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A Justiça do Pará condenou a 27 anos de prisão Cleyton Ramos França, pelo 

crime de estupro cometido contra a própria filha, que era uma bebê de 

apenas 14 dias. A criança morreu. A sentença foi divulgada nesta quinta-feira 

(3). 

O crime aconteceu em janeiro de 2020 no município de Santana do Araguaia, no 

sul do Pará. De acordo com o processo, a criança foi levada ao hospital com 

dificuldade respiratória. Ela chegou a receber atendimento da equipe médica 

com técnicas de reanimação, mas não resistiu. 

Após o falecimento da bebê, a equipe procedeu a limpeza do corpo, quando 

verificou uma anormalidade e entendeu tratar-se de um caso de estupro. 

Ainda conforme o processo, no dia da morte da criança, em perícia realizada no 

aparelho celular do acusado, foi constatada a realização de busca de vídeos com 

conteúdo “sexo caseiro com novinhas”. O acusado foi preso em flagrante na 

época. 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/01/13/para-tem-novo-caso-de-bebe-morto-com-sinais-de-estupro-no-interior-pai-biologico-e-preso.ghtml
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Na decisão, o juiz Erichson Alves Pinto manteve a prisão do acusado e 

determinou a detração da pena do período que permaneceu preso. O réu 

cumprirá ainda 26 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. 
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O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, se pronunciou nesta quinta-feira (3) 

sobre o inquérito que indiciou o ex-secretário de Saúde, Sérgio de Amorim 

Figueiredo, pela compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19 sem 

a declaração de dispensa de licitação. 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/12/03/policia-civil-conclui-inquerito-sobre-compra-com-indicios-de-fraude-de-dez-respiradores-pela-sesma-em-belem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/12/03/policia-civil-conclui-inquerito-sobre-compra-com-indicios-de-fraude-de-dez-respiradores-pela-sesma-em-belem.ghtml
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De acordo com o prefeito, as acusações feitas pela Polícia Civil são 

"irresponsáveis". Coutinho afirma que o processo de dispensa de licitação foi 

legal, obedecendo a legislação vigente. 

"O relatório da Policia Civil, a respeito da Sesma nas aquisições de 

respiradores, demonstrou a farsa da acusação irresponsável perto do 

período eleitoral", acusou Zenaldo. 

Segundo ele, a prefeitura realizou um processo licitatório para a compra de 

respiradores ainda em 2019, antes da pandemia. Ele informou que, na ocasião, 

houve uma empresa ganhadora, mas que não tinha como entregar os materiais 

comprados. 

Ainda de acordo com Zenaldo, a Secretaria de Saúde de Belém (Sesma) 

necessitava desses aparelhos com urgência, para a inauguração da UPA da 

Marambaia e das obras no Pronto Socorro Municipal na travessa 14 de Março. 

Então, segundo Zenaldo, a prefeitura "abriu um procedimento de licença de 

licitação, após consultar os vencedores". 

"[No novo processo] duas empresas apenas apresentaram proposta, mas 

precisavam de três. Virou o ano e precisávamos inaugurar a UPA da 

Marambaia e o Pronto-Socorro do Guamá. Com isso, a Secretaria de Saúde 

comprou 10 respiradores, com o menor preço", disse Coutinho. 

Ainda de acordo com o prefeito, os respiradores foram comprados da mesma 

empresa que vendeu aparelhos para o Governo do Estado. No entanto, Zenaldo 

diz que os respiradores adquiridos pela prefeitura foram mais baratos. 

Inquérito 
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Ex-secretário de Saúde de Belém, Sérgio de Amorim Figueiredo. — Foto: Akira 

Onuma 

Segundo a Polícia, o inquérito possui 320 folhas e foi remetido à Justiça na última 

terça (1º). As investigações apontam que o ex-secretário realizou contratação 

direta sem a declaração de dispensa e licitação. Ele deve responder por 

associação criminosa, ordenamento de despesa não autorizada em lei e 

modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. 

Os outros citados pela Polícia no inquérito são: 

• Genny Missora Yamada (proprietária da empresa GM Serviços) - 

indiciada pela contratação direta sem declaração de dispensa e licitação, 

associação criminosa e sonegação fiscal. 
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• Raimundo Teixeira de Macedo (proprietário da empresa Macedo 

Hospitalar) - suspeito de realizar negociação com a Sesma e deve 

responder por associação criminosa e sonegação fiscal. 

• Débora Paula Lucas (servidora da Sesma) - que deve responderá a um 

Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). 

A investigação da Polícia Civil desencadeou na operação Quimera, em 9 de 

outubro deste ano, para investigar denúncia de fraude na aquisição de 

respiradores pulmonares pela Sesma, com recursos do Fundo Municipal de 

Saúde. 

A operação foi realizada pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção 

(Decor) para apurar a existência de crimes de falsificação de documento 

particular, fraude em licitação, peculato e associação criminosa. Doze mandados 

de busca e apreensão foram cumpridos em dois órgãos municipais de Belém e 

quatro residências. 
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Casal é assassinado a tiros em chácara na zona rural de Parauapebas, no Pará. — Foto: Reprodução / Arquivo 

Pessoal 

A Polícia Civil em Parauapebas, sudeste do Pará, prendeu Antônio Carlos Alves 

dos Santos, suspeito de ser mandante do assassinato do casal Francisca 

Lucirene Nascimento e Arlindo Setúbal dos Santos. 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/08/12/casal-e-encontrado-morto-a-tiros-dentro-de-casa-na-zona-rural-de-parauapebas-no-pa.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/08/12/casal-e-encontrado-morto-a-tiros-dentro-de-casa-na-zona-rural-de-parauapebas-no-pa.ghtml
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O casal foi morto em agosto deste ano e o crime repercutiu na cidade. Os dois 

estavam na chácara da família, localizada a 30 km do centro de Parauapebas, 

quando foram surpreendidos. As vítimas estavam amarradas e tinham marcas 

de tiros. Os corpos foram encontrados no dia seguinte pelo caseiro. 

Antônio Carlos, preso na última quarta (2), foi candidato a vereador em 

Parauapebas pelo PTB nas eleições de 2020. O G1 tentou contato com a defesa 

dele mas não obteve retorno. 

À época do crime, Antônio Carlos já havia sido preso por porte ilegal de arma de 

fogo, um dia após a Polícia ter encontrado os corpos na chácara em que o casal 

morava. 

A arma foi apreendida, mas segundo a Polícia não tem a ver com os homicídios. 

Ele pagou fiança e foi liberado, mas o inquérito do assassinato continuou em 

andamento. No decorrer da investigação, foi cumprida a prisão preventiva do 

suspeito. 

A Polícia levanta a hipótese de que a motivação do crime tenha sido a cobrança 

de cabeças de gado por parte do casal ao suspeito. 

Com a prisão de Antônio Carlos, o inquérito foi finalizado e será submetido à 

Justiça. O preso foi encaminhado para o sistema penitenciário. 
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Polícia prende suspeito de mandar matar casal em Parauapebas, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal 

 

• PARAUAPEBAS 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/parauapebas/
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Três pessoas foram presas em uma operação realizada pela Polícia Civil do 

Pará. A Operação Valente iniciou no início da madrugada desta sexta-feira, 

4,  para cumprir oito mandados de busca e apreensão e três de prisão. As 

detenções foram realizadas em Belém, entre elas, uma no Distrito de Outeiro e 

outra no Hospital de Custódia da Secretaria de Administração Penitenciária 

(Seap). Um policial militar foi preso durante a ação, que contou com a 

participação da Corregedoria Geral da PM. 
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"Uma mulher, tia do policial militar, também foi presa acusada de ser a mandante 

do crime ocorrido em 2017, após discussão através de aplicativos de 

mensagens. As nossas equipes não descansaram até elucidar de fato, este 

caso", ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende. 

 

A operação foi deflagrada pela Divisão de Homicídios, Núcleo de Inteligência 

Policial (NIP) e Coordenadoria de Operações Especiais (Core). 

 

Caso - Aurilene Valente Lemos, 34, foi morta a tiros no dia 22 de agosto de 2017, 

na frente da filha de 5 anos, na passagem Maria de Nazaré, próximo da rodovia 

Mário Covas, em Ananindeua. A vítima foi abordada por um homem que 

desembarcou de um veículo preto. 
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Cleyton Ramos França foi condenado a 27 anos de reclusão pelo crime de 

estupro contra a própria filha, uma bebê de apenas 14 dias. A decisão tomada 

na última quinta-feira, 3 foi da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, 

que manteve a prisão do acusado e determinou a detração da pena do período 

que permaneceu preso. Assim o réu cumprirá 26 anos, 1 mês e 10 dias de 

prisão.   

 

O caso ocorreu em janeiro deste ano, quando a criança foi levada ao hospital 
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onde foi detectada a dificuldade em respirar, recebendo o atendimento 

correspondente da equipe médica com técnicas de reanimação. 

Após o falecimento do bebê, a equipe procedeu a limpeza do corpo, quando 

verificaram a anormalidade e entenderam tratar-se de estupro, sendo tomadas 

as providências para a apuração do crime. A menina foi levada para exames no 

Instituto Médico Legal de Marabá (IML), e foi confirmado o estupro, que teria sido 

por via anal. Cleyton foi preso em flagrante 

 

Ainda conforme o processo, no dia do falecimento da criança, em perícia 

realizada no aparelho celular do acusado, foi constatada a realização de busca 

de vídeos de conteúdo adulto do tipo “sexo caseiro com novinhas”. O processo 

foi instruído com testemunhas da equipe médica e com laudos periciais. 

  

  

  

Fonte: TJPA 
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No início da noite desta quinta-feira, 03, a defesa do ex-secretário municipal de 

Saúde de Belém, Sérgio Amorim, conversou com o Portal Roma News, para falar 

do inquérito da Polícia Civil que investiga suposto superfaturamento na compra 

de respiradores realizada pela Prefeitura de Belém. Segundo o advogado Sábato 

Rosseti, que defende Sérgio Amorim no caso, “não houve ilegalidade nas 

compras”.  
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Sábato disse que, “no final do ano passado, com o objetivo de equipar o serviço 

de Saúde do município de Belém, a Prefeitura realizou licitação para a compra 

de respiradores pulmonares. Como as empresas que venceram o processo 

licitatório, informaram que não entregariam os equipamentos no prazo 

estabelecido, a secretaria municipal de Saúde, através de dispensa deserta, já 

que não houve o comparecimento de interessados suficientes para o processo 

licitatório, foi em busca de fornecedores que pudessem atender a demanda, 

oferecendo o mesmo patamar de preço das empresas vencedoras no primeiro 

processo de licitação”.  

O advogado contou ainda, “que a Sesma comprou os equipamentos de um dos 

fornecedores no mesmo preço oferecido na licitação, e que os respiradores 

foram entregues no prazo e o serviço normalizado à população”. Conforme 

destaca o documento à baixo, a Prefeitura pagou R$ 65 mil reais nos 

respiradores. 
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Segundo a defesa de Sérgio Amorim, “o erro foi na hora de lançar no Portal da 

Transparência. Ao invés de lançar a compra de quatro respiradores a R$ 65 mil, 

foi lançado um respirador a R$ 260 mil, mas o fato foi comunicado ao Ministério 

Público Estadual, Ministério Público Federal, à Polícia Federal e a todas as 

autoridades, e que não houve superfaturamento na compra. Mas que mesmo 

assim a Polícia Civil do Pará deu entrada no pedido de busca e apreensão no 

final do primeiro semestre deste ano”. 

Sábato informou que o “Ministério Público se manifestou contrariamente à busca 

e apreensão, mas, que neste segundo semestre, o Juiz Heider Tavares deferiu 

a ordem e a Polícia Civil fez a operação como estava desenhada no primeiro 

semestre, e fez a ação logo depois da segunda fase da operação da PF que 

encontrou as irregularidades na secretaria de Saúde do estado”. 

Os mesmos respiradores que a Prefeitura de Belém, provou ter adquirido a R$ 

65 mil reais, o Estado pagou R$ 99 mil cada. Conforme documento destacado à 

baixo: 
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“Passado tudo isso, o próprio doutor Sérgio mostrando sua retidão, entregou o 

seu lugar para que não fosse alegado de que ele teria no cargo, alguma forma 

de interferir na operação da Polícia Civil. Quando acionado, ele prestou 

depoimento às autoridades e deixou claro que não houve nenhuma figura 

criminosa, não houve superfaturamento e que não houve nenhum 

direcionamento para beneficiar empresa A ou B, e vamos provar isso na Justiça”, 

finalizou. 

Além disso, o Estado também pagou R$ 128 mil reais por cada respirador 

comprado da empresa SKN que vieram da China e, não funcionaram. 


