidadãos é
pertinente.  A reclamação  é  reduzida  a  termo sendo direcionada à
Ouvidora-  Geral,  que  posteriormente  dá  o  seu  devido
encaminhamento.

TOTAL de registro de ocorrências: 36

4- Natureza das demandas (quantidade):

a) Educação: 8

b) Saúde: 12

c) Idoso: 11

d) Pessoas com Deficiência: 3

e) Crimes: 257

f)  Execução Penal:6

g) Eleitoral: 1

h) Improbidade Administrativa: 13

i) Concurso Público: 7

j) Irregularidades Trabalhistas: 10

l) Controle Externo da Atividade Policial: 3

m) Demanda alheia à competência da Ouvidoria: 10 / Consultas e 
dúvidas jurídicas: 103

n) Residência na Comarca/Lotação de membros: 

o) Administração e funcionamento do Ministério Público: 2

p) Infração Disciplinar de membro ou servidor: 12
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q) Inércia ou morosidade na atuação funcional: 12

r) Infância e Juventude:8

s) Lei de Acesso à Informação: 1

t) Remuneração de membros e servidores: 0

u) Consumidor: 3

v) Serviços Públicos: 6

x) Meio Ambiente: 14

y) Outros: 12

5- Demandas sigilosas e identificadas:

Demandas sigilosas (330) e Demandas identificadas (142).

6- Ofícios Expedidos:

TOTAL: 411

7- Respostas Efetuadas (resolutividade) direto ao cidadão:

TOTAL: 322

8- Manifestações arquivadas por impertinência:

TOTAL: 101

9- Encaminhamento das Manifestações:

-Diretoria da Procuradoria- Geral de Justiça do Maranhão

-Procuradora-geral de Justiça do Maranhão

-Promotorias de Justiça

-CAOP- Controle Externo da Atividade Policial

-CAOP- Infância e Juventude

-CAOP- Saúde

-Corregedoria- Geral do Ministério Público do Maranhão
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-Subprocuradoria para assuntos jurídicos da PGJ-MA

-Subprocuradoria para assuntos administrativos da PGJ-MA

-Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público- CNOMP

-Ministério Público Federal- MA

-Procuradora- Chefe do MPF

-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão

-Secretarias Municipais

-Secretarias Estaduais

-Delegacia Especial da Mulher

-Delegacia Especial do Idoso

-Diretoria da Secretaria de Assuntos Institucionais da PGJ-MA

-Departamento Estadual de Prevenção ao Narcótico

-1º DP- Delegacia de Polícia (São Francisco)

-APAE- MA

-Associação Pestalozzi de São Luís

-Tribunal Regional Federal- 1ª Região

-7º DP- Delegacia de Polícia (Turu)

-Diretoria da CAEMA

-Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Maranhão

-Diretoria da Clínica La Ravardiere

-Ouvidoria do Ministério Público do Piauí

-Diretoria do Instituto Federal do Maranhão (IFMA)

-Comando-geral da Polícia Militar do Maranhão

-Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho- 16ª Região

-Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão

-Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Estado do Maranhão
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-Delegacia de Polícia de Costumes e Diversões Públicas

-Delegacia de Roubos e Furtos

-Corregedoria- geral da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão

-Delegacia do Meio Ambiente

-Defensoria Pública do Estado do Maranhão

-Vigilância Sanitária do Município

-Delegacia de Polícia- 5º DP (Anjo da Guarda)

 

10- Resolutividades que merecem destaque:

(Parceria dos Promotores de Justiça e outros)

-Dr. Suvamy  Vivekananda  Meireles (Procurador  de  Justiça  e
Corregedor do Ministério Público do Maranhão) pela devida atuação e
arquivamento de processo administrativo com defesa comprovada em
face de membro do Ministério Público;

-Dra. Maria da Glória Mafra Silva (Promotora de Justiça da Saúde-
Capital) pela resolutividade de problema com idosa;

-Dra. Selma Regina Souza Martins (Promotora de Justiça de Defesa
da  Mulher-  Capital)  pela  resolutividade  de  denúncias  acerca  de
violência doméstica;

-Dr. Ronald Pereira dos Santos (Promotor de Justiça de Defesa da
Pessoa  com  Deficiência-  Capital)  pela  resolutividade  de  denúncia
acerca de maus-tratos a deficiente;

-Dra. Maria Luciane Lisboa Belo (Promotora de Justiça da Educação-
Capital) pela instauração de procedimento preparatório para inspeção
escolar,  bem  como  de  irregularidades  acerca  de  manutenção  de
escola pública;

-Dr.  Herberth  Costa  Figueiredo  (Promotor  de  Justiça  da  Saúde-
Capital) pela instauração de inquérito civil acerca da suspensão de
gratificação de servidores do âmbito da saúde;
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-Dr. José Cláudio Almada Lima Cabral Marques (Promotor de Justiça
de Controle Externo da Atividade Policial- Capital) pela resolutividade
das demandas encaminhadas;

-Dra. Marinete Ferreira Silva Avelar (Promotora de Justiça de Defesa
de Pessoa com Deficiência- Capital) pela resolutividade das demandas
encaminhadas;

-Dr. Carlos Augusto da Silva Oliveira (Promotor de Justiça de Defesa
do  Consumidor-  Capital)  pela  resolutividade  de  demandas
encaminhas;

-Dr. Márcio Thadeu Silva Marques (Promotor de Justiça de Infância e
Juventude- Capital) pela resolutividade das demandas encaminhadas;

-Dra. Gabriela Brandão da Costa Tavernard (Promotora de Justiça de
Paço  do  Lumiar-  MA)  pela  resolutividade  de  irregularidades  em
licitações e denúncias acerca de violência doméstica;

-Dr. Henrique Helder de Lima (Promotor de Justiça de Bacabal- MA)
pela  resolutividade  acerca  de  denúncia  de  maus-tratos  a  pessoa
idosa;

-Dr. Celso Antônio Fernandes Coutinho (Promotor de Justiça de São
Bento- MA) pela resolutividade de problemas em prol da coletividade;

-Dra.  Maria  Cristina  Lima  Lobato  Murillo  (Promotora  de  Justiça-
respondendo  pela  Promotoria  de  Justiça  de  Anajatuba-  MA)  pela
resolutividade  de  problemas  em  prol  da  coletividade,  incluindo  a
intermediação para o desbloqueio das estradas vicinais que estavam
interditadas no Município de Rosário- MA;

-Dra. Ana Carolina Cordeiro de Mendonça (Promotora de Justiça de
Viana- MA) pela resolutividade de abandono de imóvel pertencente ao
Tribunal de Justiça do Maranhão;

-Dr. Cláudio Borges dos Santos (Promotor de Justiça de Cedral- MA)
pela intermediação de medida protetiva à mulher vítima de violência
doméstica;

-Dra. Geraulides Mendonça de Castro (Promotora de Justiça de São
José de Ribamar- MA) pela determinação de instauração de inquérito
policial para apurar crime de violência doméstica;

-Dr. Rodrigo Ronaldo Martins Rebelo da Silva (Promotor de Justiça de
São  João  dos  Patos-  MA)  que  instaurou  de  Termo  de  Ajuste  de
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Conduta proibindo a venda de bebidas alcoólicas para menores em
bares da região, bem como pela apreensão de veículos de condutores
que não efetuaram o pagamento de multas;

-Dr. Tharles Cunha Rodrigues Alves (Promotor de Justiça respondendo
pela Comarca de São Vicente Férrer-  MA e titular  da Comarca de
Barra  do  Corda-  MA)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de
violência doméstica, bem como acerca de extinção de punibilidade
em processo criminal;

-Dr. Fernando José Alves Silva (Promotor de Justiça de Magalhães de
Almeida- MA) pela resolutividade de problema de incêndio cometido
por filho em face de mãe idosa com determinação de instauração de
inquérito policial;

-Dr.  Eduardo  André  de  Aguiar  Lopes  (Promotor  de  Justiça  de
Amarante do Maranhão- MA) pela resolutividade de denúncia acerca
de violência doméstica;

-Dr. Luís Eduardo Sousa e Silva (Promotor de Justiça de Dom Pedro-
MA) que faz atendimento ao público com o devido registro em livro
específico;

-Dra.  Elisabeth  Albuquerque  de  Sousa  Mendonça  (Promotora  de
Justiça de Rosário- MA) pelo encaminhamento de cópias de Ações
Civis Públicas em prol da coletividade;

-Dr. Carlos Pinto de Almeida Júnior (Promotor de Justiça de Passagem
Franca-  MA)  pela  abertura  de  procedimento  administrativo  para
apurar  irregularidades  dos  Concursos  Públicos  realizados  pela
Prefeitura de Buriti Bravo e Passagem Franca- MA;

-Dra. Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva (Promotora de Justiça
de Zé Doca- MA) pela resolutividade de denúncia acerca de violência
doméstica;

-Dr. Márcio José Bezerra Cruz (Promotor de Justiça de Bacabal- MA
respondendo)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de  violência
doméstica; Bem como pela resolutividade de problemas em prol da
coletividade enquanto Promotor de Justiça de São José de Ribamar-
MA);

-Dra.  Elisabeth  Albuquerque  de  Sousa  Mendonça  (Promotora  de
Justiça de Rosário- MA) pelo ajuizamento de Ação Civil Pública em
face da Prefeitura Municipal de Rosário que apurou irregularidades em
concurso público;
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-Dra. Herlane Maria Fernandes de Carvalho (Promotora de Justiça de
Santa Luzia do Tide- MA)  pela intermediação para o fim de greve de
professores da rede pública de ensino;

-Dra. Flávia Valéria Nava Silva (Promotora de Justiça de Itapecuru-
Mirim/MA)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de  violência
doméstica;

-Dr. André Luís Lopes Rocha (Promotor de Justiça de Coelho Neto-
MA) pela resolutividade de denúncia acerca de violência doméstica;

-Dra. Marina Carneiro Lima (Promotora de Justiça de Guimarães- MA)
pela resolutividade de denúncia acerca de violência doméstica;

-Dr.  Perteson Armando Azevedo de Abreu (Promotor de Justiça de
Alcântara- MA) pela resolutividade de problemas ambientais;

-Dr. Júlio Aderson Borralho Magalhães Segundo (Promotor de Justiça
de Santo Antônio dos Lopes- MA) pela resolutividade de problemas
em prol da coletividade;

-Dr.  Carlos  Augusto  Soares  (Promotor  de  Justiça  de Humberto  de
Campos- MA) pela resolutividade de denúncia acerca de estupro de
vulnerável;

-Dr.  Renato  Ighor  Viturino  Aragão  (Promotor  de  Justiça  de  São
Raimundo das  Mangabeiras-  MA)  pela  resolutividade de problemas
em prol da coletividade;

-Dr. Rodrigo de Vasconcelos Ferro (Promotor de Justiça de Caxias-
MA) por ter viabilizado medida protetiva à mulher vítima de violência
doméstica;

-Dra. Alinne Matos Pires (Promotora de Justiça de Imperatriz- MA)
pela resolutividade de problemas de maus-tratos a idosa;

-Dr.  Leonardo  Rodrigues  Tupinambá  (Promotor  de  Justiça-
respondendo pelo eleitoral em Itapecuru- Mirim/MA);

-Dra. Nahyma Ribeiro Abas (Promotora de Justiça de Imperatriz- MA)
pelo  ajuizamento  de  2  (duas)  Ações  Judiciais  acerca  de  concurso
público;

-Dr. Gustavo de Oliveira Bueno (Promotor de Justiça de Buriticupu-
MA) pela resolutividade de denúncia acerca de violência doméstica;
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-Dr.  Sandro Carvalho Lobato de Carvalho (Promotor  de Justiça  de
Santa Inês- MA) pela resolutividade de denúncia acerca de violência
doméstica;

-Dr.  José  Emanuel  da  Silva  e  Sousa  (Promotor  de  Justiça  de
Paraibano-  MA)  pela  resolutividade  acerca  de  irregularidades  em
posto de saúde local;

-Dra.  Carla  Tatiana  Pereira  de  Jesus  (Promotora  de  Justiça  de
Estreito-  MA)  pela  resolutividade  de  problemas  em  prol  da
coletividade;

-Dr. Antônio Coelho Soares Júnior (Promotor de Justiça de Imperatriz-
MA) pela resolutividade de denúncia feita por menor de idade (07
anos) que estava sendo abusado sexualmente pelo avô;

-Dr. Jorge Luís Ribeiro de Araújo (Promotor de Justiça de Pinheiro-
MA) pela resolutividade de greve de professores da rede de ensino
público do Município de Presidente Sarney- MA;

-Dr. Jadilson Cirqueira de Sousa (Promotor de Justiça de Imperatriz-
MA)  pela  resolutividade de denúncia  acerca  de irregularidades  em
concurso público;

-Dr. Celso Antônio Fernandes Coutinho (Promotor de Justiça de São
Bento- MA) pela resolutividade de denúncia acerca de maus-tratos a
pessoa idosa;

-Dra. Cristiane dos Santos Donatini (Promotora de Justiça de Penalva-
MA) pela resolutividade de denúncia acerca de violência doméstica;

-Dra. Letícia Tereza Sales Freire (Promotora de Justiça de Colinas-
MA) pela resolutividade de denúncia acerca de violência doméstica,
bem  como  solucionou  situação  de  alienação  parental  em  divórcio
litigioso;

-Dr.  Lindemberg  do  Nascimento  Malagueta  Vieira  (Promotora  de
Justiça  de  Bacabal-  MA)  pela  resolutividade  acerca  de  seguro-
desemprego de pescadores, bem como pedido de prisão preventiva
de homem por violência doméstica em face de sua companheira;

-Dra.  Raquel  Pires  de  Castro  (Promotora  de  Justiça  de  Paço  do
Lumiar-  MA)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de  violência
doméstica;
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-Dr.  Fábio Murilo da Silva Portela (Promotor de Justiça de Vitorino
Freire-  MA)  pela  resolutividade  acerca  de  denúncia  de  violência
doméstica;

-Dra.  Alessandra  Darub  Alves  (Promotora  de  Justiça  respondendo
pela Promotoria de Justiça de Cururupu- MA) pela resolutividade de
problemas em prol da coletividade;

-Dra. Alessandra Darub Alves (Promotora de Justiça de Bacuri- MA)
pela intervenção de medida protetiva à vítima de violência doméstica;

-Dr. Carlos Róstão Martins Freitas (Promotor de Justiça respondendo
pela  Promotoria  de  Justiça  de  Carolina-  MA)  pela  celeridade  de
processo judicial paralisado;

-Dr.  Rosalvo  Bezerra  de  Lima  (Promotor  de  Justiça  de  Presidente
Dutra-  MA)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de  violência
doméstica, solicitando inclusive medida protetiva à vítima;

-Dra. Dailma Maria de Melo Brito (Promotora de Justiça de Balsas-
MA)  pela  resolutividade  acerca  de  denúncia  de  acúmulo  ilegal  de
cargo público;

-Dra. Lays Gabriella Pedrosa Souza (Promotora de Justiça de Lago da
Pedra-  MA)  por  sua  intermediação  acerca  de  regularização  de
pagamento de servidores da Câmara Municipal;

-Dr Rodrigo Ronaldo Rebelo (Promotor de Justiça de São João dos
Patos-  MA)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de  violência
doméstica;

-Dr.  Romero  Lucas  Rangel  Piccoli  e  Dr.  Willians  Silva  de  Paiva
(Promotores  de  Justiça  de  Caxias-  MA)  pela  averiguação  de
irregularidade em licitação;

-Dr. Edilson Santana de Sousa (Promotor de Justiça de Caxias- MA)
pela apuração de denúncia acerca de desvio de conduta de servidores
do SENAI);

-Dra. Samira Mercês dos Santos (Promotora de Justiça de Açailândia-
MA) por providências tomadas de proteção a adolescente vítima de
assédio sexual;

-Dra. Rita de Cássia Souza (Promotora de Justiça de Penalva- MA)
pela resolutividade de denúncia acerca de violência doméstica;
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-Dra.  Carla  Mendes  Pereira  Alencar  (Promotora  de  Justiça  de
Itapecuru- Mirim/MA que solucionou denúncia em face de servidor do
Ministério Público do Maranhão;

-Dra. Érica Éllen Beckman da Silva (Promotora de Justiça de Morros-
MA) solucionou denúncia acerca de irregularidade de licitações com a
instauração de inquéritos civis;

-Dr. Williams Silva de Paiva (Promotor de Justiça de Caxias- MA) pelo
ajuizamento de Ação Civil Pública para Obrigação de Fazer acerca de
instalações  sanitárias,  bem  como  solicitação  de  instauração  de
inquérito  policial  para  apurar  morte  de  crianças  recém-nascidas
ambas situações em hospital público da região;

-Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Ouvidor do Tribunal de Justiça
do  Maranhão  em  exercício)  pela  resolutividade  de  demandas
encaminhadas;

-Des. Gerson Oliveira Costa Filho (Ouvidor do Tribunal Regional do
Trabalho-  16ª  Região)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de
irregularidade quanto a carga horária de trabalho de empresa;

-Desa.  Nelma  Celeste  Souza  Silva  Sarney  Costa  (Corregedora  de
Justiça  do  Maranhão)  pela  resolutividade  de  demandas
encaminhadas;

-Dr. Rogério de Mesquita Teles (Diretor de Ensino Técnico do Instituto
Federal  do  Maranhão)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de
normas de funcionamento da instituição;

-Dra.  Utânia  Moreira  Lima  (Delegada  de  Polícia)  que  viabilizou
audiência em Juizado Especial para pessoa idosa;

-Dra.  Helena  Duailibe  (Secretária  Municipal  de  Saúde)  pela
resolutividade  de  determinado  procedimento  que  necessitava  de
urgência;

-Dr. Marcos José de Moraes Affonso Júnior (Secretário de Segurança
Pública  do  Maranhão)  pela  resolutividade  de  denúncia  acerca  de
acúmulo ilegal de cargo público;

-Andreia Carla Lauande (Secretária Municipal da Criança e Assistência
Social) pela resolutividade de denúncia acerca de abandono familiar
de pessoas com necessidades especiais;
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-Dr. Manoel Ramos Costa Filho (Diretor da Clínica La Ravardiere) que
prontamente solucionou a denúncia oriunda na Ouvidoria;

-Coronel Aldimar Zanoni Porto (Comandante- Geral da Polícia Militar
do Maranhão) pela resolutividade das demandas encaminhadas;

- Dr. Newton Corrêa Filho (Delegado de Polícia- 12º DP- Industrial)
pela  resolutividade  acerca  de  denúncia  de  adulteração  de
combustíveis. 

11- Totalidade das demandas recebidas que foram 

solucionadas

Total de Denúncias 472

Resolutividade 322

Orientações Jurídicas 103

Cadastro de Manifestação 119

Disque Denúncia 257

Denúncias por E-mail 60

Denúncias por Ocorrências 36

Denúncias Sigilosas 330

Denúncias Identificadas 142

Denúncias Vazias 101

12- Participação, Representação Oficial em eventos e elogios:

-Em 16/07/14 a Ouvidora Geral do Ministério Público do Maranhão,
participou  do  programa  Bom  dia  Mirante  concedendo  entrevista
manifestando-se contrária à decisão da 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Maranhão que reconheceu união estável,  bem como
direito a herança à concubina;
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-Em 21/07/2014 a Ouvidora Geral do Ministério Público participou de
reunião  junto  a  Corregedoria-  Geral  do  Ministério  Público  e
Promotores  de  Justiça  da  baixada  maranhense  para  debaterem
medidas a serem tomadas para melhoria dos serviços prestados pelas
empresas de ferry- boat da capital;

-Em 23/07/14 a servidora Lívia  Coelho Netto  (analista  ministerial)
representou a Ouvidora Geral  no III  Seminário de Execução Penal
realizado pela Defensoria Pública do Maranhão;

-Em 01/08/14 a servidora Márcia Regina Alves de Oliveira (assessora
jurídica) representou a Ouvidora Geral no lançamento da Campanha
“Transparência  Eleitoral”  idealizado  pela  Associação  do  Ministério
Público do Maranhão, no Hotel Veleiros; 

-Em 25/08/14 a Dra. Domingas de Jesus Froz Gomes, Ouvidora Geral
em Exercício,  participou  também de  reunião  junto  a  Corregedoria
Geral  do Ministério Público e Promotores de Justiça que atuam na
Baixada Maranhense, para discutirem medidas a serem adotadas em
relação  a  diversos  problemas  enfrentados  pela  população  que
depende do transporte por ferry-boats para a região; 

-Em 05/09/14 o servidor Pedro Afonso Cruz Britto (assessor técnico)
representou a Ouvidora Geral  na inspeção feita  para regularização
dos serviços prestados pelas empresas de ferry- boat da capital;

-Em 16/09/14 o servidor Eduardo Filipe Bezerra Teixeira (assessor
administrativo)  representou  a  Ouvidora  Geral  em  reunião  junto  a
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude onde foi feita coleta de
elementos  sobre  a  eficácia  social  das  normas legais  referentes  às
crianças e adolescentes que estão desaparecidos;

-Em  24/09/14  a  Ouvidora  Geral  acompanhada  de  sua  assessora
jurídica Márcia Regina Alves de Oliveira reuniu-se em seu gabinete
com  Promotores  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  Dr.  Márcio
Thadeu Silva Marques, Dra. Fernanda Nunes Ferreira, e com o Major
da Polícia Militar do Maranhão José Roberto Filho para debater ideias
de melhoria quanto ao atendimento feito pelos Conselhos Tutelares
da Capital;

-Nos  dias  02  e  03/10/14  a  Ouvidora  Geral  acompanhada  de  sua
assessora jurídica Márcia Regina Alves de Oliveira participou da XII
Reunião  do  Conselho  Nacional  de  Ouvidores  do  Ministério  Público
realizada na cidade de Belém- PA;
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-Em 13/10/14 a Ouvidora Geral reuniu-se em seu gabinete com a
Diretora  da  Secretaria  para  Assuntos  Institucionais,  Dra.  Fabíola
Fernandes  Faheina  Ferreira,  para  tratar  sobre  o  projeto  de
implantação  de Ouvidorias  Municipais  nas  Comarcas  do  Estado  do
Maranhão;

-Em 20/10/14 a Ouvidora Geral visitou as Promotorias da Capital em
companhia da Procuradora-Geral de Justiça, onde constatou o bom
funcionamento do Sistema Integrado do Ministério Público (Simp), o
qual se encontra totalmente dentro dos parâmetros administrativos;

-Em 22/10/14  o servidor Eduardo Filipe Bezerra Teixeira (assessor
administrativo)  representou  a  Ouvidora  Geral  em  reunião  junto  a
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude onde foi feita coleta de
elementos  sobre  a  eficácia  social  das  normas legais  referentes  às
crianças e adolescentes que estão desaparecidos; 

-Em 27/10/14 A Ouvidora Geral participou de entrevista na Sede da
Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM), em
canal  fechado,  relativo  à  parceria  na  Campanha  "Eleição
transparente", que consistiu em estimular a população maranhense a
denunciar  ao  Ministério  Público,  todo  e  qualquer  ato  irregular
praticado durante as eleições gerais do ano de 2014;  

-Em  27/10/14  as  servidoras  Lívia  Coelho  Netto  e  Lucélia  Soares
Garcia representaram a Ouvidora Geral no lançamento da Campanha
“Maria Penha em Ação” realizada no auditório da Procuradoria- Geral
de Justiça do Maranhão;

-Em 04/11/14 A Ouvidora Geral foi condecorada em sessão solene no
Tribunal de Justiça do Maranhão com a Medalha de Mérito Judiciário
Des.  Antônio  Rodrigues  Vellozo  pelos  bons  serviços  prestados  ao
Poder Judiciário Maranhense;

-Em 13/11/14 os servidores Pedro Afonso Cruz Britto e Lucélia Soares
Garcia, compareceram na Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do
Estado  (Ouvidoria  TJMA),  em  visita  técnica  para  acompanhar  o
funcionamento do Sistema Digidoc;

-Nos dias 27 e 28/11/14 a Ouvidora Geral participou da XXIII Reunião
do Conselho Nacional do Ministério Público, na cidade de Teresina- PI,
oportunidade em que foi eleita por unanimidade vice- presidente do
CNOMP(região Nordeste);
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-No  dia  04/12/14  a  servidora  Márcia  Regina  Alves  de  Oliveira
(assessora jurídica da Ouvidoria) representou a Ouvidora- Geral na
solenidade  de  entrega  de  elogios  aos  profissionais  do  Sistema de
Segurança  Pública,  realizada  pela  Ouvidoria  da  Secretaria  de
Segurança Pública do Maranhão no Ed. Palácio Henrique de La Roque;

-Coronel Aldimar Zanoni Porto, Comandante Geral da Polícia Militar do
Maranhão  elogiou  o  relatório  trimestral  da  Ouvidoria  que  fora
encaminhado;

-Elogios à Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão que devido a
processamento de reclamação solucionou problema de manifestante
que não tinha hidrômetro em sua residência, e sua conta teve o valor
regularizado após a instalação do mesmo;

São Luís/MA, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e
Dezembro de 2014.

Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

Procuradora de Justiça/Ouvidora- Geral do Ministério Público
do Maranhão
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