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Objeto: Apurar e investigar a responsabilidade de todas as gestões 

públicas municipais desde da criação da COSIP, uma vez que a 

operação BLACKOUT do Ministério Público Estadual investiga o suposto 

desvio de verbas decorrentes da arrecadação do referido imposto. 

Relator: Alisson Jackson dos Santos 

Presidente: José Rangel de Araújo 

Membros: Rosangela Maria da Silva; Anderson Clayton Duarte de 

Medeiros; Zaqueu Fernandes Gomes; Raimundo Inácio Filho; Maria 

Cleide de Almeida; 

Investigados: Rivaldo Costa, Roberto de Medeiros Germano e 

Robson de Araújo 
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RELATÓRIO 

 

Trata-se de uma Comissão Especial de Inquérito – CEI,  

instaurada a requerimento da Vereadora Mara Rejane Saldanha da 

Costa e subscrita pelos vereadores Odair Alves Diniz, Rosangela Maria 

da Silva, Alisson Jackson dos Santos, Anderson Clayton Duarte de 

Medeiros, José Rangel de Araújo, Frankslâneo Diogo da Silva, com base 

na Lei Orgânica Municipal e nos artigos 145 e 150 do Regimento 

Interno desta casa Legislativa, com a Finalidade de apurar e investigar a 

responsabilidade de todas as gestões públicas municipais desde da 

criação da COSIP, uma vez que a operação BLACKOUT do Ministério 

Público Estadual investiga o suposto desvio de verbas decorrentes da 

arrecadação do referido imposto. Segue o requerimento:  

A Vereadora Mara Rejane Saldanha da Costa e demais 

vereadores que ora subscreve, no desempenho de seus mandatos, vem 

à presença de V. Exa., com fundamento na Lei Orgânica Municipal e 

nos arts. 145 e 150 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

REQUERER com fulcro nos Arts. 72 e 73 do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa e Art. 30, XVI da Lei Orgânica do Municipal de 

Caicó/RN a Instauração de Comissão Especial de Inquérito com a 

finalidade de apurar e investigar a responsabilidade de todas as gestões 

públicas municipais desde a criação da COSIP, uma vez que a operação 
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BLACKOUT do Ministério Público Estadual investiga o suposto desvio 

de verbas decorrentes da arrecadação do referido imposto. 

JUSTIFICATIVA:  

Tendo em vista a Operação Blackout deflagrada pelo Ministério 

Público Estadual no Município de Caicó/RN, que investiga fraudes em 

contratos de Iluminação Pública no âmbito da Prefeitura, no valor de R$ 

1.138.000,97 (hum milhão, cento e trinta e oito mil reais e noventa e sete 

centavos), por supostos crimes praticados pela antiga e atual gestão, havendo 

ainda, diversos cortes energias, que vem sendo realizados em prédios públicos 

do município de Caicó/RN, por falta de pagamento. Por tais motivos e tendo 

em vista o interesse público, esta casa Legislativa atuando como fiscalizador 

da lei, resolve constituir a uma Comissão Especial de Inquérito, para apurar 

as diversas irregularidades acimas citadas.    

Tal requerimento, com a assinatura dos vereadores Odair Alves 

Diniz, Rosangela Maria da Silva, Alisson Jackson dos Santos, Anderson 

Clayton Duarte de Medeiros, José Rangel de Araújo, Frankslâneo Diogo 

da Silva foi deliberado no dia 14.08.2017 pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Caicó, Odair Alves Diniz, que resultou na portaria nº 99-A, 

instaurando a CEI e designando os vereadores componentes de todas as 

bancadas, caracterizando a devida proporcionalidade determinando 

prazo de 60 (sessenta dias) úteis, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, 

para apresentar conclusões. Na primeira reunião, em data de 

04.09.2017, foi colocado em pauta a eleição de Presidente e Relator, 
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sendo eleito como presidente José Rangel de Araújo e Alisson Jackson 

dos Santos, relator. A partir daí foram formalizados vários pedidos de 

informações, documentações e requerimento ao executivo municipal, 

Cosern e Ministério Público. 

A CEI reuniu-se regularmente para reunião dos trabalhos nos 

dias 04, 18, 21, 26 do mês de agosto de 2017; 10, 11 e 29 de outubro 

de 2017; 29 de novembro; 05 e 09 de fevereiro de 2018. 

Foram convocados para prestarem seus depoimentos na sala de 

reuniões da CEI, mediante gravação e filmagem, pela comissão, as 

seguintes pessoas: Dia 27.10.2017 – Robson de Araújo (atual prefeito); 

Marcos Airton Xavier (Ex-Secretário de Finanças); Abdon Augusto 

Maynard Ramos (Ex-Secretário de Infra estrutura); Francisco de Assis 

Oliveira (Atual Secretário de Finanças); Tânia Maria Dantas Ramos (Ex 

Controladora); Dia 29.11.2017 – Lúcio Máximo dos Santos 

(Coordenador da equipe de iluiminação); Tochywky Ferreira de Souza 

(Eletricista); José Teixeira Filho (Ex- Secretário de Infraestrutura); Jorge 

Araújo (Ex-Secretário de Infraestrutura); Roberto de Medeiros Germano 

(Ex-Prefeito); Givanildo da Silva Batista ( Representante da Cosern); Dia 

09.02.2018 – Fernando Dionisio da Silva (Ex Secretário de Infra 

estrutura); Vinicius Klayton Alves da Silva (Atual Secretário de Infra 

Estrutura); Rivaldo Costa (Ex Prefeito).   

Este é o relatório 

1 - DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO – CEI 
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Como já vimos, as Comissões Especial de Inquérito (CEI) se 

equipara ao texto constitucional e se constituem em uma das formas de 

controle da Administração Pública exercida pelo Poder Legislativo. 

Pode-se afirmar que a CEI é um instrumento jurídico do Poder 

Legislativo, legalmente constituído para buscar informações, efetuar 

diligências, colher depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos 

que estejam contra o interesse público, voltada à apuração de 

denúncias para que sejam resguardados os valores da sociedade. 

Antes de mais nada, é preciso ressaltar “o que” a sociedade 

caicoense pode e deve esperar de uma CEI, que possui limites traçados 

pela Carta Magna que rege o estado democrático de direito, nos moldes 

estabelecidos pelo §3º do art. 58, “as Comissões Parlamentares de 

Inquérito, terão poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas 

Casas, e serão criadas para a apuração de fato determinado e por prazo 

certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério 

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores” (Art. 58, CR/88). 

Já com relação ao que traz o Regimento Interno desta Casa 

Legislativa quanto a finalidade da CEI, transcrevo o artigo:  
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Art. 72 A comissão de Inquérito, constituída 

nos termos da Lei Orgânica do Município, 

destina-se a apurar fatos de relevante interesse 

para a vida pública, a ordem constitucional, 

legal, econômica e social do município, 

devidamente caraterizado no requerimento de 

constituição da comissão.  

Mediante o que propõem as Leis Municipais, Federais e a 

Constituição da República, o presente relatório tem por objetivo 

principal, expor as atividades e procedimentos adotados pela CEI, desde 

a sua criação, apontando os limites constitucionais de atuação, o objeto 

e finalidade propostos, bem como a conclusão, resultados e 

encaminhamentos, esclarecendo a sociedade, e todos os abrangidos 

pelo interesse público, sobre o cumprimento da função parlamentar 

fiscalizadora. 

MÉTODO DE TRABALHO 

 

Desde o início, a CEI utilizou-se de todos os instrumentos 

permitidos por lei para apuração dos fatos, realizando diligências 

externas, solicitando documentos vinculados ao objeto investigado, 

ouvindo os investigados.  
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Contudo, é de se concluir que os elementos de prova levantados 

com as diligências realizadas pelos membros da CEI, bem como dos 

documentos que constam dos autos, se fazem suficientes para o 

relatório final e conclusivo desta comissão de inquérito, com 

fundamentos sólidos para embasar a conclusão em encaminhamentos. 

2 - DOS DEPOIMENTOS E OITIVAS 

 

Todos os Depoimentos e oitivas foram tomados no inteiro teor 

nas dependências da Câmara Municipal Caicó, por meio de gravação de 

áudio e vídeo. 

3 - DA APLICAÇÃO IRREGULAR DO RECURSO DA COSIP 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, caput, elenca os 

princípios que regem a administração pública, direta e indireta, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, sendo 

eles o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

No que tange a COSIP na sua classificação tributária, é 

considerado como tributo de arrecadação vinculada. Nas palavras de 

Ricardo Alexandre “São tributos de arrecadação vinculada aqueles em 
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que a receita obtida deve ser destinada exclusivamente a 

determinadas atividades”. 

É de conhecimento de toda população caicoense, bem como de 

documentos que instruem este relatório, que o município de Caicó/RN 

paga com recurso da COSIP faturas de luz de alguns 

permissionários que utilizam prédios públicos para 

comercializarem no município de Caicó/RN. 

Outrossim, vislumbra-se dolo ou culpa, bem como má-fé na 

conduta da atual gestão e anteriores, onde não é possível o 

pagamento de faturas de energia elétrica de espaços público destinado 

para que permissionários comercializem seus produtos, já que eles não 

são bens públicos de uso comum, acessíveis a toda a população, e as 

faturas não contemplam apenas a iluminação pública. 

Segue alguns dos pontos que são pago pelo município com 

recurso da COSIP, na atual gestão: 

 Ilha de Santana paga algo em torno de R$ 7.000,00 

 Açougue paga algo em torno de R$ 5.800,00 

 Rodoviária paga algo em torno de R$ 2.000,00 

Deste modo, se observa que o município paga em média de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) mensalmente de fatura de luz para 

particulares/permissionários comercializarem, o que daria em um ano 

algo em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).  
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Na oitiva do atual prefeito, Robson Araújo, o mesmo afirma “que 

paga a energia dos permissionário do açougue” (gravação anexa).   

A instituição dessas premissas configura-se em claríssimo 

desvio de finalidade tributário, conferindo ao cidadão comum a 

ineficiência que a gestão orçamentária desses locais traz, como sempre: 

empurra-se a conta para o cidadão cobrir e, na prática, a destinação 

final do tributo cai por terra.   

A Lei municipal nº 4.436/2010 de 22 de dezembro de 2010, não 

autoriza que município pague conta de permissionário, que utilizam 

prédios públicos para comercializarem, senão vejamos o que 

compreende o art. 3º:  

Art. 3º O custo do Serviço de Iluminação Pública 

Compreende as despesas mensais com fornecimento 

de energia elétrica, operação, manutenção e 

administração do sistema, além dos investimentos 

destinados a suprir encargos financeiros para a 

expansão, melhoria e/ou modernização da 

iluminação pública.  

O conteúdo dessa norma se dá em consonância com o que 

preconiza o Código Tributário Nacional, o qual especifica os tipos de 

contribuição do particular ao ente público e estabelece as suas formas 

de aplicação. Vejamos o conceito de tributo: 
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Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

Nesta perspectiva, conclui-se que os valores arrecadados a título 

de Contribuição Social de Iluminação Pública somente poderia ser 

utilizada para fins que tivessem relação com o fato gerador do serviço. 

No Tribunal de Contas do Paraná o assunto foi tratado e a corte 

se pronunciou da seguinte forma: 

ACÓRDÃO Nº 1791/15 - Tribunal Pleno Consulta. 

Custeio de serviço de iluminação pública (COSIP). 

Forma de utilização dos recursos. Art. 149-A, da CF. 

Possibilidade de custeio dos vencimentos da equipe 

de manutenção da iluminação púbica. 

Impossibilidade de custeio de faturas de energia 

elétrica, matérias e serviços referentes a bens de 

uso especial e em relação a itens diversos da 

iluminação púbica. (grifo nosso). 

  Restando claro a impossibilidade jurídica de pagamento da 

contribuição em questão para atividades diversas da que foi constituída 

por força de mandamento constitucional, cumpre analisar a situação de 

cada gestão municipal, posto que é o objeto da presente comissão. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ 

CNPJ: 08.385.940/0001-58  

Rua Felipe Guerra, 179, Centro, CEP. 59.300-000  

Cx. Postal 48 – Fone: 3417-2954 – Caicó/RN  

PALÁCIO VEREADOR IVANOR PEREIRA 

 
 

  Na primeira gestão do Prefeito Rivaldo Costa (Bibi Costa), 

no período compreendido entre 2005 – 2008, a contribuição em 

comento foi utilizada, em algumas oportunidades, com finalidade 

diversa da constituída, posto que a energia dos prédios públicos com 

permissão/cessão à particulares sempre foram pagos com esta verba. 

  No período subsequente, 2009-2012, do mesmo gestor, a 

prática se perpetuou, conforme pode se verificar na documentação 

acostada, à exceção do ano de 2011, período em que os extratos não 

foram localizados, embora na sua oitiva o mesmo informou que não se 

recordava deste fato, consoante degravação em anexo, constante na 

mídia registrada em 09 de fevereiro de 2018, às 12 min e 40 s. 

  Na gestão do Prefeito Roberto de Medeiros Germano, no 

período de 2013 – 2016, a prática se perpetuou e o próprio investigado 

assumiu, no depoimento prestado à esta Comissão, que assim procedia. 

Ao ser questionado pelo presidente da Comissão, se o fazia e se tal 

prática se dava desde a gestão anterior o investigado respondeu (vídeo 

29/11/2017 – 23 min e 57 s): 

    “Sempre. Sempre. Desde o início”. 

  Por oportunidade da oitiva do atual prefeito, o Sr. Robson 

Araújo, o mesmo também assumiu que pagava parte das contas de 

energia dos permissionários com a verba da COSIP, consoante se pode 

aferir da degravação anexada ao presente (vídeo 27/11/2017), embora 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ 

CNPJ: 08.385.940/0001-58  

Rua Felipe Guerra, 179, Centro, CEP. 59.300-000  

Cx. Postal 48 – Fone: 3417-2954 – Caicó/RN  

PALÁCIO VEREADOR IVANOR PEREIRA 

 
 

alegue que todos os esforços estão sendo envidados para que tal prática 

seja interrompida. 

  Desta feita, restou configurado que a prática ilegal vem 

sendo realizada no município de Caicó – RN desde a instituição da 

referida contribuição, incidindo nas cominações previstas na lei de 

improbidade administrativa nº 8.429/92. 

Ressalta-se ainda, que a atual gestão, praticou infração 

politica-administrativa, no que tange o desvio de finalidade do recurso 

da COSIP, com o pagamento de contas de energia dos permissionários 

que comercializam nos prédios públicos do município, se enquadrando 

no art. 4, Inciso VII, do Decreto – Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 

1967, uma vez que continua praticando, contra expressa disposição de 

lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 

 

4 - DO APAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN 

 

No dia 07.08.2017, houve, na cidade de Caicó/RN, diversos 

cortes de energia elétrica em prédios públicos, entre eles: Centro 

Administrativo, Escolas e Complexo Turístico Ilha de Santana. 

Afirma o representante do município que o corte se deu devido 

ao atraso do recurso da COSIP, por parte da COSERN, uma vez que 
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aquele era repassado entre os dias 20 e 30 de cada mês, o que não 

ocorreu naquele período. Somente em 08.08.2017 a companhia de 

energia elétrica efetuou o repasse, após o ocorrido. 

Em contrapartida, a COSERN junta a este relatório, a notificação 

de aviso de débito que foi expedida dia 06.07.2017, a qual foi recebida 

em 17.07.2017, pela Sra. Geovana dos Santos Silva. 

Ora, a notificação do aviso de débito foi recebida pelo munícipio 

dia 17.07.2017, onde teria o prazo de 15 (quinze) dias do recebimento 

para efetuar o pagamento do débito, ou seja, o prazo final para 

pagamento seria dia 01.08.2017.  

Todavia, não houve por parte do município o pagamento, até a 

referida data, gerando assim, uma outra notificação que foi entregue no 

dia do corte (07.07.2017).  

Na oportunidade, o Sr. Givanildo da Silva Batista, Gestor da 

Unidade de Relacionamento com Clientes Poder Público – CAPP, 

esclarece em seu depoimento que (vídeo – 29.11.2017 – 10min 12s):  

“A gente tem prazos regulatórios que vamos cumprindo eles 

todos os meses... então a partir do primeiro dia após o vencimento de 

uma fatura, isso não é uma „como posso dizer‟, uma situação exclusiva 

somente para a prefeitura... serve para qualquer cliente... a partir do 

primeiro dia após o vencimento, começa a transcorrer alguns prazos 

que a Aneel diz que precisa ser cumprido, certo? E um desses prazos é 
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o prazo para chegar ao corte, é o que a gente chama de reaviso. A gente 

manda em especial para a prefeitura uma carta maior, com protocolo de 

entrega, onde vai o reaviso, que é a notificação e vai a lista de débito 

que a gente está informando ao cliente, que está provocando um 

possível corte... é uma carta de reaviso e existe a carta de notificação de 

corte, que essa sim é entregue no dia... então a gente vai „cortar‟ um 

cliente, a gente vai lá e diz a ele... estou cortando, estou notificando... 

mas sempre antes de um corte tem um reaviso... ela inclusive diz o 

prazo”.  

Durante as investigações desta Comissão ficou claro que a verba 

da COSIP, em diversas oportunidades, era utilizada, prioritariamente, 

para pagar a empresa prestadora de serviços ao município, que 

demandava um valor muito alto da receita e o que restava não era 

suficiente para cobrir os custos com o uso da energia dos prédios 

públicos, sendo esta a razão da suspensão do fornecimento de energia.  

Observa-se também, que até o momento o município de Caicó 

não acionou a justiça, para pleitear o que é de direito, uma vez que 

houve corte de energia em escolas públicas, cujo funcionamento não 

poderia ser interrompido, conforme entendimento a seguir do STJ:  

CORTE. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. A 

falta de pagamento da conta de energia elétrica possibilita 

o corte de seu fornecimento, mesmo que o consumidor seja 

pessoa jurídica de direito público, no caso um município. 
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Porém hão que se resguardar as unidades públicas em que a 

paralisação é inadmissível, cujo funcionamento não pode ser 

interrompido, tais como hospitais, prontos-socorros, 

centros de saúde, escolas e creches, restando possível 

o corte em praças, ruas, ginásios, repartições públicas e 

outros. Precedentes citados: REsp 400.909-RS, DJ 15/9/2003; 

REsp 302.620-SP, DJ 16/2/2004, e REsp 460.271-SP, DJ 

21/2/2005. REsp 588.763-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 

julgado em 9/8/2005 

 

Conclui-se que a suspensão do fornecimento de energia se por 

negligência do gestor público e de sua equipe, uma vez que que 

deixaram débitos em aberto, apesar de devidamente notificados, 

consoante mencionado em linhas pretéritas. 

Nesta hipótese, também é possível vislumbrar a sua 

responsabilidade político-administrativa com base no art. 4º, VIII, do 

Decreto-Lei nº 201/67 (“omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, 

rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da 

Prefeitura”). 

  

5 - DA OPERAÇÃO BLACKOUT 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp588763
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A operação Blackout foi deflagrada pelo Ministério Público 

Estadual, com o objetivo de investigar fraudes em contrato de 

iluminação pública, no âmbito da Prefeitura Municipal de Caicó – RN, 

desde a gestão anterior até a presente. 

Foram investigados o Ex - Secretário de Infraestrutura, Abdon 

Augusto Maynard Junior, o Ex Prefeito Roberto de Medeiros Germano e 

o Ex Secretário de Infraestrutura da antiga gestão, o Sr. Jorge Araújo. 

De acordo com a denúncia do órgão ministerial foi pactuado um 

processo licitatório, na modalidade Pregão, de nº 030/2016, o qual teve 

a finalidade de contratar empresa especializada em serviços de 

manutenção de iluminação pública. A sessão ocorreu em 19 de 

setembro de 2016, com a participação das seguintes empresas, dentre 

outras: Real Energy LTDA, Lançar Construtora Incorporação LTDA e 

Enertec Construções Serviços LTDA, as quais, posteriormente, foram 

identificadas como integrantes do mesmo grupo, apesar de se 

apresentarem no processo como concorrentes. 

Com a finalidade de conseguir documentação apta a embasar os 

trabalhos da presente, esta comissão esteve no Ministério Público no 

dia 21.09.2017 para uma reunião com o promotor substituto, Dr. 

Vinícius Lins Leão Lima. Contudo, não se obteve êxito em seu intento, 

posto que a referida documentação estava sendo objeto de análise 

naquele Órgão Ministerial, sendo disponibilizada, apenas, a denúncia. 
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Ato contínuo, esta comissão procedeu à oitiva dos envolvidos e 

descobriu existir informações desencontradas e conflitantes, 

especificamente no que diz respeito à prestação de serviços pela 

empresa contratada. Na oitiva do Ex Prefeito Roberto Germano, o 

mesmo alegou que não havia pago parte do serviço prestado por aquela, 

devido à falta de comprovação. Contudo, na oitiva do atual gestor 

Robson Araújo, o mesmo alegou ter pago o serviço das empresas porque 

estas apresentaram notas, as quais foram posteriormente identificadas 

sob os números 91611140185 e 91611140163. 

Contudo, na cópia da denúncia do órgão ministerial que 

transcreve o conteúdo das ligações, resta claro que o representante da 

empresa solicita ao então secretário à época, ABDON MAYNARD o 

comprovante da prestação do serviço. As notas em questão foram pagas 

nos dias 30/01 e 31.01.2017. 

Na oportunidade, o Ex Prefeito Roberto Germano, esclarece em 

seu depoimento o motivo pelo cancelamento do empenho (vídeo – 

29.11.2017 – 06min 50s):  

“O empenho que nós anulamos foi da empresa Real, de cento e 

poucos mil, porque o próprio secretário chegou e mostrou que a 

equipe da secretaria não estava comprovando o serviço... então nós 

cancelamos o empenho pela não realização do serviço”. 
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Já o prefeito Robson Araújo, esclarece em seu depoimento o 

motivo pelo pagamento dos empenhos cancelados pelo ex prefeito 

Roberto Germano (vídeo – 27.11.2017 – 33 min 41s): 

“Nós temos uma empresa com licitação vigente que está nos 

cobrando um repasse que não foi feito... o gestor passado cancelou o 

contrato no último dia de 2016, no dia 31.12.2016... com informações 

do tribunal de contas nós resolvemos pagar, não de uma só vez, 

porque não tínhamos”. 

Desta forma, conclui-se pela inconsistência nas declarações 

apresentadas em razão de depoimentos controversos, os quais alegam 

motivos diferentes para uma mesma situação fática. 

O que tem-se ao certo é que foi dispensado um valor exorbitante 

para uma prestação de serviço simples num período de tempo bastante 

curto, situação essa que deve e certamente será investigada pelos 

órgãos competente para tal e que não foi profundamente nesta CEI em 

razão da ausência de documentação que está em poder do Ministério 

Público Estadual. 

 

VOTO CONCLUSIVO DO RELATOR 
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Ex positis, entendo no meu ponto de vista como relator, que os 

indiciados, Roberto Medeiros Germano, Robson Araújo e Rivaldo 

Costa, estão incurso nas penas dos artigos seguintes, cabendo os 

autoridades competentes tomar as medidas cabíveis, no que tange a Lei 

de Improbidade:  

1- Incurso nas penas da Lei nº 8.429, de 02 de julho de 1992, 

Lei de Improbidade administrativa, que afirma que os agentes 

públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. Com 

isso, tendo em vista a aplicação irregular dos recursos da 

COSIP, conforme citado no Item 3, entendo que os mesmo 

estão enquadrado nas penas do artigo 10º, II e XII desta 

mesma Lei por ter, respectivamente, permitido que pessoa 

física tenha utilizado de rendas, verbas da administração 

pública sem a observância das formalidades legais; e, 

permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente. Sem dúvidas, ficou estampado e 

caracterizado o favorecimento ilegal, dos permissionários 

no município de Caicó/RN. 

 

2- Desrespeito do atual gestor, ao artigo 4º VII e VIII do Decreto-

Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, como infração político-

administrativa sujeitas ao julgamento pela Câmara de 
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Vereadores, tendo em vista de que, respectivamente, praticou, 

contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 

omitiu-se na sua prática, e omitiu-se ou negligenciou-se na 

defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município, 

sujeitos à administração da Prefeitura. 

 

3- Desrespeito do atual gestor, ao artigo 4º, VIII do Decreto-Lei 

nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, como infração político-

administrativa sujeitas ao julgamento pela Câmara de 

Vereadores, tendo em vista a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica nos prédios públicos municipais se deu por 

sua negligência da sua equipe, uma vez que que deixaram 

débitos em aberto, apesar de devidamente notificados. 

 

PROPOSTAS DAS MEDIDAS E ENCAMINHAMENTOS  

PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS  

a) Requer-se sejam remetidos cópias do Relatório, Conclusões e 

documentos dos autos da COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO - CEI, 

ao Digníssimo Representante do Ministério Público para que seja dada a 

devida responsabilização aos indiciados, na forma da lei, se, assim, essa 

Competente autoridade entender.  

b) Requer-se que sejam os presentes autos disponibilizados aos 

legitimados para, caso desejem, ofereçam denúncia com o objetivo de 
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instauração de processo de cassação do atual prefeito a ser analisado 

por esta Câmara Municipal, salientando-se que, nos termos do art. 5º, 

I, do Decreto-Lei nº 201/67, qualquer eleitor do município tem 

legitimidade para subscrever a denúncia. 

c) Requer-se que seja oficiado os órgãos competentes para averiguar as 

inconsistência das notas fiscais de nº 91611140185 e 91611140163 

cancelada pela gestão passada e paga pela gestão atual, sob argumento 

oposto, conforme relato no Item 5. 

d) Requer-se seja, Oficiado ao Egrégio TCE, enviando-se cópias dos 

autos da CEI, a fim de que este Colendo Tribunal tome, querendo, se 

houver, as medidas legais cabíveis.  

e) Requer-se seja, extinto o contrato com a atual empresa que presta 

serviço de manutenção iluminação pública de Caicó/RN, por não ter 

fluxo financeiro para pagar o contrato, tendo em vista que o município 

possui servidores efetivos capacitado para executar o serviço de 

manutenção iluminação pública. 

f) Requer-se que o município de Caicó/RN acione o judiciário para 

pleitear o que é de direito, uma vez que houve corte de energia em 

escolas públicas, cujo funcionamento não poderia ser interrompido, 

conforme entendimento do STJ. 
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g) Requer-se que o município de Caicó/RN providencie a 

individualização dos medidores de todos os permissionários do 

município que tem sua energia paga com o recurso da COSIP. 

Requer, por fim, seja o Relatório e conclusões transformado em projeto 

de Resolução, nos termos do Art. 73, parágrafo 4º, do Regimento 

Interno desta Casa Legislativa, a ser enviado ao Plenário com o 

relatório e as provas, e se for o caso, para que a Mesa execute as 

providências recomendadas pelo Plenário. 

 

Este é o relatório e o voto conclusivo. 

 

Caicó/RN, 19 de fevereiro de 2018 

 

 

ALISSON JACKSON DOS SANTOS 

Relator  


