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O Ministério Publico do Pará (MPPA) enviou à Justiça um pedido de prisão 

preventiva contra o prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Gonçalves de 

Andrade. Segundo o MPPA, o político cometeu crime de improbidade 

administrativa na desapropriação de um terreno no município, onde seria 
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construída uma nova rodoviária. Investigações do MP apontam que o valor de 

compra do terreno teria sido superfaturado. 

Segundo o MPPA, caso o desembargador que julgar o pedido considerar a 

prisão preventiva uma medida excessiva, o órgão solicita a indisponibilidade dos 

bens e o afastamento imediato do atual prefeito do cargo, como penas 

alternativas. De acordo com o MP, as medidas são necessárias para a garantia 

da ordem pública. 

De acordo com as investigações, o prefeito Jeová Gonçalves de Andrade 

desapropriou, em outubro de 2019, um imóvel denominado “loteamento 

Santana”, para no local construir a nova rodoviária do município. No entanto, 

segundo o MP, o imóvel, que havia sido vendido meses antes por R$ 40 mil, 

acabou sendo adquirido por quase R$ 4 milhões. 

O MP aponta que a desapropriação foi planejada pelo prefeito e por um dos 

proprietários da empresa White Tratores Serviços de Terraplenagem, um dos 

principais credores do município. As investigações do MP indicam também que, 

para intermediar a fraude, foi utilizado um funcionário da empresa como “laranja”, 

fazendo com que a negociação de compra se desse em nome dessa pessoa. 

No entanto, a posição de “laranja” do funcionário da empresa ficou evidente 

quando o MPPA constatou que todos os valores recolhidos em nome do 

funcionário foram pagos pela empresa White Tratores Serviços de 

Terraplenagem. 

Em nota, a prefeitura de Canaã dos Carajás esclarece que a compra do terreno 

para a nova rodoviária de Canaã foi feita com valor bem abaixo do estimado pela 

perícia do IML, o que garantiu uma economia de pelo menos 50% aos cofres 

públicos, numa compra, inclusive, aprovada pela Câmara Municipal de Canaã 
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dos Carajás. Segundo a prefeitura, a denúncia "causa estranheza" pois ocorre 

às vésperas do processo eleitoral e estimulada por grupos de oposição. A 

prefeitura de Canaã informa, ainda, que os fatos serão esclarecidos e a lisura do 

processo será provada em momento oportuno. 
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Uma ação civil pública, assinada nesta terça (10) pelo Procurador-Geral de 

Justiça Gilberto Valente Martins, pede afastamento do governador Helder 

Barbalho (MDB), no caso da compra com dispensa de licitação de 400 

ventiladores pulmonares da empresa SKN do Brasil Importadora e Exportadora 

de Eletrônicos LTDA. 
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A aquisição do Estado foi feita no valor de R$50,4 milhões e teve adiantamento 

de R$25,2 milhões, para tratar de pacientes com a Covid-19, mas nenhum dos 

aparelhos funcionaram. A compra também já foi alvo de investigações da 

Polícia Federal. 

Em nota, Helder Barbalho alega que "não houve prejuízo financeiro ao Estado" 

no episódio da compra dos respiradores, e que "o Procurador-Geral de Justiça 

extrapola suas funções e tenta criar um factóide político-eleitoral ao fazer um 

novo ataque que nada tem a ver com Justiça". 

• 'Agi a tempo de evitar danos ao erário público', disse Helder sobre 

investigações 

A ação de improbidade administrativa, com pedido de indenização por danos 

morais coletivos e medidas cautelares de afastamento de cargo, 

indisponibilidade de bens, quebra de sigilo bancário e fiscal, foi protocolada junto 

à 1ª Vara de Fazenda da Capital. 

No documento, Gilberto Martins aponta existência de padrão de corrupção 

sistêmica" na atual gestão do Estado, "com ingerência direta" do governador e 

também pede quebra de sigilo bancário e fiscal; além de indisponibilidade de 

bens de: 

• Helder Zaluth Barbalho (governador do Pará), 

• Parsifal de Jesus Pontes (ex-chefe da Casa Civil do Pará), 

• Alberto Beltrame (ex-secretário de Saúde do Pará), 

• Peter Cassol Silveira (ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da 

Sespa), 

• Cintia de Santana Andrade Teixeira (ex-diretora de departamento 

administrativo e serviços da Sespa), 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/09/governo-do-para-admite-que-respiradores-comprados-da-china-nao-funcionam.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/09/governo-do-para-admite-que-respiradores-comprados-da-china-nao-funcionam.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/10/pf-realiza-operacao-para-apurar-fraudes-na-compra-de-respiradores-em-belem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/10/pf-realiza-operacao-para-apurar-fraudes-na-compra-de-respiradores-em-belem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/10/governo-do-para-diz-que-verba-foi-ressarcida-aos-cofres-publicos-e-pede-na-justica-indenizacao-dos-vendedores-dos-respiradores.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/10/governo-do-para-diz-que-verba-foi-ressarcida-aos-cofres-publicos-e-pede-na-justica-indenizacao-dos-vendedores-dos-respiradores.ghtml
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• Leonardo Maia Nascimento (ex-assessor do gabinete do governador, 

responsável pelo contrato com a SKN do Brasil), 

• SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos 

LTDA (matriz no Rio de Janeiro, e filiais no RJ, ES e PA) 

• André Felipe de Oliveira da Silva (procurador da empresa SKN do 

Brasil), 

• Felipe Nabuco dos Santos (sócio da SKN do Brasil) 

• Márcia Velloso Nogueira (sócia administradora da SKN do Brasil) 

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) disse, em nota, que ainda não foi 

notificada e que por isso não teve acesso à ação civil pública. O G1 tentou 

contato com todos os outros citados, mas ainda aguardava resposta até a última 

atualização da reportagem. 

Pagamento sem 'garantia de entrega' 

O procurador Gilberto cita que o pagamento foi feito antecipado "sem qualquer 

garantia de entrega, o que gerou enormes danos ao erário estadual, 

enriquecimento ilícito dos envolvidos e a violação de diversos princípios, 

considerando que se tratou de compra superfaturada e fraudulenta (...) que (...) 

resultou no recebimento d e produto totalmente inservível ao combate da Covid-

19, prejudicando sobremaneira a vida da sociedade paraense". 

Empresa não era especializada 

Outro ponto destacado pelo procurador é que a empresa SKN do Brasil 

"precisaria ser especializada no comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso odonto-médico hospitalar (CNAE 46.64-8-00), contudo 

possui especialidade de comercializar no atacado mercadorias em geral, sem 

predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00)". 
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Para Martins, a contratação é "uma situação francamente incompatível com a 

importância do objeto contratado, que serviria para salvar vidas, bem como 

inadmissível, diante dos valores envolvidos". 

• Empresa que forneceu respiradores ao PA não tinha habilidade 

técnica, diz PF 

Processo de dispensa de licitação 

Segundo o procurador, as propostas de preços foram juntadas no processo de 

dispensa no dia 27 de abril de 2020 - um mês após o pagamento de R$25,2 

milhões. Além disso, no procedimento ainda foram relacionadas quatro 

propostas de empresas e que "nem mesmo foi apresentada (...) alguma 

conotação da empresa SKN do Brasil com quem foi realizada a compra". 

Pedidos de julgamento 

Por fim, o procurador pede que seja julgado pedido de danos morais coletivos 

no valor de R$10 milhões e demais pedidos, especialmente a condenação por 

atos de improbidade por lesão aos princípios constitucionais da administração 

pública e dano ao erário na ordem de R$5,08 milhões. 

A ação pede ainda que seja expedido ofício judicial ao Tribunal Superior Eleitoral 

e ao Tribunal Regional Eleiroral para suspensão dos direitos políticos dos réus. 

Posicionamento do Governo Estadual 

Em nota, Helder Barbalho se manifestou sobre o caso. Confira o posicionamento, 

na íntegra: 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/10/empresa-que-forneceu-respiradores-ao-pa-nao-tinha-habilidade-tecnica-diz-pf-governador-alega-que-seguiu-padroes-da-anvisa.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/06/10/empresa-que-forneceu-respiradores-ao-pa-nao-tinha-habilidade-tecnica-diz-pf-governador-alega-que-seguiu-padroes-da-anvisa.ghtml
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"O Procurador-Geral de Justiça nomeado pelo ex-governador Simão Jatene por 

duas vezes, extrapola suas funções e tenta criar um factóide político-eleitoral ao 

fazer um novo ataque que nada tem a ver com Justiça. 

Não houve prejuízo financeiro ao Estado. 

Atuei com firmeza para que a empresa responsável pelos respiradores 

devolvesse todo o recurso aos cofres do Estado. Atuei com firmeza para 

suspender a compra das cestas básicas. Sempre defendi os recursos públicos e 

estou provando isso na Justiça. 

O Procurador revela dois pesos e duas medidas ao ignorar as acusações da 

polícia de corrupção sobre seu cunhado, secretário de Saúde do atual Prefeito 

de Belém. 

Mais ainda: não tem isenção necessária para atuação no cargo, já que sua 

esposa é funcionária da Prefeitura de Belém e foi cedida pelo prefeito ao Tribunal 

de Contas dos Municípios. 

Tal aparelhamento do Ministério Público Estadual é inédito, inadmissível e 

nocivo à democracia e independência entre os poderes. " 
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A Justiça do Pará absolveu nesta terça-feira (10) Ronaldo Marques da Cunha, 

de 24 anos, acusado de envolvimento no assassinato de Adriano Borges Pereira, 

28 anos, que trabalhava como soldador no bairro do Tenoné, em Belém. De 

acordo com a Justiça, não houve provas suficientes que indiquem participação 

do réu no crime. 

Segundo o inquérito da Polícia, o crime ocorreu por volta das 16h, em março de 

2016, no interior de um bar localizado na Rua João Batista. Segundo 

testemunhas, a vítima tomava uma sopa em companhia de um amigo, quando 

se levantou da mesa para atender um telefonema da esposa. Ao retornar, foi 

surpreendido por um adolescente, que entrou no estabelecimento e efetuou 

quatro disparos contra a vítima. 

De acordo com a Justiça, apesar de não ser o autor dos disparos, Ronaldo 

Cunha foi envolvido no homicídio pois, um ano após o assassinato, participou de 

um roubo junto com o adolescente. Na ocasião, ambos foram presos. Segundo 

o inquérito policial, o réu teria dado fuga ao adolescente após o crime. 
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Em depoimento, o réu negou qualquer participação no crime. Ele disse, inclusive, 

que conhecia a vítima e que eram vizinhos. 

A tese de ausência de provas também foi apoiada pelo Ministério Público. A 

defesa do réu ratificou o entendimento do promotor de justiça, do réu ter sido 

acusado sem provas. Por conta disso, o réu foi absolvido. 
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O caso de feminicídio que motivou protestos em Monte Alegre, no oeste do 

Pará, chegou ao fim com a condenação do acusado. Rubervan Lobo foi levado 

a júri popular e recebeu sentença condenatória de 33 anos em regime fechado 

por ter matado com um tiro na cabeça a própria esposa. 

Isabela Henrique Gama foi morta enquanto segurava o filho de 2 anos nos 

braços, no bairro Pajuçara, em julho de 2019. O caso ganhou repercussão pela 

brutalidade. 

O julgamento foi realizado no dia 6 de novembro no auditório do Tribunal do Júri, 

na Comarca de Monte Alegre. Foram ouvidas, além do acusado, cinco 

testemunhas de acusação e uma de defesa. 

No plenário, a defesa tentou a desclassificação do crime para homicídio culposo, 

quando não há intenção de matar. A justificativa seria que o tiro foi disparado de 

forma acidental. No entanto, o conselho de sentença rejeitou o pedido por 

entender que Rubervan cometeu homicídio triplamente qualificado, por motivo 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/05/familiares-de-vitima-de-feminicidio-fazem-carreata-por-justica-na-vespera-de-julgamento-de-acusado-em-monte-alegre.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/07/05/marido-mata-a-companheira-com-tiro-na-cabeca-durante-confusao-em-monte-alegre.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/07/05/marido-mata-a-companheira-com-tiro-na-cabeca-durante-confusao-em-monte-alegre.ghtml
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fútil, sem que Isabela pudesse se defender e em âmbito de violência doméstica. 

Outro agravante foi o crime ter ocorrido na frente do filho do casal. 

"Na verdade, o desenrolar do crime de homicídio destacou a demonstração 

de absoluta impiedade do réu com a vítima", diz um trecho da sentença. 

Na decisão foi levada em consideração, ainda, que Rubervan permaneceu preso 

durante todo o processo de instrução criminal. Desta forma, não haveria 

justificativa para que ele recorresse em liberdade. 

O crime 

A morte de Isabela Henrique Gama aconteceu no dia 5 de julho de 2019, no 

bairro Pajuçara, em Monte Alegre. À época, a polícia informou que a vítima e o 

assassino tinham ingerido bebida alcoólica e depois de ter retornado para casa 

iniciaram uma briga. Durante a discussão, o marido acabou atirando na esposa. 

Após o tiro e com grave ferimento na cabeça, a vítima não resistiu. Rubervan 

abandonou a arma no local, pegou o filho e foi até a casa do sogro deixar a 

criança sob os cuidados dos avós. Em seguida foi até a Polícia Militar, contou o 

que tinha acontecido e foi preso. O pai de Isabela também havia acionado a PM. 

Às vésperas do julgamento, um protesto foi realizado em Monte Alegre cobrando 

justiça ao caso. 
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Os envolvidos na ação de improbidade administrativa, denunciada pelo 

Ministério Público do Pará tem até 15 dias, a contar da data de inquirição 

mediante ao acatamento da Justiça, para apresentarem sua defesa preliminar 

ao juiz da Vara dos Feitos públicos da Comarca de Belém, Magno Guedes. O 

governador Helder Barbalho e outros nove envolvidos foram relacionados na 

denúncia que pede, entre outras medidas, o afastamento do chefe de estado. 
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A ação de improbidade administrativa não tem prazos para prescrição, porém, 

seu julgamento pode resultar em penalidades que vão desde perda de bens, 

ressarcimento do dano até a exoneração do cargo público com suspensão dos 

direitos políticos e pagamento de multa civil. 

Assinada nesta terça, 10, pelo Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente 

Martins, a ação pede o afastamento do governador Helder Barbalho (MDB), no 

caso da compra com dispensa de licitação de 400 ventiladores pulmonares da 

empresa SKN do Brasil Importadora e Exportadora de Eletrônicos LTDA, além 

de danos morais coletivos, indisponibilidade de bens, quebra de sigilo bancário 

e fiscal. 

No texto do documento, Gilberto Valente aponta existência de padrão de 

corrupção sistêmica" na atual gestão do Estado, "com ingerência direta" de 

Helder Barbalho. 
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A Justiça do Pará decidiu absolver, nesta terça-feira, 10, Ronaldo Marques da 

Cunha, 24 anos, acusado de participar da morte de Adriano Borges Pereira, 28 

anos, que trabalhava como soldador, no bairro do Tenoné, em Belém. Segundo 

a Promotoria, não há provas insuficientes para sustentar a acusação. 

Ronaldo Marques foi acusado de ser o mandante do assassinato e dar fuga ao 

autor dos disparos contra o soldador, prestando-lhe auxílio material. Tratou-se 
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de um adolescente, que foi reconhecido por testemunhas. Em depoimento, ele 

negou qualquer participação no crime e que conhecia a vítima de vista por morar 

na mesma área do Tenoné. 

O réu foi envolvido no homicídio em razão de, após um ano do crime, ter 

participado de um roubo junto com o adolescente, já maior de idade, tendo 

ambos sido presos na ocasião.   

A defesa do réu confirmou o entendimento do promotor de justiça, de que 

Ronaldo foi acusado sem provas. 

Segundo a investigação, a vítima tomava uma sopa em companhia de um amigo 

e, após atender o telefone, foi surpreendido pelo adolescente, que entrou no 

estabelecimento e efetuou os disparos. A motivação do crime não foi investigada 

e não foi lavrado ato infracional em desfavor do adolescente. 

Fonte: TJPA 
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Há pouco tempo, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça relator de um 

caso envolvendo o atual chefe do MP do Pará afirmou que era lamentável 

constatar a grave interferência política do Poder Executivo (no caso, o do 

governo Jatene) na instituição (Ministério Público do Pará) com consequências 

nocivas às desincumbências das funções constitucionais do parquet. 

Desde então, tornaram-se frequentes os evidentes direcionamentos de atos do 

procurador-geral de Justiça Gilberto Martins para atender interesses políticos 

partidários do grupo político do ex-governador Simão Jatene, consoante 
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advertira o voto daquele membro do Conselho Nacional de Justiça. Tanto que 

se vulgarizou no meio forense um chiste sobre o tema: no Pará a sigla PGJ 

significa procurador-geral do Jatene… 

• Procurador Geral Gilberto Valente reuniu o Gaeco e cobrou 

retaliações contra o Governo do Pará 

• Promotora ligada a Gilberto Martins arquiva denúncia de 

superfaturamento contra Sérgio Amorim, cunhado do procurador 

geral 

Hoje foi protocolada perante a 1ª Vara da Fazenda de Belém uma ação civil 

pública assinada pelo procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Martins 

Valente, pedindo o afastamento do governador do Estado Helder Barbalho. 

Ocorre que nenhum procurador de Justiça, como o é o PGJ, possui capacidade 

processual na forma específica de capacidade postulatória para atuar em juízo 

de 1º grau. 

A incapacidade postulatória de procuradores de Justiça perante varas de 1º grau 

consta de disposição expressa nos arts. 58 e 60 da Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado, que estabelece que “os Procuradores de Justiça, respeitada 

a competência privativa do Procurador-Geral de Justiça, e observados os atos 

normativos sobre a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do 

Ministério Público perante os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do 

Estado”. E que “os Promotores de Justiça, observados os atos normativos sobre 

a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério Público 

perante o juízo de primeira instância”. 

Existe precedente judicial extinguindo ação promovida por procurador de Justiça 

em 1º grau de jurisdição em razão de falta de capacidade postulatória (sentença 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610818/procurador-geral-gilberto-valente-reuniu-o-gaeco-e-cobrou-retaliacoes-contra-o-governo-do-para
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610818/procurador-geral-gilberto-valente-reuniu-o-gaeco-e-cobrou-retaliacoes-contra-o-governo-do-para
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610935/promotora-ligada-a-gilberto-martins-arquiva-denuncia-de-superfaturamento-contra-sergio-amorim-cunhado-do-procurador-geral
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610935/promotora-ligada-a-gilberto-martins-arquiva-denuncia-de-superfaturamento-contra-sergio-amorim-cunhado-do-procurador-geral
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610935/promotora-ligada-a-gilberto-martins-arquiva-denuncia-de-superfaturamento-contra-sergio-amorim-cunhado-do-procurador-geral
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nos autos da ACP n. 0809254-74.2017.8.14.0301, em 09/09/19, 5ª Vara da 

Fazenda Pública de Belém). 

Ou seja, apesar de o PGJ saber que seu ato é inócuo para efeitos processuais, 

mesmo assim age se prestando ao papel de fantoche do grupo político 

adversário ao atual governador para uso político partidário da medida como 

factoide às vésperas das eleições municipais. 

• Documento reforça suspeita de que Sérgio Amorim comprou 

respiradores fantasmas 

• Justiça ordena e Polícia faz busca e apreensão na Sesma por desvios 

de recursos no combate à pandemia 

Ocorre que o PGJ deveria agir como fiscal da lei contra uso abusivo de 

instituições públicas que interfiram na vontade do eleitor e no resultado da 

votação. Agindo assim, servindo à finalidade eleitoral de um grupo político 

partidário, quais as consequências para a instituição Ministério Público quando 

passarem as conveniências de plantão? 

Pelo que se vê, ao chefe do MP do Pará pouco importa que seja inútil como ato 

judiciário a ação assinada, assim como lhe são indiferentes os efeitos 

desastrosos que essa utilização vergonhosa possa causar na reputação da 

instituição que jurou defender, respeitar e pautar seus atos para atender aos fins 

constitucionais. 

O procurador-geral de Justiça Gilberto Martins Valente desacredita o MP do 

Pará, infelizmente! 

Ismael Moraes (@ismaeladvogado) é advogado socioambiental. 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/615127/documento-reforca-suspeita-de-que-sergio-amorim-comprou-respiradores-fantasmas
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/615127/documento-reforca-suspeita-de-que-sergio-amorim-comprou-respiradores-fantasmas
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610202/justica-ordena-e-policia-faz-busca-e-apreensao-na-sesma-por-desvios-de-recursos-no-combate-a-pandemia
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610202/justica-ordena-e-policia-faz-busca-e-apreensao-na-sesma-por-desvios-de-recursos-no-combate-a-pandemia
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Mais um documento reforça a possibilidade de que os ventiladores pulmonares 

comprados pela Prefeitura de Belém junto à GM Serviços Comércio e 

Representação sejam fantasmas. Como você leu no DIÁRIO, a mais recente 

versão do prefeito Zenaldo Coutinho é que esses respiradores não foram 

adquiridos em função da pandemia de Covid-19, mas em janeiro deste ano, para 

a inauguração do Pronto Socorro do Guamá e da UPA da Marambaia. Só que o 

DIÁRIO encontrou a relação de todos os 312 móveis e equipamentos existentes 

naquela UPA, em janeiro. E os ventiladores pulmonares dessa relação possuem 

números de tombamento diferentes daqueles que Zenaldo afirma que a empresa 
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entregou na UPA da Marambaia. Como números de tombamento são registros 

únicos, legais e imutáveis de cada bem público, não há possibilidade de que se 

trate dos mesmos equipamentos. Daí a pergunta: onde estão, afinal, os 

ventiladores da GM Serviços? 

Em julho, um documento já levantava suspeitas de que esses respiradores 

podem não existir, ou se encontrarem em situação tão irregular que não 

poderiam ter sido comprados pela Prefeitura. Em ofício enviado à Diretoria de 

Combate à Corrupção (DECOR), da Polícia Civil, a Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFA) afirmou que não há registro da entrada desses respiradores 

naquela empresa, e que não há nem como informar se eles ao menos entraram 

no Pará. E mais: até agora a Prefeitura nem ao menos apresentou uma cópia da 

guia de importação desses produtos, que são fabricados na China. No entanto, 

com o cerco se fechando, o prefeito começou a modificar o histórico da 

transação: apesar das notas fiscais estarem datadas de 31 de março, passou a 

dizer que tudo ocorreu em janeiro. 

• Hilton Lima terá que devolver quase R$ 3 milhões não usados em 

obras 

• Habeas Corpus impede prisão do ex-secretário Sérgio Amorim e da 

esposa em Belém 

Para corroborar essa versão, a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) enviou 

ao Ministério Público Estadual (MP-PA) um processo de pagamento, mas com 

claros indícios de montagem: documentos que conflitam entre eles e até com as 

informações do GDOC, o sistema informatizado de controle processual da 

Prefeitura. Quatro desses documentos são os “Termos de Entrega de Material e 

Equipamento Permanente”, que comprovariam o recebimento desses produtos 

no Pronto Socorro do Guamá e na UPA da Marambaia. Mas como a pressa é 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/615043/hilton-lima-tera-que-devolver-quase-r-3-milhoes-nao-usados-em-obras
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/615043/hilton-lima-tera-que-devolver-quase-r-3-milhoes-nao-usados-em-obras
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/614857/habeas-corpus-impede-prisao-do-ex-secretario-sergio-amorim-e-da-esposa-em-belem
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/614857/habeas-corpus-impede-prisao-do-ex-secretario-sergio-amorim-e-da-esposa-em-belem
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inimiga da perfeição, o “Termo de Entrega” dos ventiladores da UPA estava 

datado de outubro de 2019, ou seja, era muito anterior à compra desses 

equipamentos. Para contornar o problema, a SESMA então alegou que tudo não 

passou do engano de um funcionário, que se esqueceu de “ajustar” a data 

daquele documento, que era “pré-confeccionado”, e que a data verdadeira da 

entrega dos ventiladores seria 20 de janeiro deste ano. 

QUEDA 

O tenente-coronel Geomárcio tentou intimidar equipes da Polícia Civil durante Operação Quimera Reprodução  

Só que o documento localizado pelo DIÁRIO faz parte até de um contrato 

também datado de 20 de janeiro. É a “Relação dos Equipamentos e Mobiliários 

Existentes” na UPA da Marambaia, um documento oficial da própria SESMA. A 

Relação está anexada ao Processo de Chamamento 01/2019, para a 

terceirização daquela UPA, e também ao Contrato de Comodato assinado, em 

20 de janeiro, pela SESMA, com a ONG que venceu a terceirização e que ficou 

responsável não só pela manutenção do prédio daquela UPA, mas por todos os 

equipamentos que estavam lá. Nessa Relação, os 4 ventiladores pulmonares da 
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UPA da Marambaia possuem os números de tombamento 31109, 31110, 31111 

e 31112. Já os ventiladores do “Termo de Entrega” do processo de pagamento 

têm os números 31291, 31292, 31293 e 31294. 

• Candidato a prefeito sofre atentado a tiros no Pará. Veja o vídeo 

O escândalo em torno da compra desses respiradores é um dos maiores 

enfrentados por Zenaldo Coutinho e já levou até à queda do ex-secretário 

municipal de Saúde, Sérgio de Amorim Figueiredo, até então homem de 

confiança do prefeito. Em 9 de outubro, a SESMA e endereços ligados à GM 

Serviços e a Sérgio Amorim foram alvos da Operação Quimera, da Polícia Civil, 

que cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Heyder 

Tavares da Silva Ferreira. Segundo a polícia, a compra desses respiradores e 

outras transações entre a SESMA e a GM Serviços teriam gerado um prejuízo 

superior a R$ 1,1 milhão aos cofres públicos. Há suspeitas de corrupção ativa e 

passiva, fraude licitatória e falsificação de documentos, entre outros crimes. 

Amorim teve os bens bloqueados pela Justiça e, quatro dias depois da 

Operação, foi exonerado, a pedido, por Zenaldo. É que o escândalo gerou outro 

escândalo: a descoberta de que Amorim é cunhado do procurador geral de 

Justiça, Gilberto Valente Martins, chefe do MP-PA. 

Durante a Operação Quimera, um assessor militar de Gilberto Martins, o tenente-

coronel Geomárcio Alves dos Santos, chegou a filmar os policiais que cumpriam 

um mandado de busca e apreensão na casa da mãe de Amorim, o que levou à 

abertura de uma investigação pela Corregedoria da Polícia Militar. 

MEDO DA PRISÃO 

No último domingo (8), com medo de ser preso, Amorim ajuizou um pedido de 

habeas corpus preventivo, que foi concedido pelo desembargador Rômulo 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/615034/candidato-a-prefeito-sofre-atentado-a-tiros-no-para_-veja-o-video
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Nunes. O ex-secretário alegou que a “imprensa” noticiara operações policiais 

que seriam deflagradas na segunda-feira. No entanto, as operações policiais 

desta semana foram contra outras quadrilhas. Além disso, Amorim pode ter 

induzido o magistrado a erro: segundo a decisão judicial, a compra desses 

ventiladores ocorreu em 2019, inexistindo “contemporaneidade” com um 

eventual mandado de prisão. 

Processo de compras feito pela Prefeitura tem claros indícios de montagem 

Como você leu nas várias reportagens publicadas pelo DIÁRIO desde junho, 

Zenaldo comprou esses ventiladores sem licitação e em meio a um mar de 

irregularidades. Uma das mais graves é a falta de empenho prévio (reserva de 

dinheiro no orçamento, para pagamento), coisa que a Lei não permite nem em 

situações emergenciais, como a pandemia. Outra, é a falta de um contrato, que 

foi substituído por um Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD). Não houve 

nem mesmo um processo de dispensa de licitação. E até recentemente, os 

únicos documentos de que se tinha notícia dessa transação eram as notas 

fiscais, emitidas em 31 de março, e as notas de empenho, datadas de 1 de abril, 

além dos registros do GDOC sobre a existência de um processo de pagamento, 

de número 8986/2020. E foi esse processo que a SESMA supostamente enviou 

ao MP-PA. 

O problema é que os documentos desse processo não batem entre eles. Aliás, 

e por incrível que pareça, não batem nem mesmo com os registros on-line do 

próprio GDOC. Uma das divergências mais gritantes é entre as notas fiscais e 

os “Termos de Entrega” desses produtos. As notas fiscais dizem que a GM 

Serviços vendeu à Prefeitura 10 ventiladores pulmonares e 3 monitores 

multiparâmetros. Já os “Termos de Entrega” atestam o recebimento de 10 

monitores multiparâmetros, 2 mesas cirúrgicas mecânicas e 6 ventiladores. Das 
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2 mesas e dos 7 monitores extras dos “Termos de Entrega” ainda não há notícia 

de qualquer documento de aquisição. E com o novo documento localizado pelo 

DIÁRIO, restam apenas 2 ventiladores que podem ter sido entregues, entre os 

10 que constam nas notas fiscais. 

No processo de pagamento, também chama atenção o ofício 0001/2020, 

assinado pela dona da GM Serviços, Genny Missora Yamada, no qual ela pede 

à SESMA a quitação urgente das notas fiscais. Só que o ofício está datado de 

30 de março, mas as notas fiscais, das quais ela já sabia até a numeração, só 

foram emitidas na tarde do dia seguinte, 31. Ainda mais curioso, porém, é que 

esse suposto processo de pagamento revela uma inacreditável celeridade da 

SESMA e de qualquer repartição pública. Em 1 de abril, e no espaço de apenas 

5 horas, o processo teria passado por pelo menos 4 setores, além de receber, 

sucessivamente, um parecer de 16 páginas do Núcleo Setorial de Assuntos 

Jurídicos (NSAJ) e de 8 páginas do Núcleo de Controle Interno (NCI). 

O processo teria começado por volta das 9 da manhã, mas já às 14 horas o 

então secretário municipal de Saúde autorizava a celebração de um Termo de 

Reconhecimento de Dívida (TRD), para o pagamento das notas fiscais. Após 

essa autorização, a papelada ainda teria seguido para mais dois setores, 

totalizando pelo menos 9 despachos, com certidões, declarações, pesquisas em 

sistemas, pareceres, até que o TRD acabasse assinado, ainda naquele 

expediente, pelo então secretário de Saúde e pela dona da GM Serviços. Mas 

além da celeridade, chama atenção o fato de que a movimentação descrita na 

papelada não bate com os registros on-line do GDOC. 

Segundo os papéis, o processo, depois de protocolado, seguiu para a Diretoria 

Geral da SESMA, que o enviou ao DEAD (Departamento Administrativo e 

Financeiro), que o encaminhou ao Departamento de Urgência e Emergência 
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(DEUE). Voltou à Diretoria Geral e depois ao DEAD, que o enviou ao NSAJ. Daí 

seguiu para o NCI, e de lá para o então secretário de Saúde, às 14 horas de 1 

de abril. Já o GDOC registra uma história diferente: 3 minutos depois de 

protocolado, o processo foi enviado ao então secretário de Saúde, que, 20 

segundos depois, o encaminhou à Diretoria Geral, onde só chegou às 11:06:42. 

Não há registro de que tenha retornado ao secretário naquele dia, ou em todo o 

mês de abril. Além disso, diz o GDOC, a Diretoria Geral só enviou o processo ao 

DEAD em 2 de abril. 
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