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Em reunião com novo secretário de Saúde de
São Luís, promotora alerta para falta de
insumos e remédios e pede saldo bancário da
pasta
Daniel Matos

Com o objetivo de discutir questões acerca da compra
e distribuição de insumos para as unidades municipais
de saúde de São Luís e evitar a ampliação do
desabastecimento, o MPMA realizou, na manhã desta
quinta-feira, 7, por meio da 2ª Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa da Saúde, uma reunião com
o novo secretário municipal da área, Joel Nunes
Júnior.
A reunião, que ocorreu na sede das Promotorias de
Justiça da Capital, foi coordenada pela promotora de
justiça Glória Mafra, tendo também a participação de
membros da equipe da Secretaria Municipal de Saúde
(Semus).
Glória Mafra destacou a necessidade de mapear os
perfis de atendimento das unidades de saúde, os
protocolos clínicos e, principalmente, fazer um
levantamento detalhado de todos os insumos e
medicações disponíveis pela Prefeitura de São Luís.

Outro problema debatido na reunião foi a falta de
reagentes do laboratório do hospital Socorrão 2,
impedindo a realização de exames. Os outros insumos
para realizar exames devem terminar, no máximo, em
15 dias.
Além disso, o equipamento de ressonância magnética
do Socorrão 2 não está em funcionamento e o
Ministério Público cobrou providências para garantir
que os exames de imagem sejam realizados.
Fonte: Ministério Público do Maranhão
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/01/08/e
m-reuniao-com-novo-secretario-de-saude-de-sao-luispromotora-alerta-para-falta-de-insumos-e-remedios-epede-saldo-bancario-da-pasta/

Segundo a promotora, já existe desabastecimento de
determinados insumos e medicações e o MPMA
trabalha para que esse problema seja revertido. "O
inventário de todos os insumos é uma medida
estratégica para que esses materiais sejam
distribuídos corretamente nas unidades de saúde",
avaliou Glória Mafra.
Contas bancárias
Também foi solicitado à equipe da Semus o
detalhamento de todas as contas bancárias da pasta e
os recursos disponíveis. A requisição foi feita à gestão
municipal anterior, em razão de procedimento de
transição, mas as informações não foram respondidas
integralmente. Por esse motivo, o expediente foi
reiterado ao atual secretário de saúde. A medida pode
auxiliar na relocação dos recursos a fim de garantir o
atendimento de necessidades específicas,
especialmente no período de pandemia.
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Ex-prefeitos de Presidente Médici são
condenados por atos de improbidade
administrativa
Uma sentença proferida na Comarca de Santa Luzia
do Paruá condenou, por atos de improbidade
administrativa, os ex-gestores Antônio Rodrigues
Pinho e Gracélia de Oliveira, ambos de Presidente
Médici, termo judiciário da comarca. Conforme a
sentença, os requeridos deixaram de praticar,
indevidamente, ato de ofício, enquanto prefeitos, no
sentido de adotar as providências necessárias para
sanar ou minimizar os problemas referentes à
ausência de políticas de destinação de resíduos
sólidos, mantendo a existência de lixão a céu aberto
local, descumprindo as diretrizes e metas
estabelecidas na Lei 12.305/ 2010, que institui a
política nacional de resíduos sólidos. A ação foi
movida pelo Ministério Público.
Segundo o autor, a Lei nº.12.305, de 03 de agosto de
2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
e estabeleceu alguns princípios e objetivos a serem
traçados por todos os entes federados para a
destinação final ambientalmente adequada de
resíduos ou rejeitos sólidos, com delimitação de prazo
para a criação de plano de gestão integrada e sua
implantação, dentre outras ações. Narra ainda que,
nos municípios, o plano de gestão integrada de
resíduos sólidos deveria ser elaborado em até 02
(dois) anos e a implantação da disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos em
até 04 (quatro) anos, contados da data da publicação
da Lei nº. 12.305, nos termos dos arts.18 e 54,
respectivamente. Todavia, alega que o primeiro
requerido, gestor no quadriênio de 2008/ 2012, nada
fez e, embora tenha deixado para a segunda
requerida, gestora no quadriênio 2013/ 2016, o dever
de dar início ao procedimento em sua completude,
também nada fez de concreto durante todo o mandato
eletivo.
O MP destaca, por fim, que os dois requeridos foram
omissos enquanto gestores da cidade de Presidente
Médici, uma vez que não tomaram as providências
necessárias para a correta destinação dos resíduos
sólidos, um dever de ação disposto em lei, provocando
sérios danos à saúde e ao meio ambiente ao manter o
lixão a céu aberto para depósitos de resíduos sólidos
'in natura', conduta vedada no artigo 47 da Lei de
Resíduos Sólidos. Notificados, os requeridos apresen-

Divulgação taram defesa, pedindo, ao final, o
indeferimento dos pedidos do MP. Entre as alegações
dos requeridos, a suposta escassez de recursos
financeiros para concluir a continuação dos trabalhos
voltados à destinação final ambientalmente adequada
de resíduos sólidos.
"O processo comporta julgamento imediato do pedido,
prescindindo, portanto, de produção de prova orais em
audiência, na forma do art. 355, I, do Novo Código de
Processo Civil. Nesse ponto, insta salientar que,
embora os requeridos tenham protestado, na
contestação, pela produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, não apresentaram rol de
testemunhas a serem inquiridas em juízo. Ademais, o
fez de forma genérica, quando, na verdade, deveria ter
se incumbido de aclarar o que pretendia provar por
meio de prova testemunhal em audiência de instrução
e a sua essencialidade para a elucidação dos fatos.
De outro lado, a inicial está instruída com documentos
com valor probatório suficiente a comprovar a prática
de conduta omissiva indigitada aos requeridos",
argumenta a Justiça na sentença.
O Judiciário prossegue rejeitando os argumentos dos
requeridos, "uma vez que, tendo a Lei de Resíduos
Sólidos vigência desde o dia 03 de agosto de 2010,
teve o primeiro requerido, enquanto Prefeito do
Município de Presidente Médici, até o dia 31 de
dezembro de 2012 para adotar medidas a implantar a
PNRS do âmbito municipal, porém foi omisso quanto
ao cumprimento de dever legal. Igual situação se
adéqua à segunda requerida, que exerceu o cargo de
gestora do mesmo Município no quadriênio 2013/2016
e nada de concreto fez nesse período".
"Versa a lide sobre conduta ímproba consistente na
inércia em cumprir dever dirigido aos requeridos pela
Lei nº. 12.305/2010 (Lei de Resíduos Sólidos),
enquanto gestores públicos, no sentido de reduzir ou
sanar os problemas envolvendo o lixão a céu aberto
existente no Município de Presidente Médici mediante
a adoção de providências para a correta destinação
aos resíduos sólidos.
É notório que o descarte inadequado de resíduos ou
rejeitos sólidos, em nítido aterro sanitário a céu aberto
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(lixão), provoca consequências danosas ao meio
ambiente e à saúde pública, e os prefeitos, na maior
parte dos Municípios, sofrem com a falta de recursos
técnicos e financeiros para dar solução a esse
problema, que tem se tornado insustentável,
conquanto o consumo tem sido cada vez maior em
sociedade", versa a sentença.
A sentença segue destacando que, na data da
publicação da Lei de Resíduos Sólidos, o primeiro
requerido exercia o cargo eletivo de Prefeito do
Município de Presidente Médici, com termo final 31 de
dezembro de 2012.
"Nesse interstício temporal (aproximadamente um ano
e meio), não foi adotado, por aquele, qualquer
providência no sentido de implantar a PNRS, violando
as leis citadas (...) Sua inércia não se coaduna com o
que se espera de um administrador probo e
preocupado com um meio ambiente sustentável e
equilibrado. Ao contrário, revela o desrespeito com as
questões ambientais e a saúde da coletividade que o
investiu no cargo público por meio do voto ao manter
inalteradas as condições do aterro sanitário ao céu
aberto e destinação final dos resíduos sólidos",
enfatizou.
A Justiça entendeu que a inércia do primeiro requerido
impactou a gestão pública da segunda requerida, ao
tempo em que ficou responsável, ao ingressar no
cargo de prefeita, em 01 de janeiro de 2013, pelo
cumprimento integral dos trâmites necessários à
implantação da PNRS e no prazo previsto na Lei nº.
12.305/2010. "Embora tenha adotado conduta proativa
na formação de Comitês Municipais para a elaboração
de um Plano Municipal de Saneamento Básico e
buscado parcerias junto à FUNASA e Universidade
Federal Fluminense, não houve a adoção de qualquer
providência concreta, permanecendo, por toda a sua
gestão (2013/2016), inalteradas as condições do
aterro sanitário a céu aberto do Município de
Presidente Médici", finaliza.
Ao acolher os pedidos do Ministério Público, o
Judiciário optou por suspender os direitos políticos dos
requeridos pelo prazo de 03 (três) anos, condenandoos ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta)
vezes o valor da remuneração que recebia enquanto
Chefe do Poder Executivo, conforme os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, além de proibição
de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo,
ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja
sócio. (Assessoria de Comunicação)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/192/202
10108.pdf
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MP aponta falta de insumos no Socorrão II
Com o objetivo de discutir questões acerca da compra
e distribuição de insumos para as unidades municipais
de saúde de São Luís e evitar a ampliação do
desabastecimento, o Ministério Público do Maranhão
(MPMA) realizou, na manhã de ontem, quinta-feira (7),
por meio da 2a Promotoria de Justiça Especializada de
Defesa da Saúde, uma reunião com o novo secretário
municipal da pasta, Joel Nunes Júnior.
A reunião, que ocorreu na sede das Promotorias de
Justiça da Capital, foi coordenada pela promotora de
justiça Glória Mafra, tendo também a participação de
membros da equipe da Secretaria Municipal de Saúde
(Se-mus).
Um dos grandes problema que foi debatido na reunião
foi a falta de reagentes do laboratório do hospital
Socorrão II, impedindo a realização de exames. Os
outros insumos para realizar exames devem terminar,
no máximo, em 15 dias.
Segundo a promotora, já existe desabastecimento de
determinados insumos e medicações e o MPMA
trabalha para que esse problema seja revertido. "O
inventário de todos os insumos é uma medida
estratégica para que esses materiais sejam
distribuídos corretamente nas unidades de saúde",
avaliou Glória Mafra.
Além disso, o equipamento de ressonância magnética
do Socorrão 2 não está em funcionamento e o
Ministério Público cobrou providências para garantir
que os exames de imagem sejam realizados.
Mapeamento de perfis Glória Mafra destacou a
necessidade de mapear os perfis de atendimento das
unidades de saúde, os protocolos clínicos e,
principalmente, fazer um levantamento detalhado de
todos os insumos e medicações disponíveis pela
Prefeitura de São Luís.
Também foi solicitado à equipe da Semus o
detalhamento de todas as contas bancárias da pasta e
os recursos disponíveis. A requisição foi feita à gestão
municipal anterior, em razão de procedimento de
transição, mas as informações não foram respondidas
integralmente. Por esse motivo, o expediente foi
reiterado ao atual secretário de saúde. A medida pode
auxiliar na relocação dos recursos a fim de garantir o
atendimento de necessidades específicas,
especialmente no período de pandemia.
Site:
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https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/01/3979
7/
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MP alerta para falta de remédios e materiais
para exames no Socorrão 11
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) realizou,
na manhã de ontem, quinta-feira (7), por meio da 2a
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da
Saúde, uma reunião com o novo secretário municipal
da pasta, Joel Nunes Júnior. Um dos grandes
problemas que foi debatido na reunião foi a falta de
reagentes do laboratório do hospital Socorrão II,
impedindo a realização de exames. Os outros insumos
para realizar exames devem terminar, no máximo, em
15 dias. PÁGINAS 3 e 6
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/01/3979
7/
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Turiaçu pede socorro | Ex gestor destruiu
completamente a cidade e ainda saiu
devendo funcionários
Blog do Neto Weba

A Cidade de Turiaçu, localizada a cerca de 250 Km da
Capital São Luís, governada nos últimos anos pelo exPrefeito Umbelino Ribeiro foi encontrada pelo atual
prefeito, Edésio Cavalcanti, completamente destruída
e abandonada. O Hospital sem medicamentos, sem
gases para curativos mínimos, Programas de Saúde
funcionando apenas no papel e os recursos sendo
possivelmente desviados, sem maca, sem lençóis,
enfim sem nada.

segurança pública e a violência se instala. Um
verdadeiro caos total: Que precisa de apoio externo
para o Prefeito Edésio e sua equipe consigam
trabalhar e, reerguer este município de um povo tão
sofrido e lutador que precisa voltar a ter dignidade.
O Prefeito disponibiliza os seguintes contatos para
quem deseja ajudar de alguma forma a administração
neste momento inicial: (98) 985008355 / (98)
985358558.
Via Jamys Gualhardo

Na administração nada funcionava, foi encontrado
apenas um computador velho sem nenhuma
informação. O lixo tomando conta das ruas e avenidas,
urubus por todos os lados.

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/01/turiacu-pedesocorro-ex-gestor-destruiu.html

O sistema de água para onde foi liberado 18 milhões
de reais, foi encontrado destruído e sem nenhuma
condição de funcionamento. Dinheiro evaporou.
Um caos total. Irresponsabilidade, falta de caráter e de
vergonha, em tratar o patrimônio do povo com
tamanho descaso e desleixo. Umbelino sai da política
da pior forma possível e pra completar, sai devendo
uma folha de pagamento de funcionários do mês de
Dezembro de 2020. Fato este que trataremos em outra
matéria exclusiva.
O Prefeito Edésio Cavalcanti faz um apelo à toda a
Classe Política, aos Governos Estadual e Federal,
Deputados Estaduais e Federais, Senadores que
foram votados no município e aos que sejam
empáticos com o bem das vidas turienses, que
socorram esta Cidade.
Turiaçu nunca precisou tanto de ajuda como neste
momento.
Doações, emendas, recursos orçamentários e extra
orçamentários, tudo que servir de apoio neste
momento tão delicado, serve!
Fizermos uma varredura pelo município, não há
transporte escolar em condições de uso, não há
creches, não há programas voltados pra juventude
nem pros idosos funcionando. Não há apoio à
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