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REQUERIMENTO Nº 248 /2021

Senhor Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Inter-
no, ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Legislativa, 
voto de pesar, conforme abaixo, pelo falecimento do Funcionário Públi-
co Passagense, o Senhor JOSÉ VINÍCIO CARDOSO, sendo esta inicia-
tiva comunicada à família enlutada, residência a Rua Joaquim Távora, 
Centro, Passagem Franca – MA, CEP:  65680-000.

NOTA DE PESAR

“É com profundo pesar e muita tristeza que recebemos, na data 
de 08 de junho de 2021, a notícia do falecimento desse ilustre cidadão 
de Passagem Franca - MA.  JOSÉ VINÍCIO CARDOSO, cidadão de 
estatura incontestável e honrado com sua trajetória social e integra”.

Por isso, somamo-nos nesse momento a todos os familiares e 
amigos de JOSÉ VINICIO CARDOSO nessa perda irreparável e in-
substituível para a cidade de Passagem Franca – MA.

Consternado, elevo meu pensamento e rogo que Deus o receba 
nos Céus, de braços abertos”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de ju-
nho de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 249 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
ESTADO, CARLOS LULA, solicitando ESCLARECIMENTOS 
SOBRE A VACINAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUE, 
DIFERENTE DA POPULAÇÃO, FOI PRIVILEGIADO, POIS 
NÃO SE DESLOCOU AO CENTRO MUNICIPAL DE VACI-
NAÇÃO, NÃO ENFRENTOU FILA E RECEBEU A PRIMEIRA 
DOSE DO IMUNIZANTE NO PALÁCIO DOS LEÕES.

 Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de junho 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1602 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça 
do Estado do Maranhão, o Senhor Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, 
com a devida indexação da representação que justifica a solicitação de 
adoção de medidas para revacinação de idosos com mais de 70 anos de 
idade, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde com mais de 
60 anos que tenham sido vacinados com a CoronaVac. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADO-GERAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

O Deputado Estadual, eleito para a legislatura 2019-2023, DR. 
YGLÉSIO LUCIANO MOYSÉS SILVA DE SOUZA, no exercício 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo mandato, vem mui res-
peitosamente à presença de V. Excelência, propor a seguinte REPRE-

SENTAÇÃO, apresentando para tanto os motivos de fato e razões de 
direito que passa a expor: 

1. DOS FATOS
O mundo foi tomando pela pandemia ocasionada com a proli-

feração do novo coronavirus. Wuhan, cidade chinesa, foi o epicentro 
da doença que se espalhou matando aproximadamente 3,73 milhões de 
pessoas, até hoje. No Brasil o processo adquiriu importância a partir de 
fevereiro de 2020, quando o primeiro caso da doença foi confirmado, 
na cidade de São Paulo.

Embora São Paulo tenha sido centro de infecção no Brasil, as 
demais cidades sofreram e sofrem com a proliferação da doença. Em 
Manaus, por exemplo, o sistema de saúde público e privado superou a 
capacidade de atendimento, de forma que vários pacientes foram trans-
feridos para outras capitais em busca de atendimento médico.

O Maranhão, nesse processo, manteve os atendimentos médicos 
recorrendo a hospitais de campanha, em conjunto com determinações 
de restrição. O lockdown foi medida judicial que evitou, em primeiro 
momento, o colapso do sistema de saúde, seguido de várias determi-
nações oficiais do Governo para impedir aglomerações de quaisquer 
ordens. 

A primeira onda da COVID-19 foi registrada em meados de 
2020, amenizada no último trimestre daquele ano. Retomando o pico 
de casos em 2021 nos meses de abril e maio. Junho está sob análise, 
mas há quem defenda que o mês será o de maior infecção. O Secretário 
de Estado da Saúde chamou de possível terceira onda, bem pior que a 
primeira. 

A atenção se volta ao fato de vacinação em massa da população. 
Desde o dia 17 de janeiro de 2021, no Brasil, iniciou-se o processo de 
vacinação da população. Os principais imunizantes aplicados na popu-
lação brasileira estão sendo a CoronaVac, a Astrazeneca e a Pfizer. 

Embora o processo tenha sido considerado tardio quando com-
parado a outros países, houve necessidade de flexibilização de critérios 
técnicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vistas a 
aprovar os imunizantes. A CoronaVac, por exemplo, obteve apenas re-
gistro para uso emergencial, ao passo que a Pfizer foi a única que proto-
colou pedido para liberação em caráter definitivo.

 Em estudo preliminar realizado pelo Instituto Butantan, com 13 
mil voluntários, chegou-se aos seguintes índices: 50,38% de eficácia 
geral, isso significa que 49,62% dos imunizados estão sujeitos a de-
senvolver a doença em algum grau; dos 49,62%, 78% desenvolverão a 
doença de forma leve. Sendo que 100% dos infectados e já vacinados 
pela CoronaVac estariam protegidos contra a forma grave da doença, e, 
por conseguinte, protegidos de internações e mortes.  De fato, a Dire-
toria Colegiada da Anvisa aprovou em caráter temporário o uso emer-
gencial da vacina.

O senso de urgência sobrepôs-se aos critérios técnicos, ao ponto 
da Agência de Vigilância Sanitária firmar termo de compromisso com o 
Instituto Butantan visando apresentação de informações técnicas sobre 
a imunogenicidade.  

É fato que o parecer técnico emitido pelo órgão oficial consta:
“O Plano de Gerenciamento de Risco [USO EMERGENCIAL], 

Versão 3.2, da Vacina adsorvida COVID-19 (inativada) do Instituto Bu-
tantan, no âmbito dos requisitos de Farmacovigilância, se apresenta em 
conformidade com o Guia nº 42/2020, a RDC nº 444/2020, a RDC nº 
406/2020 e a IN nº 63/2020. Desta forma, as medidas adotadas para o 
gerenciamento de risco da vacina parecem ser compatíveis com o perfil 
de segurança conhecido até o momento. 

Contudo, ressalta-se que as ações de monitoramento propos-
tas pela empresa ou a serem desencadeadas pela Anvisa não subs-
tituem as avaliações necessárias de qualidade, segurança e eficácia 
exigidas para a concessão de autorização de uso emergencial da 
vacina por esta Agência. Desta forma, não há garantias de que o im-
pacto da ausência de quaisquer informações/documentos estabelecidos 
pelo Guia nº 42/2020 e pela RDC nº 444/2020 para autorização de uso 
emergencial de vacinas poderá ser amenizado pela execução de ações 
da Farmacovigilância.”

Importante relatar que o voto ficou adstrito ao cumprimento do 
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termo de compromisso, senão vejamos:

“Esta aprovação temporária está condicionada às Cláusulas esta-
belecidas no Termo de Compromisso já assinado e publicado no Diário 
Oficial da União na data de 17/01/2021.”

Ocorre que pacientes idosos regularmente vacinados com as duas 
doses da CoronaVac estão evoluindo para a forma grave da doença. O 
caso do cantor Agnaldo Timóteo que morreu recentemente é, mais um 
dos exemplos de óbito vacinados pela CoronaVac.

Vários outros casos movimentaram a imprensa como a morte de 
Nelson Sargento, 96 anos, e a não imunização de Ricardo Noblat, colu-
nista do Metrópoles e do conterrâneo José Sarney. Após a segunda dose 
da vacina CoronaVac, esses dois últimos não produziram anticorpos.

É importante considerar que esses últimos tiveram a chance 
de testar a imunização e identificar a ineficácia da vacina, por 
serem pessoas públicas, com grau de instrução elevado e condições 
financeiras propícias. O custo do exame, praticado no mercado local, é 
de aproximadamente R$ 230,00. 

Caso mundialmente relevante é do Chile. A priori, o país celebrou 
eficácia da CoronaVac de 67% e considerou o imunizante divisor de 
águas. A revista Isto É publicou artigo relatando:

A CoronaVac, vacina contra Covid-19 da empresa chinesa Sino-
vac, mostrou-se 67% eficaz na prevenção de infecções sintomáticas em 
estudo feito com dados do mundo real, informou o governo do Chile 
nesta sexta-feira, em um potencial impulso para a vacina que está sob 
escrutínio sobre seu nível de proteção contra o vírus.  

A vacina CoronaVac foi a mais utilizada na campanha de imuni-
zação pelo Chile, todavia os resultados reais demonstram que não hou-
ve retração da doença, segue gráfico:

Em países que utilizaram as vacinas com melhor tecnologia, 
como Pfizer e Moderna, por exemplo, tal qual, Israel Estados Unidos 
e Reino Unido, efetivamente obtiveram o controle da doença. Nenhum 
desses países fez uso da CoronaVac.

  

É importante asseverar que todos os países citados, conforme 
gráficos colacionados, têm taxa de vacinação que se assemelham, a 
divergência encontra-se, tão somente, no tipo de vacina utilizada. De 
fato, o Chile, com a CoronaVac, possui o pior desempenho no que se 
refere ao controle de infecções pelo vírus sars cov 2.

Contrapondo-se aos dados apresentados pelo Instituto Butantan 
na fase 3 da pesquisa, o estudo realizado pela Vaccine Effectiveness in 
Brasil Against Covid-19 (Vebra Covid-19), financiada pela Organiza-
ção Pan-americana de Saúde, órgão da OMS, apontou que a efetividade 
da CoronaVac é de apenas 42% em idosos com mais de 70 anos. 

O estudo foi desenvolvido com a seleção de 7.950 pares (homens 
e mulheres), com idade média de 76 anos. A eficácia média da vacina 
ajustada apresentou os seguintes resultados:

	APENAS 18,2% nos testes realizados entre 0-13 dias após 
a segunda dose, com intervalo de confiança IC que varia entre 0,0% a 
33,2%. Isso significa que, os primeiros treze dias após a segunda dose, 
os vacinados podem apresentar entre 0% de imunidade até 33%. Nos 
testes refeitos após 14 dias da segunda dose a eficácia chegou a 41,6%, 
com intervalo de confiança IC que varia entre 26,9% até 53,3%. Em 
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geral, isso comprova a baixa eficácia da CoronaVac, que chegar a ter 
imunidade INFERIOR aos 50% determinados pela OMS;

	61,8% para indivíduos com idade entre 70 e 74 com inter-
valo de confiança IC que varia entre 34,4% até 77,7% de imunidade; 

	48,9% nos indivíduos entre 75 e 79 anos, com intervalo de 
confiança IC que varia entre 23,3% até 66% de imunidade; e

	o ÍNFIMO percentual de 28% para indivíduos com idade 
igual ou maior que 80 anos com intervalo de confiança IC que varia 
entre 0,6% até 47,9% de imunidade. 

Fato é que, mesmo com a segunda dose remanesce a probabilida-
de real de um subgrupo de idosos terem até menos de 1% de chance de 
adquirirem imunidade com a CoronaVac. Nas hipóteses de idosos com 
mais de 80 anos, mesmo considerando o intervalo de confiança máximo 
(47,9%), o valor está ABAIXO do mínimo estabelecido pela OMS para 
se considerar uma vacina eficaz, que é de 50%.  

Essas informações contrapõem-se aos dados apresentados até o 
momento pelo Instituto Butantan, sob o ponto de vista da eficácia da 
vacina para esse público específico, bem como para pessoas com co-
morbidades e profissionais de saúde com idade igual ou superior a 60 
anos, tendo em vista a exposição ao vírus, por ser mais intensa. 

O estudo foi incisivo em concluir que idosos com idade igual ou 
superior a 70 anos não apresentam respostas imunológicas significati-
vas com a primeira dose da CoronaVac, tendo em vista que é amplo e 
notório a diferença entre as demais vacinas que apresentam resposta 
imunológica com a primeira dose. Esse dado é preocupante por gerar 
falsa expectativa de segurança para o grupo mais vulnerável. 

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Re-
nato Kfouri, em entrevista recente no programa Jovem Pan, explicou:

“O efeito clássico de qualquer vacina é que, com um envelhe-
cimento do sistema imunológico, o indivíduo tenha mais dificuldade 
em responder a ela. O mesmo mecanismo que faz com que um idoso 
pegue Covid-19 e tenha maior chance de ter a forma grave da doen-
ça, porque o seu sistema imunológico não é tão habilitado quanto 
um mais jovem, e isso faz com que ele responda menos à vacina.” 
(grifo nosso).

Nesse mesmo sentido o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Co-
vas, durante a CPI da Covid-19 explicou:  

“Na realidade, o índice de indução de anticorpos em pessoas ido-
sas é de 98%. Portanto, não é 100%. Pessoas idosas têm um fenômeno 
biológico chamado imunossenescência. Os idosos respondem menos 
na produção de anticorpos em relação aos indivíduos mais jovens. 
Por isso que não é 100% de soroconversão” (grifo nosso).

O presidente do Instituto Butantan ainda proferiu o seguinte en-
tendimento:

“Com relação a uma dose adicional, uma terceira dose – eu não 
tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço –, isso será 
necessário neste momento para todas as vacinas, não só em relação à 
própria duração da imunidade, na minha opinião, é claro, como também 
em relação às variantes”.

A bem da verdade, a tecnologia utilizada na fabricação da Co-
ronaVac é quase medieval e consiste no uso do vírus inativado, posto 
incapacidade de replicação. O processo de imunização demanda tempo, 
além de ser essencial a necessidade de dose de reforço para ser eficaz. 

Outros imunizantes como a Oxford-Astrazeneca e Pfizer pos-
suem tecnologias mais atuais e modernas. A base da vacina Pfizer é 
mRNA, que utiliza RNA, mensageiro sintético que auxilia o organismo 
do indivíduo a gerar anticorpos contra o vírus. A escolha do processo 
de fabricação justificou-se pelo potencial de alta resposta, segurança 
e celeridade na produção. A tecnologia pioneira permite agilidade em 
modificação do antígeno codificado no caso de novas variantes o que é 
importante no cenário de pandemias e epidemias.

Por outro lado, a vacina da Oxford-Astrazeneca utiliza tecnolo-
gia inovadora que consiste na utilização de um adenovírus modificado 
geneticamente para comportar parte do coronavirus, especificamente, a 
proteína ‘spike’, o que a torna mais eficaz. 

Das vacinas liberadas para uso no Brasil, a CoronaVac é a menos 
eficaz, porquanto, deveria ser evitada em idosos, por ser esse o grupo 

mais vulnerável do ponto de vista fisiológico. A capital do Estado do 
Maranhão alcançou, com maior rapidez, a maior quantidade de faixas 
etárias. Esta semana foi liberado cadastro para pessoas com 35 anos. 
Por outro lado, a quantidade de idosos com mais de 70 anos que toma-
ram a vacina CoronaVac é significativamente pequena:

O cenário instalado na capital maranhense é propício à revacina-
ção de nossos idosos, portanto, representa uma garantia do direito à vida 
desses cidadãos extremamente vulneráveis a infecções pela COVID-19. 

No ensejo, o Ministério da Saúde vem diminuindo as aquisições 
de CoronaVac, ao mesmo tempo em que vem aumentando a compra de 
imunizantes mais eficazes. Há previsão de que ainda neste mês as vaci-
nas da Astrazeneca e Pfizer sejam os imunizantes predominantes no País. 

A CovonaVac já não pode ser considerada um segundo plano para 
o Brasil. Esse fato remonta o interesse dos órgãos oficiais em adquirir 
vacinas mais eficientes, processo lógico do desenvolvimento de novas 
tecnologias, reafirmando a obsolescência da CoronaVac. 

Coadunando com o exposto, o Ministro da Saúde, Queiroga, de-
pôs na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Covid-19 o que 
segue:

“Eu tratei com o doutor Dimas Covas [diretor do Butantan] e, 
inclusive, coloquei essas duas opções para ele, e ele sinalizou com uma 
preferência para a [compra da] ButanVac, até porque a ButanVac é uma 
vacina que não necessita nem do banco de células” [...] “Sobre a vacina 
da Coronavac, pairam ainda dúvidas, (...), acerca da sua efetivida-
de”.

Por fim, o Ministro da Saúde, Queiroga, divulgou recentemente 
que há negociações para aquisição de 100 milhões de doses da vacina 
Moderna, fabricada nos Estados Unidos com eficácia de 94%, refor-
çando a priorização de imunizantes fabricados a partir de tecnologias 
superiores àquelas utilizadas para confeccionar a CoronaVac.

2 DO DIREITO
2.1 Do direito à vida 
O direito à vida é o mais antigo tutelado pelas sociedades. Na 

ordem constitucional vigente está previsto no artigo 5º caput: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

No contexto mundial várias normas asseguram o direito à vida, a 
exemplo do Pacto de San José da Costa Rica, senão vejamos:
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“Artigo 4º - Direito à vida
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 

direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta 
só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de 
sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que 
estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. 
Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique 
atualmente.

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a 
hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos 
políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento 
da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de seten-
ta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, 
indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos 
os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido esti-
ver pendente de decisão ante a autoridade competente.”

2.2  Do Direito à vida com dignidade. 
O direito à vida deve ser analisado sob a perspectiva da dignida-

de da pessoa humana. Não é possível, atualmente, compreender vida 
sem dignidade, sobretudo no contexto de pandemia em que vivemos. A 
Covid-19 deu destaque para questões antes irrelevantes como a neces-
sidade de priorizar idosos na imunização contra o contágio pelo vírus 
sars cov 2. 

A discriminação necessária para o caso concreto ensejou priori-
dade por critério etário na vacinação de forma que pessoas mais idosas 
foram logo imunizadas. Ocorre que, embora a vacinação tenha ocorrido 
em velocidade recorde na capital maranhense, não houve critério de 
escolha da vacina. Deixou-se de aplicar imunizantes tecnologicamente 
mais eficientes em pessoas mais vulneráveis.

O fato de idosos com mais de 70 anos de idade terem sido vacina-
dos com a Coronavac, imunizante que não apresenta grau de eficiência 
satisfatório para pessoas mais velhas, não é objeto de questionamen-
to neste momento, mas justifica a necessidade de garantia de vida por 
meio da revacinação desses idosos com imunizante tecnologicamente 
mais eficaz.

De fato, essa é a medida menos custosa para a sociedade, uma 
vez que evitará aplicar testes para identificar a imunidade, ao tempo em 
que irá garantir por imunização cruzada a saúde dos idosos.

Dessa forma, e por todo o exposto, solicita-se que sejam tomadas 
todas as medidas que entender necessárias para garantir a revacinação 
dos idosos com mais de 70 anos de idade. No mesmo ensejo, solicita-
mos providências para revacinar profissionais da saúde com mais de 60 
anos de idade, bem como pessoas com comorbidades que tenham sido 
vacinas até o momento com a vacina CoronaVac. No ensejo, solicita-se 
que sejam adotadas todas as medidas, inclusive com articulações nacio-
nais, para evitar o uso do imunizante nos casos aqui apontados. 

São Luís, 9 de junho de 2021. - DR. YGLÉSIO MOYSÉS - 
Dep. Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1603 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 

ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem 
como ao Secretário de Saúde do Estado de Maranhão, Senhor Car-
los Lula, solicitando a inclusão dos grupos prioritários do Plano Esta-
dual de Imunização contra a COVID-19 os pacientes renais crônicos e 
os pacientes transplantados, em virtude de sua vulnerabilidade.

Segundo o Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, temos 
mais de 140 mil pacientes diagnosticados com doença renal crônica em 
nosso país, e eles recebem tratamento de diálise em cerca de 810 clíni-
cas espalhadas em todo o território nacional. 

Devido à natureza da enfermidade que os acomete, os pacientes 
renais necessitam de acompanhamento e tratamento constantes, e estão 
sujeitos diariamente à contaminação pelo coronavírus, pois se locomo-
vem várias vezes por semana até as clínicas de diálise para prossegui-
rem com seus tratamentos. 

Na certeza de poder contar com o apoio do Senhor Governador 
para dar continuidade ao trabalho que tem como prioridade a imuniza-
ção de toda a população do Estado, tendo como foco inicial das ações 
nos mais vulneráveis, e pelo grande alcance da proposição ora apresen-
tada, a qual se coaduna com ações do Governo, requeremos e contamos 
com a imprescindível atenção por parte de vossa excelência para aten-
dimento desta demanda.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 10 de Junho de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1604 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Defensor-Público Geral, o Se-
nhor Alberto Pessoa Bastos, com a devida indexação da representa-
ção que justifica a solicitação de adoção de medidas para revacinação 
de idosos com mais de 70 anos de idade, pessoas com comorbidades e 
profissionais da saúde com mais de 60 anos que tenham sido vacinados 
com a CoronaVac. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO-
-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

O Deputado Estadual, eleito para a legislatura 2019-2023, DR. 
YGLÉSIO LUCIANO MOYSÉS SILVA DE SOUZA, no exercício 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo mandato, vem mui res-
peitosamente à presença de V. Excelência, propor a seguinte REPRE-
SENTAÇÃO, apresentando para tanto os motivos de fato e razões de 
direito que passa a expor: 

1. DOS FATOS
O mundo foi tomando pela pandemia ocasionada com a proli-

feração do novo coronavirus. Wuhan, cidade chinesa, foi o epicentro 
da doença que se espalhou matando aproximadamente 3,73 milhões de 
pessoas, até hoje. No Brasil o processo adquiriu importância a partir de 
fevereiro de 2020, quando o primeiro caso da doença foi confirmado, 
na cidade de São Paulo.

Embora São Paulo tenha sido centro de infecção no Brasil, as 
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demais cidades sofreram e sofrem com a proliferação da doença. Em 
Manaus, por exemplo, o sistema de saúde público e privado superou a 
capacidade de atendimento, de forma que vários pacientes foram trans-
feridos para outras capitais em busca de atendimento médico.

O Maranhão, nesse processo, manteve os atendimentos médicos 
recorrendo a hospitais de campanha, em conjunto com determinações 
de restrição. O lockdown foi medida judicial que evitou, em primeiro 
momento, o colapso do sistema de saúde, seguido de várias determi-
nações oficiais do Governo para impedir aglomerações de quaisquer 
ordens. 

A primeira onda da COVID-19 foi registrada em meados de 
2020, amenizada no último trimestre daquele ano. Retomando o pico 
de casos em 2021 nos meses de abril e maio. Junho está sob análise, 
mas há quem defenda que o mês será o de maior infecção. O Secretário 
de Estado da Saúde chamou de possível terceira onda, bem pior que a 
primeira. 

A atenção se volta ao fato de vacinação em massa da população. 
Desde o dia 17 de janeiro de 2021, no Brasil, iniciou-se o processo de 
vacinação da população. Os principais imunizantes aplicados na popu-
lação brasileira estão sendo a CoronaVac, a Astrazeneca e a Pfizer. 

Embora o processo tenha sido considerado tardio quando com-
parado a outros países, houve necessidade de flexibilização de critérios 
técnicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vistas a 
aprovar os imunizantes. A CoronaVac, por exemplo, obteve apenas re-
gistro para uso emergencial, ao passo que a Pfizer foi a única que proto-
colou pedido para liberação em caráter definitivo.

 Em estudo preliminar realizado pelo Instituto Butantan, com 13 
mil voluntários, chegou-se aos seguintes índices: 50,38% de eficácia 
geral, isso significa que 49,62% dos imunizados estão sujeitos a de-
senvolver a doença em algum grau; dos 49,62%, 78% desenvolverão a 
doença de forma leve. Sendo que 100% dos infectados e já vacinados 
pela CoronaVac estariam protegidos contra a forma grave da doença, e, 
por conseguinte, protegidos de internações e mortes.  De fato, a Dire-
toria Colegiada da Anvisa aprovou em caráter temporário o uso emer-
gencial da vacina.

O senso de urgência sobrepôs-se aos critérios técnicos, ao ponto 
da Agência de Vigilância Sanitária firmar termo de compromisso com o 
Instituto Butantan visando apresentação de informações técnicas sobre 
a imunogenicidade.  

É fato que o parecer técnico emitido pelo órgão oficial consta:
“O Plano de Gerenciamento de Risco [USO EMERGENCIAL], 

Versão 3.2, da Vacina adsorvida COVID-19 (inativada) do Instituto Bu-
tantan, no âmbito dos requisitos de Farmacovigilância, se apresenta em 
conformidade com o Guia nº 42/2020, a RDC nº 444/2020, a RDC nº 
406/2020 e a IN nº 63/2020. Desta forma, as medidas adotadas para o 
gerenciamento de risco da vacina parecem ser compatíveis com o perfil 
de segurança conhecido até o momento. 

Contudo, ressalta-se que as ações de monitoramento propos-
tas pela empresa ou a serem desencadeadas pela Anvisa não subs-
tituem as avaliações necessárias de qualidade, segurança e eficácia 
exigidas para a concessão de autorização de uso emergencial da 
vacina por esta Agência. Desta forma, não há garantias de que o im-
pacto da ausência de quaisquer informações/documentos estabelecidos 
pelo Guia nº 42/2020 e pela RDC nº 444/2020 para autorização de uso 
emergencial de vacinas poderá ser amenizado pela execução de ações 
da Farmacovigilância.”

Importante relatar que o voto ficou adstrito ao cumprimento do 
termo de compromisso, senão vejamos:

“Esta aprovação temporária está condicionada às Cláusulas esta-
belecidas no Termo de Compromisso já assinado e publicado no Diário 
Oficial da União na data de 17/01/2021.”

Ocorre que pacientes idosos regularmente vacinados com as duas 
doses da CoronaVac estão evoluindo para a forma grave da doença. O 
caso do cantor Agnaldo Timóteo que morreu recentemente é, mais um 
dos exemplos de óbito vacinados pela CoronaVac.

Vários outros casos movimentaram a imprensa como a morte de 
Nelson Sargento, 96 anos, e a não imunização de Ricardo Noblat, colu-
nista do Metrópoles e do conterrâneo José Sarney. Após a segunda dose 
da vacina CoronaVac, esses dois últimos não produziram anticorpos.

É importante considerar que esses últimos tiveram a chance 
de testar a imunização e identificar a ineficácia da vacina, por 
serem pessoas públicas, com grau de instrução elevado e condições 
financeiras propícias. O custo do exame, praticado no mercado local, é 
de aproximadamente R$ 230,00. 

Caso mundialmente relevante é do Chile. A priori, o país celebrou 
eficácia da CoronaVac de 67% e considerou o imunizante divisor de 
águas. A revista Isto É publicou artigo relatando:

A CoronaVac, vacina contra Covid-19 da empresa chinesa Sino-
vac, mostrou-se 67% eficaz na prevenção de infecções sintomáticas em 
estudo feito com dados do mundo real, informou o governo do Chile 
nesta sexta-feira, em um potencial impulso para a vacina que está sob 
escrutínio sobre seu nível de proteção contra o vírus.  
A vacina CoronaVac foi a mais utilizada na campanha de imunização 
pelo Chile, todavia os resultados reais demonstram que não houve re-
tração da doença, segue gráfico:

Em países que utilizaram as vacinas com melhor tecnologia, como Pfi-
zer e Moderna, por exemplo, tal qual, Israel Estados Unidos e Reino 
Unido, efetivamente obtiveram o controle da doença. Nenhum desses 
países fez uso da CoronaVac.
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É importante asseverar que todos os países citados, conforme 
gráficos colacionados, têm taxa de vacinação que se assemelham, a 
divergência encontra-se, tão somente, no tipo de vacina utilizada. De 
fato, o Chile, com a CoronaVac, possui o pior desempenho no que se 
refere ao controle de infecções pelo vírus sars cov 2.

Contrapondo-se aos dados apresentados pelo Instituto Butantan 
na fase 3 da pesquisa, o estudo realizado pela Vaccine Effectiveness in 
Brasil Against Covid-19 (Vebra Covid-19), financiada pela Organiza-
ção Pan-americana de Saúde, órgão da OMS, apontou que a efetividade 
da CoronaVac é de apenas 42% em idosos com mais de 70 anos. 

O estudo foi desenvolvido com a seleção de 7.950 pares (homens 
e mulheres), com idade média de 76 anos. A eficácia média da vacina 
ajustada apresentou os seguintes resultados:

	APENAS 18,2% nos testes realizados entre 0-13 dias após 
a segunda dose, com intervalo de confiança IC que varia entre 0,0% a 
33,2%. Isso significa que, os primeiros treze dias após a segunda dose, 
os vacinados podem apresentar entre 0% de imunidade até 33%. Nos 
testes refeitos após 14 dias da segunda dose a eficácia chegou a 41,6%, 
com intervalo de confiança IC que varia entre 26,9% até 53,3%. Em 
geral, isso comprova a baixa eficácia da CoronaVac, que chegar a ter 
imunidade INFERIOR aos 50% determinados pela OMS;

	61,8% para indivíduos com idade entre 70 e 74 com inter-
valo de confiança IC que varia entre 34,4% até 77,7% de imunidade; 

	48,9% nos indivíduos entre 75 e 79 anos, com intervalo de 
confiança IC que varia entre 23,3% até 66% de imunidade; e

	o ÍNFIMO percentual de 28% para indivíduos com idade 
igual ou maior que 80 anos com intervalo de confiança IC que varia 
entre 0,6% até 47,9% de imunidade. 

Fato é que, mesmo com a segunda dose remanesce a probabilida-
de real de um subgrupo de idosos terem até menos de 1% de chance de 
adquirirem imunidade com a CoronaVac. Nas hipóteses de idosos com 
mais de 80 anos, mesmo considerando o intervalo de confiança máximo 
(47,9%), o valor está ABAIXO do mínimo estabelecido pela OMS para 
se considerar uma vacina eficaz, que é de 50%.  

Essas informações contrapõem-se aos dados apresentados até o 
momento pelo Instituto Butantan, sob o ponto de vista da eficácia da 
vacina para esse público específico, bem como para pessoas com co-
morbidades e profissionais de saúde com idade igual ou superior a 60 
anos, tendo em vista a exposição ao vírus, por ser mais intensa. 

O estudo foi incisivo em concluir que idosos com idade igual ou 
superior a 70 anos não apresentam respostas imunológicas significati-
vas com a primeira dose da CoronaVac, tendo em vista que é amplo e 
notório a diferença entre as demais vacinas que apresentam resposta 
imunológica com a primeira dose. Esse dado é preocupante por gerar 
falsa expectativa de segurança para o grupo mais vulnerável. 

 O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Re-
nato Kfouri, em entrevista recente no programa Jovem Pan, explicou:

 “O efeito clássico de qualquer vacina é que, com um envelhe-
cimento do sistema imunológico, o indivíduo tenha mais dificuldade 
em responder a ela. O mesmo mecanismo que faz com que um idoso 
pegue Covid-19 e tenha maior chance de ter a forma grave da doen-
ça, porque o seu sistema imunológico não é tão habilitado quanto 
um mais jovem, e isso faz com que ele responda menos à vacina.”  
(grifo nosso).

Nesse mesmo sentido o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Co-
vas, durante a CPI da Covid-19 explicou:  

“Na realidade, o índice de indução de anticorpos em pessoas ido-
sas é de 98%. Portanto, não é 100%. Pessoas idosas têm um fenômeno 
biológico chamado imunossenescência. Os idosos respondem menos 
na produção de anticorpos em relação aos indivíduos mais jovens. 
Por isso que não é 100% de soroconversão” (grifo nosso).

O presidente do Instituto Butantan ainda proferiu o seguinte en-
tendimento:

“Com relação a uma dose adicional, uma terceira dose – eu não 
tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço –, isso será 
necessário neste momento para todas as vacinas, não só em relação à 
própria duração da imunidade, na minha opinião, é claro, como também 
em relação às variantes”.

A bem da verdade, a tecnologia utilizada na fabricação da Co-
ronaVac é quase medieval e consiste no uso do vírus inativado, posto 
incapacidade de replicação. O processo de imunização demanda tempo, 
além de ser essencial a necessidade de dose de reforço para ser eficaz. 

Outros imunizantes como a Oxford-Astrazeneca e Pfizer pos-
suem tecnologias mais atuais e modernas. A base da vacina Pfizer é 
mRNA, que utiliza RNA,  mensageiro sintético que auxilia o organismo 
do indivíduo a gerar anticorpos contra o vírus. A escolha do processo 
de fabricação justificou-se pelo potencial de alta resposta, segurança 
e celeridade na produção. A tecnologia pioneira permite agilidade em 
modificação do antígeno codificado no caso de novas variantes o que é 
importante no cenário de pandemias e epidemias.

Por outro lado, a vacina da Oxford-Astrazeneca utiliza tecnolo-
gia inovadora que consiste na utilização de um adenovírus modificado 
geneticamente para comportar parte do coronavirus, especificamente, a 
proteína ‘spike’, o que a torna mais eficaz. 

Das vacinas liberadas para uso no Brasil, a CoronaVac é a menos 
eficaz, porquanto, deveria ser evitada em idosos, por ser esse o grupo 
mais vulnerável do ponto de vista fisiológico. A capital do Estado do 
Maranhão alcançou, com maior rapidez, a maior quantidade de faixas 
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etárias. Esta semana foi liberado cadastro para pessoas com 35 anos. 
Por outro lado, a quantidade de idosos com mais de 70 anos que toma-
ram a vacina CoronaVac é significativamente pequena:

O cenário instalado na capital maranhense é propício à revacina-
ção de nossos idosos, portanto, representa uma garantia do direito à vida 
desses cidadãos extremamente vulneráveis a infecções pela COVID-19. 

No ensejo, o Ministério da Saúde vem diminuindo as aquisições 
de CoronaVac, ao mesmo tempo em que vem aumentando a compra 
de imunizantes mais eficazes. Há previsão de que ainda neste mês as 
vacinas da Astrazeneca e Pfizer sejam os imunizantes predominantes 
no País. 

A CovonaVac já não pode ser considerada um segundo plano para 
o Brasil. Esse fato remonta o interesse dos órgãos oficiais em adquirir 
vacinas mais eficientes, processo lógico do desenvolvimento de novas 
tecnologias, reafirmando a obsolescência da CoronaVac. 

Coadunando com o exposto, o Ministro da Saúde, Queiroga, de-
pôs na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Covid-19 o que 
segue:

“Eu tratei com o doutor Dimas Covas [diretor do Butantan] e, 
inclusive, coloquei essas duas opções para ele, e ele sinalizou com uma 
preferência para a [compra da] ButanVac, até porque a ButanVac é uma 
vacina que não necessita nem do banco de células” [...] “Sobre a vacina 
da Coronavac, pairam ainda dúvidas, (...), acerca da sua efetivida-
de”.

Por fim, o Ministro da Saúde, Queiroga, divulgou recentemente 
que há negociações para aquisição de 100 milhões de doses da vacina 
Moderna, fabricada nos Estados Unidos com eficácia de 94%, refor-
çando a priorização de imunizantes fabricados a partir de tecnologias 
superiores àquelas utilizadas para confeccionar a CoronaVac.

2 DO DIREITO
2.1 Do direito à vida 
O direito à vida é o mais antigo tutelado pelas sociedades. Na 

ordem constitucional vigente está previsto no artigo 5º caput: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

No contexto mundial várias normas asseguram o direito à vida, a 
exemplo do Pacto de San José da Costa Rica, senão vejamos:

“Artigo 4º - Direito à vida
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 

direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta 
só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de 
sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que 
estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. 
Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique 
atualmente.

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a 
hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos 
políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento 
da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de seten-
ta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, 
indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos 
os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido esti-
ver pendente de decisão ante a autoridade competente.”

2.2  Do Direito à vida com dignidade. 
O direito à vida deve ser analisado sob a perspectiva da dignida-

de da pessoa humana. Não é possível, atualmente, compreender vida 
sem dignidade, sobretudo no contexto de pandemia em que vivemos. A 
Covid-19 deu destaque para questões antes irrelevantes como a neces-
sidade de priorizar idosos na imunização contra o contágio pelo vírus 
sars cov 2. 

A discriminação necessária para o caso concreto ensejou priori-
dade por critério etário na vacinação de forma que pessoas mais idosas 
foram logo imunizadas. Ocorre que, embora a vacinação tenha ocorrido 
em velocidade recorde na capital maranhense, não houve critério de 
escolha da vacina. Deixou-se de aplicar imunizantes tecnologicamente 
mais eficientes em pessoas mais vulneráveis.

O fato de idosos com mais de 70 anos de idade terem sido vacina-
dos com a Coronavac, imunizante que não apresenta grau de eficiência 
satisfatório para pessoas mais velhas, não é objeto de questionamen-
to neste momento, mas justifica a necessidade de garantia de vida por 
meio da revacinação desses idosos com imunizante tecnologicamente 
mais eficaz.

De fato, essa é a medida menos custosa para a sociedade, uma 
vez que evitará aplicar testes para identificar a imunidade, ao tempo em 
que irá garantir por imunização cruzada a saúde dos idosos.

  Dessa forma, e por todo o exposto, solicita-se que sejam toma-
das todas as medidas que entender necessárias para garantir a revacina-
ção dos idosos com mais de 70 anos de idade. No mesmo ensejo, so-
licitamos providências para revacinar profissionais da saúde com mais 
de 60 anos de idade, bem como pessoas com comorbidades que tenham 
sido vacinas até o momento com a vacina CoronaVac. No ensejo, soli-
cita-se que sejam adotadas todas as medidas, inclusive com articulações 
nacionais, para evitar o uso do imunizante nos casos aqui apontados. 

São Luís, 9 de junho de 2021. - DR. YGLÉSIO MOYSÉS - 
Dep. Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1605/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando adoção de me-
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didas para o enfrentamento da subnotificação de casos de violência 
contra LGBTQI+ e da impunidade de crimes cometidos contra o 
grupo, a fim de evitar novas ocorrências e punir eventuais responsáveis. 

A despeito, só no início do presente ano já foram registrados 17 
casos de violência, de modo que o fortalecimento da rede de proteção 
dos direitos humanos desses indivíduos é imprescindível para salva-
guardar a dignidade da pessoa humana. Ocorrências de LGBTFobia 
devem ser rigidamente combatidas, razão essa que justifica a presente 
indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1606/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, bem como ao Secretário Municipal de Saúde - SEMUS, Se-
nhor Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando o fortaleci-
mento da divulgação da campanha de vacinação contra a Influenza 
H1N1, uma vez que há registro de 30% do público-alvo vacinado, mui-
to aquém à meta do Ministério da Saúde.

Embora a prioridade seja a vacinação contra a COVID-19, a In-
fluenza H1N1 também é uma doença grave, com possível letalidade em 
grupos vulneráveis, como idosos e crianças.  Faz-se imprescindível o 
incentivo à vacinação, além da difusão da informação para aumento dos 
índices de vacinação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1607/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, Sr. 
Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Sr. David Col Debella solicitando a inserção da Rua 
Evandro Bessa no Plano de Pavimentação e Recuperação Asfáltica 
de ruas e avenidas do município. 

Ocorre que a localidade impõe aos motoristas diversos óbices 
com a degradação da camada asfáltica. Somado a isso, o alto índice de 
precipitação pluviométrica apresentado no munícipio dificultou ainda 
mais a situação de quem precisa utilizar a via diariamente. Desta feita, 
fazem-se necessárias intervenções urgentes e, portanto, justifica-se a 
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 08 de junho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1608/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Imperatriz, o 
Senhor Francisco de Assis Andrade Ramos e ao Secretário Munici-
pal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Senhor Zigomar Costa 
Avelino Filho, solicitando os serviços de capina, coleta de resíduos 
sólidos, restauração dos monumentos públicos e que sejam adotadas 
medidas que viabilizem a conscientização dos frequentadores da 
Avenida Beira Rio.

A referida localidade além de ser cartão postal da cidade, atrain-
do turistas e visitantes todos os anos, serve também como destino dos 
imperatrizenses para o lazer, na realização de piqueniques, rodas de 
conversa, música ao vivo e aniversários. Ocorre que atrelada à falta de 
manutenção em lixeiras e monumentos públicos, a falta de conscienti-
zação da população também contribui para o afastamento da população 
do local. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes e, por-
tanto, justifica-se a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de junho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1609/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito da cidade de São Luís, o Sr. 
Eduardo Salim Braide e ao Presidente do Comitê Gestor de Limpe-
za Pública – CGLU, o Sr. Joabson Junior, solicitando os serviços de 
capina, poda, varredura e catação nos arredores da Rua Tarquínio 
Lopes, no bairro do Angelim.

A falta de manutenção dos referidos serviços tem causado di-
versos transtornos aos moradores da localidade. Desta feita, fazem-se 
necessárias intervenções urgentes e, portanto, justifica-se a presente 
indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de junho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1610/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, bem como ao Secretário Municipal de Saúde - SEMUS, Se-
nhor Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando a revacinação 
com a vacina Janssen dos idosos acima de 70 anos que tomaram a 
vacina CoronaVac, como forma de combate à COVID-19.

Tal medida urge porque há estudos que indicam que a vacina Co-
ronaVac não apresenta grau de eficiência satisfatório para pessoas mais 
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velhas, inclusive suscetíveis às manifestações graves e letais da doença. 
Além disso, as doses que serão recebidas da vacina Janssen têm data 
de validade até o final do mês de junho, correndo o risco de perderem a 
conservação se não forem aplicadas na quantidade máxima de pessoas. 

Portanto, a presente indicação se justifica pela intrínseca vulne-
rabilidade da pessoa idosa, potencializada pelas contingências existen-
ciais naturais do processo de senescência. A aplicação da vacina, como 
dose de reforço, mostra-se meio indispensável para a promoção da pro-
teção integral e do melhor interesse à luz do princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de junho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1611/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DE PAULO RAMOS – MA, so-
licitando que aprecie a possibilidade de CONVOCAR E NOMEAR 
IMEDIATAMENTE OS CANDIDATOS APROVADOS no CON-
CURSO REALIZADO PELA PREFEITURA DE PAULO RAMOS 
– MA NO ANO DE 2019.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de convocar e nomear os aprovados no último Concurso Pú-
blico, edital nº 01/2019, do Município de Paulo Ramos- MA, tendo em 
vista a necessidade de preenchimento dos cargos públicos por meio de 
concurso público nos termos da Constituição Federal. Convém ressal-
tar que, conforme entendimento tanto dos Tribunais estaduais como do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ e Supremo Tribunal Federal – STF, 
a preterição em razão de contratação de servidores temporários e tercei-
rizados gera direito líquido e certo à nomeação. Na mesma linha, o Su-
premo Tribunal Federal decidiu que a ocupação precária, por comissão, 
terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 
atribuições do cargo para qual houve concurso público, configura des-
vio de finalidade, caracterizando ilegalidade e desrespeito à exigência 
constitucional do concurso público. Esse comportamento da autoridade 
administrativa gera para o candidato aprovado dentro e fora do número 
de vagas previsto em edital o direito à nomeação.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Assembleia Legislativa, em 10 de junho de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 494/2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidos pelo Regimento Interno;

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam prorrogados todos os efeitos da Resolução Admi-

nistrativa Nº 459/2021 no período compreendido entre 14/06/2021 a 
18/06/2021.

Art. 2º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da 
sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 11 DE JUNHO DE 
2021

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho
Segunda Secretária

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2019-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 24 de junho às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para aquisição de licença temporária de direito de 
uso de sistema de gestão de recursos humanos. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e 
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gra-
tuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo de 
armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 
08:00 às 14:00. São Luís, 09 de junho de 2021. Marcelo Costa. Pregoei-
ro da ALEMA


