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Justiça enquadra prefeito de Governador
Edson Lobão por conta de irregularidades na

Saúde
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Por diversas irregularidades, entre elas a utilização de
locais inapropriados para o funcionamento das
Unidades Básicas de Saúde, a falta de ações da
Saúde da Família, notadamente de ações preventivas,
a existência de um elevado número de profissionais
trabalhando sem concurso público ou até sem
contrato, aqui acrescido da falta de capacitação
adequada e ainda, a falta de planejamento para
aquis ição de medicamentos na Ass is tênc ia
Farmacêutica motivou a 2ª Vara da Fazenda Pública
de Imperatriz a enquadrar o prefeito do município de
Governador Edson Lobão, Geraldo Braga.

A decisão tomada na segunda feira, 2, pela juíza Ana
Lucrécia Bezerra Sodré é baseada em Relatório do
Serviço de Auditoria nº 13515 do DENASUS (fls 29/69)
onde 40 páginas apontam as irregularidades
cometidas pelo prefeito no tocante à Secretaria de
Saúde, referente à Atenção Básica; Assistência
Farmacêutica e Conselho Municipal e Saúde.

Procurado ao telefone, para oferecer sua versão à
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada
pelo Ministério Público do Maranhão, o prefeito
Geraldo Braga não atendeu às ligações e acionado via
whatsapp, não respondeu.

Pela decisão, o município tem 120 dias para promover
a correção das irregularidades cometidas. Chamou a
atenção dentre outras conclusões, o relatório da
auditoria ult imar que "a gestão municipal de
Governador Edison Lobão está desorganizada,
apresentando distorções para as quais foram emitidas
recomendações que deverão ser implementadas, de
forma a atender o preconizado pela legislação,
viabilizando com isso um atendimento resolutivo à
população (fls. 50)." As inconsistências verificadas
foram: - Em relação à "Atenção Básica" A) A estrutura
física disponível para o funcionamento das Unidades
de Saúde no Município de Governador Edison Lobão
apresentam não conformidades. B) As equipes de
Saúde Bucal fazem revezamento para atendimento no
único consultório odontológico em funcionamento, não
sendo realizadas ações integradas com as equipes de
Saúde da Família nem atividades preventivas com a
população. C) Existem 38 profissionais trabalhando na
Secretaria Municipal de Saúde sem aprovação em

concurso público de provas ou de provas e títulos e
sem contrato de prestação de serviços firmado,
caracterizando relação precária de trabalho.

- Em relação à "Assistência Farmacêutica Básica" A) A
Farmácia onde são armazenados e distribuídos os
medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica
não possui Alvará Sanitário nem Certificado de
Regularidade Técnica.

B) Os registros de entrada e saída dos medicamentos
da Farmácia são ineficientes, não existindo controle de
estoque e inventário em 2013.

C) O planejamento para compra de medicamentos é
deficiente, não há compatibilização entre a quantidade
de medicamentos solicitada pelas unidades e atendida
pe la  Farmác ia ,  não  sendo  d ispon ib i l i zado
medicamentos para Saúde Mental. D) O local de
funcionamento da Assistência Farmacêutica Básica
não dispõe de extintor de incêndio, climatização e
identificação dos medicamentos nas prateleiras.

E) O controle de estoque, entrada e saída de
medicamentos nos Postos de Saúde de Governador
Edison Lobão, Vila Getate, Ribeirãozinho da Roça e
Unidade Básica Avançada de Bananal encontra- se
desorganizado. F) A dispensação de medicamentos
não obedece ao preconizado na legislação pertinente,
com falta de padronização nos procedimentos, assim
como ausência de acompanhamento das atividades
desenvolvidas nas unidades de saúde. G) A Secretaria
Municipal de Saúde não ofereceu cursos de
capacitação aos profissionais envolvidos nas ações da
assistência farmacêutica.

Em relação ao "Conselho Municipal" A) A gestão
municipal não encaminhou o relatório consolidado do
resultado da execução orçamentária e financeira no
âmbito da saúde e o relatório sobre a repercussão da
execução da Lei Complementar nas condições de
saúde e na qualidade dos serviços para avaliação pelo
Conselho Municipal de Saúde. B) O Conselho
Municipal de Saúde não conta com infraestrutura para
seu funcionamento e não dispõe de dotação
orçamentária.
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C) Os conselheiros municipais de saúde não
participam de atividades ou eventos de capacitação.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/340/202

10805.pdf
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Não há pedido do Ministério Público de
intervenção estadual no Município de

Imperatriz
 

PORTAL DO GUIGUI / IMPERATRIZ / MA. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Prestação de contas referente ao 1º quadrimestre
(janeiro a abril, de 2019) foi feita na Câmara, conforme
manda a Lei.

O secretário municipal de Saúde da época, Alair
Firmiano, prestando contas em audiência pública no
dia 13 de novembro de 2019, na Câmara Municipal de
Imperatriz (Foto: Assessoria)

A despeito de publicações ou notícias dando conta de
que o Ministério Público do Maranhão pede
intervenção estadual no município de Imperatriz,
esclarecemos que até o presente momento não há
nenhum pedido nesse sentido por parte dessa referida
instituição.

O que houve

Em novembro de 2019, a Câmara Municipal, à época
presidida por José Carlos Soares Barros e a Comissão
de Saúde, presidida pelo então vereador José de
Arimatéia, o "Ditola", fizeram uma representação no
MP pedindo intervenção estadual em Imperatriz,
alegando que a prestação de contas da saúde
referente ao primeiro quadrimestre de 2019 não tinha
sido apresentada.

A not íc ia  que vem dando margem a essa
desinformação é um ofício do MP à Câmara Municipal
de Imperatriz, para que em 10 dias o Poder Legislativo
Imperatrizense se manifeste, se tem interesse ou não
em dar prosseguimento ao pedido feito na legislatura
passada.

Agora cabe à nova gestão da Câmara responder ao
MP se ainda tem interesse em dar continuidade à
representação.

Quanto ao Executivo Municipal não temos nada a
temer, a apresentação ou entrega das contas foi feita,
temos até vídeo e matéria publicada no site da
Prefeitura comprovando isso; e temos o protocolo de
encaminhamento à Câmara, assim como as atas das
sessões de apresentação, resolução de aprovação do
Conselho Municipal de Saúde e link de documento de
prestação de contas ao Tribunal de Contas - TCE (vide
documentos abaixo) , restando agora que a atual

mesa diretora informe devidamente ao MP.

Solicitação de agendamento da audiência pública

Protocolo de entrega

Ata 13-11-2019

Resolução/C.M.S 019/2019

Ata 28-08-2019

Recibo de Autuação

Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/08/05/nao-ha-

pedido-do-ministerio-publico-de-intervencao-estadual-

no-municipio-de-imperatriz/
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Prefeitura de Imperatriz - Nota de
esclarecimento
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Publicado por Assessoria de Comunicação

A respeito de publicações ou notícias dando conta de
que o Ministério Público do Maranhão pede
intervenção estadual no município de Imperatriz,
esclarecemos que até o presente momento não há
nenhum pedido nesse sentido por parte dessa referida
instituição.

O que houve

Em novembro de 2019, a Câmara Municipal, à época
presidida por José Carlos Soares Barros e a Comissão
de Saúde, presidida pelo então vereador José de
Arimatéia, o "Ditola", fizeram uma representação no
MP pedindo intervenção estadual em Imperatriz,
alegando que a prestação de contas da saúde
referente ao primeiro quadrimestre de 2019 não tinha
sido apresentada.

A not íc ia  que vem dando margem a essa
desinformação é um ofício do MP à Câmara Municipal
de Imperatriz, para que em 10 dias o Poder Legislativo
Imperatrizense se manifeste, se tem interesse ou não
em dar prosseguimento ao pedido feito na legislatura
passada.

Agora cabe à nova gestão da Câmara responder ao
MP se ainda tem interesse em dar continuidade à
representação.

Quanto ao Executivo Municipal não temos nada a
temer, a apresentação ou entrega das contas foi feita,
temos até vídeo e matéria publicada no site da
Prefeitura comprovando isso; e temos o protocolo de
encaminhamento à Câmara, assim como as atas das
sessões de apresentação, resolução de aprovação do
Conselho Municipal de Saúde (vide documentos
abaixo), restando agora que a atual mesa diretora
informe devidamente ao MP.

Solicitação de agendamento da audiência pública

Protocolo de entrega

Ata 13-11-2019

Resolução/C.M.S 019/2019

Ata 28-08-2019

Recibo de Autuação

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/05/prefeitura-de-

imperatriz-nota-de-esclarecimento/
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LEGISLATIVO - Revisão do Plano Diretor
de São Luís deve entrar em pauta como

prioridade
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O presidente da Câmara Municipal, vereador Osmar
Filho (PDT), durante sessão híbrida, desta quarta-feira
(4) disse que a Casa deve priorizar neste semestre
deste ano, os debates sobre a Revisão do Plano
Diretor de São Luís.

"É um assunto importantíssimo para nossa cidade,
onde vai ser atualizado o Plano Diretor. É uma pauta
que o plenário deve priorizar neste segundo semestre.
Vamos reunir as comissões que tratam do plano
diretor, para que possamos avançar o quanto antes
nesta matéria, e parabenizo todos os colegas que têm
debatido este tema", pontuou Osmar Filho.

O presidente Osmar Filho, e os vereadores Astro de
Ogum e Ribeiro Neto (Foto: Leonardo Mendonça)

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa. O que foi cobrado novamente,
durante pronunciamento, nesta manhã.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano
Diretor. Embora ele seja o assunto mais importante da
atualidade na nossa cidade. Somos uma comissão de
cinco vereadores que vai trabalhar com o Plano Diretor
de forma macro, inclusive com a presença do
Ministério Público. Esta Casa Legislativa precisa
fazer o trabalho dela, por isso, precisamos focar para
conseguirmos levá-lo a plenário até outubro', disse
Astro.

O vereador Ribeiro Neto (PMN), também se
manifestou solicitando a urgência do debate, uma vez
que a elaboração do Plano Diretor está disposta no
art. 40, §4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº
10.257/2001), devendo ser revisado a cada década. É
nele que encontramos o conjunto de propostas para o
futuro desenvolvimento dos usos do solo urbano, das
redes de infraestrutura e de elementos fundamentais
da estrutura urbana.

"Parabenizo o vereador Astro por abordar um assunto

tão importante que é o Plano Diretor, como membro da
comissão, seria importante que nos reuníssemos o
quanto antes, já que o nosso plano estar defasado, o
início as discussões em prol da cidade, requer muita
seriedade", afirmou Ribeiro Neto.

Além de Astro, compõem a Comissão de Mobilidade
Urbana os vereadores Aldir Junior (PL), Paulo Vitor
(PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos) e Ribeiro Neto
(PMN).

Site: https://horaextra.slz.br/2021/08/05/legislativo-

revisao-do-plano-diretor-de-sao-luis-deve-entrar-em-

pauta-como-prioridade/
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Tentativa de homicídio registrada ontem em
Caxias

 

RÁDIO GUANARÉ FM 105.9 / CAXIAS / MA - JORNAL DA MEIA-NOITE. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma tentativa de homicídio foi registrada, ontem, em
frente a uma pizzaria. Muitas pessoas estavam no
local e presenciaram todas a situação. Eram dois
indivíduos, numa pop 110, sem capacete e desferiram
3 disparos de arma de fogo, onde um deles acertou a
região das costas da vítima.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/05/RDIOGUANARF

M1059CAXIASMA-00.03.36-00.05.23-1628154930.mp3
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LEGISLATIVO - Revisão do Plano Diretor
de São Luís deve entrar em pauta como

prioridade
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O presidente da Câmara Municipal, vereador Osmar
Filho (PDT), durante sessão híbrida, desta quarta-feira
(4) disse que a Casa deve priorizar neste semestre
deste ano, os debates sobre a Revisão do Plano
Diretor de São Luís.

"É um assunto importantíssimo para nossa cidade,
onde vai ser atualizado o Plano Diretor. É uma pauta
que o plenário deve priorizar neste segundo semestre.
Vamos reunir as comissões que tratam do plano
diretor, para que possamos avançar o quanto antes
nesta matéria, e parabenizo todos os colegas que têm
debatido este tema", pontuou Osmar Filho.

O presidente Osmar Filho, e os vereadores Astro de
Ogum e Ribeiro Neto (Foto: Leonardo Mendonça)

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa. O que foi cobrado novamente,
durante pronunciamento, nesta manhã.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano
Diretor. Embora ele seja o assunto mais importante da
atualidade na nossa cidade. Somos uma comissão de
cinco vereadores que vai trabalhar com o Plano Diretor
de forma macro, inclusive com a presença do
Ministério Público. Esta Casa Legislativa precisa
fazer o trabalho dela, por isso, precisamos focar para
conseguirmos levá-lo a plenário até outubro', disse
Astro.

O vereador Ribeiro Neto (PMN), também se
manifestou solicitando a urgência do debate, uma vez
que a elaboração do Plano Diretor está disposta no
art. 40, §4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº
10.257/2001), devendo ser revisado a cada década. É
nele que encontramos o conjunto de propostas para o
futuro desenvolvimento dos usos do solo urbano, das
redes de infraestrutura e de elementos fundamentais
da estrutura urbana.

"Parabenizo o vereador Astro por abordar um assunto

tão importante que é o Plano Diretor, como membro da
comissão, seria importante que nos reuníssemos o
quanto antes, já que o nosso plano estar defasado, o
início as discussões em prol da cidade, requer muita
seriedade", afirmou Ribeiro Neto.

Além de Astro, compõem a Comissão de Mobilidade
Urbana os vereadores Aldir Junior (PL), Paulo Vitor
(PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos) e Ribeiro Neto
(PMN).

Site: https://horaextra.slz.br/2021/08/05/legislativo-

revisao-do-plano-diretor-de-sao-luis-deve-entrar-em-

pauta-como-prioridade/
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Realizada inspeção em escola da rede
pública estadual para o retorno seguro dos

alunos
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 04. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de São
Luís, realizou nessa quarta-feira (4) uma vistoria no
Centro de Ensino João Francisco Lisboa (Cejol), no
Centro.

A ação, que foi coordenada pelo promotor de justiça
Paulo Avelar,  acompanhado por técnicos da
Promotoria, dá início às inspeções que serão feitas
nas escolas da rede pública estadual de São Luís, a
fim de verificar as condições das unidades de ensino
para o retorno das aulas presenciais.

Neste momento, as escolas estaduais ainda estão
funcionando de forma híbrida, com parte das turmas
tendo aulas presenciais e a outra, aulas remotas.

Na vistoria, foram observadas a parte da estrutura
física da escola, as condições de limpeza e higiene, a
disponibilização dos equipamentos sanitários, como
álcool em gel e pias para lavagem das mãos, além do
uso da máscara.

"No Cejol, verificamos que os protocolos estão sendo
seguidos.

A comunidade escolar demonstrou muita segurança
em relação às exigências previstas nas normas
sanitárias, com distanciamento, número limitado de
alunos em sala de aula, uso de máscara, álcool em
gel, aferição de temperatura, além da formação do
comitê de saúde que vai acompanhar o dia a dia da
escola", avaliou o membro do Ministério Público.

A equipe da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da
Educação foi recebida pela gestora geral do Cejol,
Regina Pereira, que explicou os procedimentos que
foram adotados para dar cumprimento às Diretrizes
Pedagógicas para o Retorno Híbrido das Escolas da
Rede Estadual de Ensino no Maranhão, que foram
fixadas pela Secretaria de Estado da Educação
(Seduc).

O documento estabeleceu as medidas sanitárias e
pedagógicas para o retorno presencial seguro das
aulas nas escolas públicas maranhenses.
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Ex-prefeito de Pindaré-Mirim terá de
devolver mais de meio milhão

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com base em Ação Civil Pública por Improbidade
Administrativa oferecida pelo Ministério Público do
Maranhão, a justiça emitiu, nesta segunda-feira, 2,
sentença condenatória contra o ex-prefeito de Pindaré-
Mirim Walber Pereira Furtado, devido à falta da
prestação de contas da segunda parcela, no valor de
R$ 581.028,55, do convênio firmado com a Secretaria
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
(Secid) para o asfaltamento de vias urbanas.

O ex-gestor municipal foi condenado com base na Lei
8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato.

O repasse total recebido pela gestão do ex-prefeito foi
de R$ 1.016.799,96.

A ausência de prestação de contas levou a Prefeitura
de Pindaré-Mirim à inadimplência no Cadastro dos
Órgãos Estaduais (CEI), impossibilitando, assim, a
atual gestão de celebrar outros convênios e receber
novos repasses.

De acordo com a atual g estão municipal, ao deixar o
cargo, em 2017, o ex-prefeito não deixou nenhuma
documentação na sede da Prefeitura, impedindo que o
novo prefeito atue no caso.

A Ação Civil foi formulada pelo promotor de justiça
Cláudio Borges dos Santos.

CONDENAÇÃO Walber Pereira Furtado deverá
ressarcir a Prefeitura de Pindaré-Mirim no valor
referente à segunda parcela do convênio com a Secid,
bem como te rá  de  paga r  mu l ta  no  va lo r
correspondente a cem vezes o seu salário enquanto
era prefeito.
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MP encaminha à PF documentos para
investigar suspeitos de candidaturas laranjas

e os beneficiados em Paço do Lumiar
 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Qui, 5 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora Nadja Veloso Cerqueira encaminhou à
Superintendência Regional do Departamento de
Polícia Federal do Maranhão cópia do procedimento
Simp nº 2046-507/2020 e das ações de impugnação
de mandato eletivo propostas pela Promotoria Eleitoral
da 93ª ZE (exordiais), as quais investigam supostas
candidaturas "laranjas" ao cargo de vereador em Paço
do Lumiar, assim como também os beneficiados.

De acordo com investigações do Ministério Público,
os partidos PP, PSD, PATRIOTA, PL e AVANTE são
suspeitos de ter colocado mulheres como candidatas
laranjas.

A promotora descreve: A candidatura de fachada,
chamada de "laranja", basicamente, caracteriza-se por
gastos de campanha inexistentes ou irrisórios, falta de
engajamento na campanha eleitoral e votação
inexistente ou pífia, constituindo-se em um crime
contra a democracia. [.] O registro de falsa candidatura
corresponde a fraude do sistema eleitoral para
obtenção de vantagem ilícita na disputa pelo poder e
envolve estratégia partidária, trapaça e muitas vezes
corrupção. É uma encenação social com a finalidade
de burlar as cotas eleitorais de gênero previstas em lei
e/ou desviar dinheiro público destinado a apoiar
candidaturas de mulheres (não exclusivamente, mas
major i tar iamente) para favorecer candidatos
específ icos, aumentando suas condições de
elegibi l idade".

A ação é movida pelos vereadores suplentes
Apolinário dos Santos Paiva Neto, Arquimário Reis
Guimarães, Carmem Aroso Cassas, Cleilson Pessôa
Rocha, Julio Cesar Soares Pinheiro e Paulo de Tarso
Sousa.
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