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I – DO RESUMO RELATÓRIO FÁTICO

1. A Prefeitura Municipal de Mossoró celebrou, em março de 2020, contrato de empréstimo

junto à Caixa Econômica Federal tendo por objeto os recursos do Programa de Financiamento

à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), no valor de R$ 146.500.000,00 (cento e quarenta e

seis milhões e quinhentos mil reais) os quais estão sendo liberados paulatinamente para

realização de obras administradas pelo executivo municipal.

2. Utilizando os montantes disponibilizados pelo FINISA o Poder Executivo municipal

firmou, após tomada de preço nº 11/2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio

Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), no dia 30 de junho de 2021 (vigência de 12

meses), contrato de nº 154/2021 com a empresa J.Z.R CONSTRUÇÕES LTDA cujo objeto seria “a

realização de obras de reformas e restauração do Memorial da Resistência, localizados na Av.

Rio Branco, S/N, Centro, Mossoró/RN”, pelo valor de R$ 977.827,58 (novecentos e setenta e sete

mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

3. No dia 03 de agosto de 20211 foram afixados tapumes cercando o Memorial da

Resistência. Após realização das obras, marcou-se a inauguração para o dia 30 de maio de

2022, data na qual, surpreendentemente, enquanto a imprensa e populares aguardavam o

momento festivo, foram informados através das redes sociais que a referida inauguração

necessitaria ser adiada para o dia 02 de junho, ou seja, três dias após a data original.

Imagem 1 – rede social do Prefeito Allyson Bezerra. Reagendando inauguração do equipamento.

1 Disponível em
https://www.prefeiturademossoro.com.br/noticia/obras-de-reforma-e-restauracao-do-memorial-da-resistencia-de-mo
ssoro-sao-iniciadas, acesso em 09 de julho de 2022.
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4. Na nova data, o Memorial da Resistência foi entregue conforme informações

amplamente divulgadas pelo Prefeito, pela prefeitura e por autoridades deste município:

Imagem 2 – rede social do Prefeito Allyson Bezerra. Afirma entrega do Memorial da Resistência.

Imagem 3 – rede social do Prefeito Allyson Bezerra. Em vídeo e texto, entrega equipamento.
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Imagem 4 – Texto publicado no dia 02/06/2022 no Site da Prefeitura Municipal de Mossoró2.

5. Após a inauguração, no dia 07 de junho de 2022, foi publicado, no Jornal Oficial de

Mossoró (JOM), pela SEIMURB, EXTRATO DE ADITIVO nº 1/2022 ao Contrato nº 154/2021,

ASSINADO EM 01 DE JUNHO DE 2022, acrescentando o percentual de 44,36% ao valor

inicialmente contratado, o que equivale ao montante de R$ 433.724,01 (quatrocentos e trinta e

três mil, setecentos e vinte e quatro reais e um centavo).

6. A Vereadora Marleide Cunha, em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mossoró,

no dia 29 de junho do ano em curso, realizou pronunciamento indicando as circunstâncias do

aditivo do equipamento público, fato que causou repercussão na mídia e na própria Casa

Legislativa, de forma que alguns vereadores, no dia seguinte, formalizaram requerimento

junto a Secretaria Municipal de Administração para acessar cópia dos autos do processo

administrativo relacionado aos fatos narrados, todavia não obtiveram sucesso.

7. No dia 01 de julho de 2022 a imprensa noticia que a empresa J.Z.R CONSTRUÇÕES LTDA,

que vencera o processo licitatório para realização das obras no Memorial da Resistência, teria

por sócios os senhores José Zelito Nunes Júnior (administrador) e Romero Rêgo Nunes,

cunhados do Presidente da Câmara Municipal e então pré-candidato, apoiado publicamente

pelo Prefeito Alysson Bezerra, ao cargo de Deputado Federal pelo Solidariedade.

8. Em nota pública pelo Presidente da Câmara, este explicou que a empresa pertence ao

seu sogro, o empresário Zélito Nunes, construtor há mais de três décadas, que este toca a

empresa com seus filhos (cunhados do vereador), estando convicto que o ato (aditivo ao

2 Disponível em <
https://www.prefeiturademossoro.com.br/noticia/obras-do-corredor-cultural-serao-entregues-nesta-quinta-feira>,
aceso em 09 de julho de 2022.
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contrato) em nada desabonaria a conduta do Prefeito Alysson Bezerra e de seu sogro Zélito

Nunes.

Imagem 5 – Texto publicado, como Nota Oficial, em rede social do Presidente da Câmara.

9. É digno de nota, ainda, a forma pela qual a empresa J.Z.R CONSTRUÇÕES LTDA se

sagrou vitoriosa no referido pleito, uma vez que, em decisão proferida pela Comissão

Permanente de Licitação, que consta das fls. 838, dos autos do processo administrativo, a

referida empresa fora desabilitada da licitação.

10. Tendo apresentado recurso às fls 859-864 nos autos do processo administrativo,

somente após o que, a CPL, ao acolher o referido recurso, findou por declarar habilitada a

empresa J.Z.R CONSTRUÇÕES LTDA, tal alteração, no âmbito do processo licitatório, inclusive, foi

alvo de recurso de outro licitante a qual alega, entre outras coisas, que a empresa vencedora

não teria impugnado todos os itens referentes à sua inabilitação o que implicaria na preclusão

consumativa quanto a estas matérias não impugnadas, fls. 894-899. Entretanto, referido

recurso não foi acolhido pela CPL.

11. No dia anterior, 30 de junho, a Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e

Parcelamento do Solo, Obras e Serviços Públicos (CPUOPS), no uso de suas atribuições

regimentares, esteve presente na SEIMURB e, igualmente, teve por negado o acesso aos autos

administrativos. Os membros da Comissão, em reunião realizada no dia 04 de julho de 2022, já

com tantos desdobramentos, decidiram por estipular prazo para entrega dos contratos das

obras do Corredor Cultural (Memorial da Resistência, Estação das Artes, Praça de Convivência e

Teatro), bem como, convocar o Sr. Secretário responsável pela pasta da SEIMURB para prestar

esclarecimentos no dia 07 de julho de 2022.
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12. Na sessão ordinária do dia 05 de julho, a partir de pronunciamento do Presidente da

Casa Legislativa, modificou-se o discurso de que as obras do Memorial da Resistência estariam

entregues de forma que o aditivo ao contrato teria sido celebrado enquanto a obra ainda está

em execução. Dias depois, inclusive, para dar solidez ao novo discurso, o líder do governo,

Vereador Genilson Alves, ajusta postagem em suas redes sociais para solidificar o novo

discurso.

Imagem 6 – Matéria publicada no Blog do Barreto3.

3 Disponível em <
https://blogdobarreto.com.br/lawrence-derruba-discurso-de-allyson-para-se-defender-no-caso-memorial-da-resistenc
ia/>, acesso em 09 de julho de 2022.
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Imagem 7 – publicação original em rede social do líder do governo.

Imagem 8 – publicação alterada para “obras da área externa”
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13. Inesperadamente, no dia 06 de julho, durante sessão ordinária, sem qualquer motivo

aparente, o Secretário convocado para o dia seguinte pela comissão, dirigiu-se, juntamente

com o Secretário de Administração, à Câmara, fato que suspendeu a sessão a fim de que os

visitantes discursassem no plenário. O Presidente da Comissão reiterou a convocação do

secretário para o dia seguinte, bem como, cobrou a entrega dos documentos requestados,

pleito que não foi atendido. Ao retornar a sessão, tentou-se impedir, por meio de deliberação, a

convocação do secretário, mas esta restou mantida.

14. No dia seguinte, o executivo encaminhou parte dos documentos solicitados pela

Comissão. Todavia, o secretário deixou de comparecer para prestar esclarecimento, não

apresentando qualquer justificativa. A comissão decidiu encaminhar os fatos para apreciação

do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

15. Após a deliberação da Comissão novos fatos foram noticiados pela imprensa,

causando ainda mais preocupação quanto à necessidade de análise cautelosa por parte dos

órgãos fiscalizadores para com relação aos acontecimentos, pois os diretores da empresa e o

próprio secretário da pasta responsável pela reforma do Memorial da Resistência foram

doadores na campanha do Presidente Lawrence Amorim no pleito eleitoral de 20184, fato que

por si só não é qualquer ilícito, mas que precisa ser melhor analisado no contexto específico do

contrato.

16. Em meio a todos estes acontecimentos, foi publicado no JOM do dia 05 de julho de 2022,

após vir à tona todos esses fatos, a prorrogação da reforma do Memorial da Resistência que,

até então, estava concluída. Observe-se que, segundo consta, a prorrogação fora firmada em

23 de junho, todavia, aguardou-se diversas edições do jornal oficial do município para sua

publicação que somente ocorreu, justamente, quando da publicidade dos fatos e das

suspeitas, a respeito do aditivo de valor.

17. Após elevada relutância, o Poder Executivo fez a remessa do processo da tomada de

preço para a Câmara Municipal de Mossoró-RN, sem que, contudo, repise-se o secretário

convocado tenha comparecido à sessão da presente comissão. Após análise dos documentos

apresentados alguns pontos são dignos de atenção.

4 Disponível em < https://nabocadanoite.com.br/?p=10783>, acesso em 09 de julho de 2022.
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18. Inicialmente, vislumbra-se que, de acordo com os documentos apresentados, no dia 13

de junho de 2022, o Diretor Administrativo e Financeiro encaminhou memorando ao

secretário municipal informando da necessidade de proceder aditivo no contrato original,

com o acréscimo de R$ 433.724,01 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e vinte quatro

reais e um centavos), afirmando que tal alteração seria justificada mediante a necessidade

de readequação da planilha técnica licitada, para garantir o andamento e a conclusão objeto

da contratação.

19. Informa que a referida necessidade seria amparada em justificativa técnica elaborada

pelo setor competente da secretaria.

20. Todavia, se torna estranha a solicitação de aditivo, considerando que na Solicitação

de Nº 0657/2022, o secretário de finanças, sr. Edmilson Freire Júnior e o de infraestrutura,

meio ambiente e urbanismo, Rodrigo Nelson Lima Rocha, solicitam que a Caixa Econômica

Federal efetue o pagamento à contratada no importe de R$ 147.962,24 (cento e quarenta e

sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

21. Nesta solicitação, a qual consta da fl.1953, Vol 6, do PDF, vislumbra-se que os próprios

secretários informam que, em 01 de junho de 2022, há um saldo no empenho do contrato no

valor de R$ 431.523,43 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e

quarenta e três centavos). Senão vejamos:
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22. Destarte, exsurgem algumas indagações, se em 01 de junho de 2022 havia um saldo de

empenho da ordem de quase 50% do valor total do contrato, o que justifica, neste mesmo

dia(com a obra finalizada e inauguração iminente), a prefeitura municipal ter contratado

um outro aditivo contratual que importaria no percentual de 44,36% do valor original

contratado?

23. Não se pode alegar que neste saldo de empenho, já estivesse contemplado o valor

referente ao aditivo contratual, posto que, como consta de dados do portal da transparência,

o empenho referente ao aditivo possui o número 10060001/2022, com o valor de R$ 433.724,01 e

foi emitido em 10 de junho de 2022, logo depreende-se que na Solicitação de Nº 0657/2022, os

secretários de finanças e infraestrutura ao comunicarem o saldo de empenho contratual à

Caixa Econômica Federal, não levaram em consideração o aditivo firmado, segundo o

processo administrativo, naquele mesmo dia, tanto porque o valor é divergente, quanto

porque o empenho referente ao aditivo somente fora emitido em 10 de junho de 2022.

24. Outro ponto que causa estranheza é o fato de o aditivo, por mais que componhe os

autos do mesmo processo administrativo, iniciou sua paginação da fl. 01, ou seja, como se

tratasse de autos divergentes, ao passo que todas as demais informações processuais

seguiram regularmente um sequenciamento de páginas, somente tendo ficado de fora os

documentos referentes ao aditivo.

25. Ademais, obtempere-se que nos autos do aditivo contratual inexiste qualquer

solicitação e/ou aceitação por parte da empresa contratada, sendo os atos da solicitação e

tramitação do aditivo processados todos a partir de dados e informações fornecidas pelos

próprios agentes da administração.

26. Digno de nota, ainda, que o parecer jurídico exarado nos autos possui uma informação

que, aparentemente, destoa do processo. Note-se que na parte da conclusão o parecerista

fala em convalidação de atos administrativos. Entretanto, indaga-se quais seriam os atos

objeto de convalidação se, a princípio, o processo administrativo referente ao aditivo

contratual atenderia, formalmente, à regularidade?

27. Ademais, nota-se que após o parecer jurídico segue, imediatamente, o aditivo assinado,

não havendo qualquer ato de aprovação ou de chancela do parecer jurídico, tampouco de
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ratificação do aditivo formulado após sua tramitação interna, o que, certamente, desatende ao

usual.

28. Esses apontamentos, implicam na possibilidade de, nos autos em questão,

apresentarem-se indícios de que os documentos não foram apostos nos autos em momento

contemporâneo a sua feitura, sendo que tal circunstância implica no aprofundamento da

apuração.

29. A partir do trabalho da comissão, algumas indagações permanecem pendentes e

exigem a ampliação da investigação, uma vez que, sequer esta comissão pode realizar essas

perguntas ao secretário que desatendeu à convocação da comissão, quais sejam :

1. Qual foi a imprevisão contratual que justificou o aditivo?

i. Em qual momento da execução contratual esta imprevisão restou evidenciada?

3. Quais itens estavam previstos no projeto original?

4. Qual o objeto específico do contrato originário?

5. O objeto do aditivo foi executado antes da assinatura ou ainda será ?

a. Por que o secretário mudou a declaração dada ao Blog do Barreto?

6. Como se chegou aos custos do aditivo?

a. Quem elaborou os cálculos?

b. Os recursos utilizados para pagamento são de natureza municipal ou federal?

c. Há declaração de disponibilidade orçamentária para execução do aditivo?

d. Houve necessidade de reforço do empenho para viabilizar o aditivo?

7. Quem é o fiscal deste contrato?

8. Quem atesta o recebimento das medições de obra neste contrato?

9. Foi elaborada a planilha de medição da obra do Memorial?

a. Qual o percentual da obra foi executada de junho a dezembro de 2021 e de janeiro a

junho de 2022?

b. Qual o percentual da obra falta ser executado?

c. Quantas medições foram pagas referentes ao contrato como um todo?

i. Quais foram os períodos dessas medições? ii. Foi realizado algum pagamento

referente a esse aditivo? Quando? Qual o valor? . Há atesto fiscal nas medições pagas?
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10.A obra do memorial foi inaugurada antes ou depois da assinatura do aditivo

(considerando que o aditivo fora assinado em 01/06/2022)?

a. Por que tanto o prefeito como o site da prefeitura afirmam que a obra foi totalmente

entregue? i. O prefeito mentiu? O site da prefeitura mentiu?

11. Qual a razão da demora na disponibilização do processo?

12. Após a solicitação dos vereadores, a equipe da secretaria identificou algum equívoco

no processo que tenha demandado retificação?

30. Pelo até então relatado, compreende-se que:

a) Grande é a dificuldade de ter acesso aos documentos que ainda não foram

entregues em sua totalidade;

b) Dificultoso interpretar um aditivo foi firmado no dia anterior ao da inauguração

de seu objeto;

c) Igualmente, não é fácil esclarecer a modificação da data original da

inauguração do Memorial da Resistência para o dia posterior à assinatura do

aditivo;

d) Causa estranheza a modificação do discurso quanto a entrega do equipamento,

bem como publicação no JOM, do dia 05 de julho de 2022 (após publicidade dos

fatos), a qual indica prorrogação da reforma do Memorial da Resistência que, até

então, estava concluída;

e) Há existência de relação de parentesco dos proprietários da empresa J.Z.R

CONSTRUÇÕES LTDA com o Presidente da Câmara Municipal de Mossoró;

f) Preciso aprofundar o trâmite de desabilitação/habilitação da empresa J.Z.R

CONSTRUÇÕES LTDA, bem como, os fundamentos que indeferiram os recurso de

outro licitante em face de sua reabilitação ao processo licitatório;

g) Existência, em 01 de junho de 2022, de saldo no empenho no valor de R$

431.523,43 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e

quarenta e três centavos), daí como se justifica, neste mesmo dia(com a obra

finalizada e inauguração iminente), a prefeitura municipal ter contratado um

___________________________________________________________________________________________________________
Página 12 de 13



outro aditivo contratual que importaria no percentual de 44,36% do valor original

contratado?

h) O último volume do processo licitatório, tratando do aditivo, não teve

continuidade na numeração para com relação aos outros volumes;

i) Parecer jurídico com indicações quanto a necessidade de convalidação de atos

administrativos. Entretanto, indaga-se quais seriam os atos objeto de

convalidação se, a princípio, o processo administrativo referente ao aditivo

contratual atenderia, formalmente, à regularidade?

j) Inexistência de qualquer ato de aprovação ou de chancela do parecer jurídico,

tampouco de ratificação do aditivo formulado após sua tramitação interna;

31. Seguem em anexo os documentos analisados para confecção deste relatório.

32. São os termos que se encaminham para as devidas providências necessárias à melhor

elucidação dos fatos.

Mossoró, 17 de junho de 2022.

ISAAC DA COSTA FILGUEIRA

FRANCISCO CARLOS CARVALHO DE MELO LARISSA DANIELA DA ESCOSSIA ROSADO
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