Excelentissimo Delegado da Policia Federal.

OZEMAR ALVES RAMOS, brasileiro, soheiro, vereador, RG No. 2.429.273 SSP

-

PB, CPF no. 043.891.606-99, com enderego na Zona Rural,

Livramento(PB),

representante da coligagio UM LIVRAMENTO PARA TODOS, vem a presenga de Vossa

Exceldncia oferecer

a

presente

contra a

candidata a prefeita CARMELITA ESTEVAO VENTURA, pelos motivos narrados a seguir:

Excel€ncia chegou ao nosso conhecimento um fato de muila gravidade, onde

a atual Prefeita do Municipio de Livramento CARMELITA ESTEVAO VENTURA, por
intermedio de pessoas de sua confianga, sendo elas o senhor JULIO CEZAR
RODRIGUES, que e motorista da PREFETTA E PRESIDENTE DO STNTRAF SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO,

bem como o Secret6rio de Agricuftura

e

Desenvolvimento Rural Sustentdvel

o senhor

GLEIDE DE L|MA MARANHAO, para comprarem o voto de um dos coordenadores da
campanha da coligagSo UM LIVRAMENTO PARA TODOS , o senhor JOSIVALDO VIDAL
FERREIRA, conforme relato abaixo descriminado.
O senhor Josivaldo Vidal, foi procurado pelo motorista da prefeita CARMELITA

e candidata d reeleigao, a mando da pr6pria Prefeita, no inicio do m6s de setembro, para
comprar seu voto e ali lhe foi entregue um cheque da pREFEITA CARMELITA EsrEVAo

VENTURA, no valor de R$ 50.000,00

( Cinquenta mil reais), nominal a JOSIVALDO

VIDAL FERREIRA, datado para 03 de Outubro de 2016, c,om os seguintes dados:
BANCO: OO1, AGENCA: 0991 , CONTA: 6.847-0, CHEQUE DE NO 850167: TITULAR DA
CONTA: CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA, CLIENTE BANCARUq DESDE
0712001 , conforme segue c6pia autenticada do referido cheque.

Nesse mesmo dialogo, foi dado um prazo ao senhor JOSIVALDO VIDAL de 1S

(quinze) dias, para que ele confirmasse

a adesao para a

ATUAL PREFEITA CARMELITA ESTEVAO.

candidatura

e

reeleigdo da

, na data de ontem 23 de Setembro
VIDAL, foi procurado pelo secret6rio de

Ato posterior
JOSIVALDO

de 2016, o

senhor

AGRTCULTURA E

DESENVOLVIMENTO RUML SUSTENTAVEL DO MUNrcIPIO O SENHOR GLEDE DE

LIMA MARANHAO, e se encontram no sitio PINHOES zoNA RURAL DA NoSSA
CIDADE, para confirmar sua adesSo, bem epmo confirmar sua presenga e de todos os
seus coneligion6rios no comicio de encerramento no dia 29 de setembro de 2016, vale
salientar que JoslVALDo vlDAL, det6m uma influ€ncia muito grande sobre eleitores de
diversas comunidades rurais da cidade de Livramento

-

PB.

Esse dialogo oconido no dia 23 de Setembro de 2016, foi gravado, pelo fato de

JOSIVALDO VIDAL, temer alguma represdlia, inclusive pelo fato do atto indice de
viol€ncia que tem ocorrido no Municipio de Livramento, praticados inclusive por familiares
da atual prefeita e do candidato a vice prefeito de sua chapa, onde j6 trocam socos com
autoridades policiais e com populares.
Diante do ocorrido a de ter chegado as nossas maos essa denrincia de compra

de votos, tomamos a iniciativa de comunicar a VOSSA EXCELENCA TAL CRIME
ELEITORAL, para que possa ser tomada as devidas provid€ncias de maneira
URGENTE!I, DADO A GRAVIDADE QUE O CASO MERECE.

No nosso humilde saber das condutas proibidas em Eleig6es, acreditamos que
a Prefeita praticou a conduta de compra de votos, conforme a Lei 9.SM/97 disp6e:
Art- 41-4. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui capbgeo de sufregio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obterJhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou fung6o
pUblica, desde o registro da candidatura ate o dia da elei€o, inclusive, sob pena de multa de
mil a cinquenta mil Ufir, e cassageo do registro ou do diploma, observado o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Comolementar no 64. de l8 de maio de
(lnciuldo oela Lei
no 9.840. de 1999)

1990.

S lePara a caracterizageo da conduta illcita, 6 desnecessario o pedido explicito de votos,
bastando a evdencia do dolo, consistente no especial fim de agir.

As provas que vao anexadas a presente den0ncia por compra de votos sdo:
1 _ CHEQUE PESSOAL DA PREFEITA CARMELITA ESTEVAO VENTURA

DE SOUSA, DATADO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016, NO VALOR DE R$
(CINQUENTA MIL REAIS), NOMINAL A JOSIVALDO VIDAL FERREIRA.

5O.OOO.OO

2-

DEC|-ARAQAO

DO

SENHOR JOSIVALDO VTDAL

FERRE|RA,

REI.ATANDO COMO OS FATOSO OCORREMM.

3
FERREIM,

-

vlDEo,

coM

Auoo e

TMAGENS

Do DtALoco, DE JostvAL vtDAL

o

SECRETARIo DE AGRICULTUM. ocoRRIDo EM
SETEMBRo DE 2016, Ho slrlo PINHOES.

23

DE

Seo esses os fatos da den[ncia por compra de votos, praticados pela
PREFEITA E CANDIDATA A REELEIQAO DE LMRAMENTO, CARMELITA ESTEVAO
VENTURA.

Diante da gravidade da den0ncia, requisito sigilo por temer represdlia.
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OZEMAR ALVES RAMOS, brasileiro, solteiro, vereador, RG No. 2.429.273 SSp
cPF no. 043.891.606-99, com enderego na zona Rural, Livramento(pB),

representante da coligag6o uM LIVRAMENTo PARA ToDos, vem
Excel€ncia oferecer a presente

i

presenga de Vossa

contra a

candidata a prefeita CARMELITA ESTEVAo VENTUM, pelos motivos narrados a seguir:

a

Excel€ncia chegou ao nosso conhecimento um fato de muita gravidade, onde
atual Prefeita do Municlpio de Livramento CARMELITA EsrEVAo VENTURA, por

interm6dio

de pessoas de sua

RODRIGUES, que

6

confianga, sendo elas o senhor JUL|o cEzAR
motorista da PREFEITA E PRESIDENTE Do SINTRAF
-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO,
bem como o Secretdrio de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentavel o sennor
GLEIDE DE LIMA MARANHAO, para comprarem o voto de um dos coordenadores da
campanha da coligagSo uM LIVRAMENTo PARA

ToDos

, o senhor

JoslvALDo VIDAL

FERREIRA, conforme relato abaixo descriminado.
O senhor Josivaldo Vidal, foi procurado pelo motorista da prefeita CARMELITA
e candidata A reeleigio, a mando da pr6pria prefeita, no inicio do m6s de setembro, para
comprar seu voto e ali lhe foi entregue um cheque da pREFEITA CARMELITA EsrEVAo
VENTURA, no valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mit reais), nominal a JostVALDo
VIDAL FERREIRA, datado para 03 de outubro de 2016, com os seguintes dados:
BANCO:

AGENCA: 0991 , CONTA: 6.847-0, CHEQUE DE NO 850.167: TITULAR DA
CONTA: CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA, CLIENTE BANCARA DESDE
OO1,

0712001, conforme segue

a folha original do referido cheque, bem como sua c6pia

autenticada.

Nesse mesmo dialogo, foi dado um prazo ao senhor JoslvALDo VIDAL de
15
(quinze) dias, para que ele confirmasse a adeseo para a candidatura
d reeleigEo da
ATUAL PREFEITA CARMELITA ESTEVAO.

Ato posterior , na data de ontem 23 de Setembro de 2016, o senhor
JOSMALDO VIDAL, foi procurado pelo secret6rio de AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPO O SENHOR GLEDE DE

LIMA MARANHAO, e se encontram no sitio PINHOES ZONA RURAL DA NOSSA
CIDADE, para confirmar sua adesio, bem como confirmar sua presenga e de todos os
seus correligion5rios no comicio de encerramento no dia 29 de Setembro de 2016, vale
salientar que JOSIVALDO VIDAL, det6m uma influ€ncia muito grande sobre eleitores de
diversas comunidades rurais da cidade de Livramento

-

PB.

Esse dialogo oconido no dia 23 de Setembro de 20'16, foi gravado, pelo fato de
JOSTVALDO VIDAL, temer alguma represdlia, inclusive pelo

fato do alto indice de

violdncia que tem ocorrido no Municipio de Livramento, praticados inclusive por familiares
da atual prefeita e do candidato a vice prefeito de sua chapa, onde j6 trocam socos com
autoridades policiais e com populares.

Diante do ocorrido a de ter chegado as nossas maos essa den0ncia de compra

de votos, tomamos a iniciativa de comunicar a VOSSA EXCELENCA TAL CRIME
ELEITORAL, para que possa ser tomada as devidas provid€ncias de maneira
URGENTE!!, DADO A GMVIDADE OUE O CASO MERECE.

No nosso humilde saber das condutas proibidas em Elei96es, acreditamos que
a Prefeita praticou a conduta de compra de votos, conforme a Lei 9.504/97 disp6e:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captagao de sufr6gio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, ofereceq prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obterlhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou fungao
p0blica, desde o registro da candidatura ate o dia da eleigao, inclusive, sob pena de multa de
mil a cinquenta mil Ufir, e cassagao do registro ou do diploma, obseNado o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Comolementar no 04. de 18 de maio de 1990. (lnclutdo pela Lei
n' 9.840. de 1999)

S

1e

Para a caracterizagao da mnduta illcita, e desnecessario o pedido expllcito de votos,

bastiando a evidencia do dolo, consistente no especial fim de agir.

As provas que vgo anexadas a presente denrincia por compra de votos sao:

1

-

CHEQUE PESSOAL DA PREFEITA CARMELITA ESTEVAO VENTUM

DE SOUSA, DATADO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016, NO VALOR DE R$
(CINQUENTA MIL REAIS), NOMINAL A JOSIVALDO VIDAL FERREIRA.

5O.OOO,OO

2-

DECLARAqAO

DO

SENHOR JOSTVALDO VTDAL

FERRE|RA.

REI.ATANDO COMO OS FATOSO OCORRERAM.

3FERREIRA,

VIDEo, Auolo

coM

E

IMAGENS

Do DIALoGo, DE JoSIVAL

VIDAL

o secRerARo DE AGRICULTURA, ocoRRtDo EM 23 DE

SETEMBRO DE 2016, t.IO SIT|o PINHOES.

Sdo esses os fatos da den0ncia por compra de votos, praticados pela
PREFEITA E CANDIDATA A REELEIQAO DE LIVRAMENTO, CARMELITA ESTEVAO
VENTURA.

Diante da gravidade da den0ncia, requisito sigilo por temer represdlia.
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DECLARACAO
Eu, JOSIVALDO VIDAL FERREIRA, brasileiro, casado,
agricultor, portador do CPF sob o ne 298.632.158-56, residente e domiciliado
a Rua Ministro Jos6 Am6rico de Almeida, s/n, Centro, Livramento - PB,
declaro para todos os fins de Direito que fui procurado no dia 08 de
setembro de 2016 pelo motorista da Prefeita e candidata a reeleigSo
CARMEuTA E$EVAO VENTURA SOUSA, Sr JoUO CEZAR RODRIGUES, que
tambdm 6 PRESIDENTE DO SINTRAF. SIiIDICATO DOS TRABATHADORES NA
AGRICUTTURA FAMIUAR DO MUNICIPIO, a mando da candidata me
entregou um cheque no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) de ne
850.167, Agencia 0991-1, Conta 6.847-0 do Banco do Brasil da conta pessoal
da referida Prefeita e candidata a reeleigSo e me deu um prazo de 15
(quinze) dias para confirmar a adesSo a sua candidatura uma vez que
coordeno a campanha do seu advers6rio politico que concorre na mesma
eleigSo, ficando de posse do cheque nominal a mim.
Como estava de posse do cheque a senhora Prefeita e
Sr GLEIDE DE UMA MARANHAO,
candidata a reeleigSo mandou

o

SECRETARIO DE AGRICUTTURA E DESENVOLVIMENTO RURAT SUSTEilTAVET

coordenador de sua campanha marcar um encontro no dia 23 de setembro
as 16:00 horas, no Sitio Pinh6es, com a finalidade de confirmar se aceitava a

compra do meu voto

ea

subida em seu palanque no comicio de

encerramento do dia 29 de setembro de 2016.
Nao aceitei como tambdm entreguei o referido cheque
para os advogados da coligagSo da campanha de JOSE DE ANCHIETA
ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA, candidato que apoio para que tomasse as
provid€ncias juridicas necess5rias para que houvesse uma campanha limpa
livre de compra de votos e do abuso do poder econOmico.

Declaro sob as penas da Lei que a presente declaragSo
corresponde a verdade.
Livramento - PB, 23 de setembro de 2015.
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