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Ao Ministério Público Estadual, 

Ao Exmo. Promotor de Justiça da Comarca de Ilhéus, 

Dr. Maurício Pessoa 

 

O Instituto Nossa Ilhéus, associação da sociedade civil inscrita no CNPJ N. 15.503.904/0001-07, 

sediada à Rua Eustáquio Bastos, 126, Sala 803, Centro, Ilhéus – BA, qualificada como Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, Maria 

do Socorro Ferreira de Mendonça, inscrita no CPF. 124.768895-04, residente ao Loteamento Jardim 

Pontal, Rua 04, n. 72, apt. 1, Pontal, Ilhéus – BA, vem apresentar REPRESENTAÇÃO ao 

Ministério Público Estadual da Bahia. 

DOS FATOS 

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Ilhéus, do dia 25/03/2014, quando 

foi votado o parecer do Tribunal de Contas do Município, referente ao período de gestão do prefeito 

Newton Lima e foi permitido ao gestor no período de 2007-2012 fazer sua defesa oral. 

Durante a sua defesa, o Sr. Newton Lima denunciou cinco vereadores, citando nomes dizendo que 

os mesmos tentaram vender os seus votos por R$ 50 mil e ao pagar a quantia, eles votariam contra 

a decisão do TCM. 

Os vereadores citados pelo ex-prefeito foram: James Costa, Alzimário Belmonte (Gurita), Ivo 

Evangelista, Rafael Benevides e Nerival Reis. 

 

 

Segundo o Senhor Newton Lima, o contato entre ele e o vereador que levou a proposta, foi feito 

pelo vereador Valmir Freitas, tendo em seguida, o vereador James Costa tomado a frente das 

“negociações”, supostamente representando os demais envolvidos. 

 

 

As notícias em emissoras de rádio, sites, blogs, jornais impressos de Ilhéus e toda a Região, 

alcançando a capital, continuam pautando os profissionais da mídia até esta data. 

 

Segue a  clipagem de algumas notícias repercutindo o fato: 

 

  Aúdio : Vereadores divergem sobre apuração da denúncia do ex ... 
www.agravo.blog.br/.../vereadores-divergem-sobre-apuracao-da-denunc... 

6 dias atrás - A Câmara de vereadores de Ilhéus teve sua primeira sessão nesta terça 0- feira (1), depois 
da denúncia do ex-prefeito Newton Lima, ... 

mailto:contato@nossailheus.org.br
http://www.agravo.blog.br/2014/04/03/vereadores-divergem-sobre-apuracao-da-denuncia-do-ex-prefeito-newton-lima/
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  Vídeo: Vejam as acusações de Newton Lima aos cinco vereadores ... 
www.agravo.blog.br/.../video-vejam-as-acusacoes-de-newton-lima-aos-ci... 

26/03/2014 - Vídeo: Vejam as acusações de Newton Lima aos cinco vereadores no ... Lima detonou uma 
bomba comparada ao mensalinho, denúncia no ... 

  MP VAI APURAR DENÚNCIA DE NEWTON LIMA - Ilhéus 24h 
www.ilheus24h.com.br/v1/.../mp-vai-apurar-denuncia-de-newton-lima/ 

1 dia atrás - MP VAI APURAR DENÚNCIA DE NEWTON LIMA ... denunciado pelo ex-prefeito de 
Ilhéus Newton Lima, e que envolve cinco vereadores. 

  Newton diz que gravou vereadores pedindo dinheiro para votar ... 
www.jornalbahiaonline.com.br/.../newton_diz_que_gravou_vereadores_... 

O ex-prefeito de Ilhéus, Newton Lima, detonou agora a tarde a Câmara de Vereadoresao denunciar que 
foi procurado por parlamentares para negociar ajuda ... 

  Polêmica: Câmara rejeita conta do ex-prefeito Newton Lima Ilhéus 
istoenoticia.com/?p=794 

Newton Lima, ex-prefeito de Ilhéus, causou uma verdadeira polêmica ao realizar 
gravedenúncia envolvendo seis atuais vereadores da cidade. 

  Denúncia: Ex-prefeito Newton Lima diz que gravou vereadores ... 
www.folhadeilheus.com.br/denuncia-ex-prefeito-newton-lima-diz-que-g... 

26/03/2014 - Nesta terça-feira os vereadores de Ilhéus rejeitaram por 13 votos a 5, as contas referentes 
ao ano de 2011 do ex-prefeito Newton Lima (PT). 

  POLÊMICA: NEWTON LIMA “ENTREGA” SEIS VEREADORES DE ... 
www.otabuleiro.com.br/.../polemica-newton-lima-entrega-seis-vereadore... 

25/03/2014 - Na tarde dessa terça-feira, dia 25, Newton Lima, ex-prefeito de Ilhéus, causou uma 
verdadeira polêmica ao realizar grave denúncia ... 

  ex-prefeito Newton Lima - Blog do Gusmão 
www.blogdogusmao.com.br/v1/tag/ex-prefeito-newton-lima/ 

26/03/2014 - Ontem (terça-feira 25), o vereador Fabio Magal disse a Newton Lima ... Tags: denúncia, 
entrevista, ex-prefeito Newton Lima, vereador James Kosta | PostCommentsIcon 
... VEREADOR CHAMA NEWTON LIMA DE BANDIDO. 

  ENTREVISTA: JAMES REBATE ACUSAÇÃO DE NEWTON LIMA 
www.blogdogusmao.com.br/v1/.../james-rebate-acusacao-de-wton-lima/ 

26/03/2014 - PostDateIcon Publicado em Ilhéus, Imagens, Notícias, Política | Tags:denúncia, entrevista, 
ex-prefeito Newton Lima, vereador James Kosta 

  Newton Lima - Pimenta 
www.pimenta.blog.br/tag/newton-lima/ 

mailto:contato@nossailheus.org.br
http://www.agravo.blog.br/2014/03/26/video-vejam-as-acusacoes-de-newton-lima-aos-cinco-vereadores-no-plenario-da-camara/
http://www.ilheus24h.com.br/v1/2014/04/08/mp-vai-apurar-denuncia-de-newton-lima/
http://www.jornalbahiaonline.com.br/noticia/26211/newton_diz_que_gravou_vereadores_pedindo_dinheiro_para_votar_suas_contas
http://istoenoticia.com/?p=794
http://www.folhadeilheus.com.br/denuncia-ex-prefeito-newton-lima-diz-que-gravou-vereadores-pedindo-dinheiro-para-votar-suas-contas/
http://www.otabuleiro.com.br/blog/polemica-newton-lima-entrega-seis-vereadores-de-ilheus/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/tag/ex-prefeito-newton-lima/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2014/03/26/james-rebate-acusacao-de-wton-lima/
http://www.pimenta.blog.br/tag/newton-lima/
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26/03/2014 - Newton Lima diz que vereadores da base de Jabes pediram ... O presidente da Câmara, Dr. 
Jó, prometeu levar as denúncias do ex-prefeito ao ... 

  ex-prefeito newton lima acusa vereadores de pedir propina para ... 
resenhadacidade.com.br/noticias/9385-newtonlima26032014.html 

26/03/2014 - O Ex-prefeito Newton Lima, esteve na câmara de vereadores para fazer sua ... Logo 
após denúncia do ex-prefeito,os vereadores que foram ... 

  Newton Lima denuncia esquema de vereadores - YouTube 
► 4:48► 4:48 

www.youtube.com/watch?v=QRMlwhUGr2A 

26/03/2014 - Vídeo enviado por Lucas Vitorino 

Vídeo gravado por Fábio Roberto. publicado originalmente no Facebook. 

  câmara não vai investigar vereadores acusados por newton, afirma ... 
www.blogdogusmao.com.br/.../camara-nao-vai-investigar-vereadores-ac... 

 

31/03/2014 - O ex-prefeito Newton Lima participou da sessão em que suas contas ... Depois 
da denúncia do ex prefeito Newton Lima, em sessão cameral, ... 

  Ilhéus vive clima de suspeição após denúncia: tem ... - Bocão News 
www.bocaonews.com.br/.../83434,ilheus-vive-clima-de-suspeicao-apos-... 

28/03/2014 - Após as denúncias do ex-prefeito de Ilhéus, Newton Lima, que garantiu que 
cinco vereadores do município fizeram chantagem e cobraram ... 

  Assista o vídeo da denúncia de Newton Lima na Câmara Municipal 
www.israelnunes.com.br/.../assista-o-video-da-denuncia-de-newton-lima-... 

25/03/2014 - Assista o vídeo da denúncia de Newton Lima na Câmara Municipal ...Newton Lima acaba 
de denunciar na Câmara de Vereadores de Ilhéus, ... 

  Acusado injustamente, Benevides ironiza Newton Lima e afirma ... 
chicoandrade.com.br/.../acusado-injustamente-benevides-ironiza-newton... 

26/03/2014 - O vereador Rafael Benevides declarou, após ser acusado pelo ex prefeito ... por muitos 
como uma denúncia, hoje confirmada por Newton. 

  Processo de cassação de James Kosta e demais vereadores, é ... 
www.rapazoi.com.br/2014/.../processo-de-cassacao-de-james-kosta-e.ht... 

 

27/03/2014 - Assinala-se que, caso se comprove a denuncia do ex-prefeito Newton Lima (provas 
materiais) e sejam plausíveis, e, que o Vereador James ... 

  Teixeira no ar - Ex-prefeito de Ilhéus denuncia vereadores que ... 
teixeiranoar.com.br/ex-prefeito-de-ilheus-denuncia-vereadores-que-pedi... 

mailto:contato@nossailheus.org.br
http://resenhadacidade.com.br/noticias/9385-newtonlima26032014.html
http://www.youtube.com/watch?v=QRMlwhUGr2A
http://www.youtube.com/watch?v=QRMlwhUGr2A
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2014/03/31/camara-nao-vai-investigar-vereadores-acusados-por-newton-afirma-radialista/
http://www.bocaonews.com.br/noticias/politica/politica/83434,ilheus-vive-clima-de-suspeicao-apos-denuncia-tem-gente-sem-dormir-diz-vereador.html
http://www.israelnunes.com.br/v1/2014/03/25/assista-o-video-da-denuncia-de-newton-lima-na-camara-municipal/
http://chicoandrade.com.br/blog/acusado-injustamente-benevides-ironiza-newton-lima-e-afirma-ele-e-covarde-e-bandido/
http://www.rapazoi.com.br/2014/03/processo-de-cassacao-de-james-kosta-e.html
http://teixeiranoar.com.br/ex-prefeito-de-ilheus-denuncia-vereadores-que-pediram-r-250-mil-apara-aprovar-contas/
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Newton Lima, ex-prefeito de Ilhéus, ajudou a elevar a temperatura política hoje na Terra de Gabriela ao 
acusar cinco vereadores de pedir dinheiro para aprovar ... 

O Instituto Nossa Ilhéus entende ser necessário que seja realizada investigação sobre a veracidade 

desta denúncia do prefeito Newton Lima, de forma pública no plenário da Câmara de Vereadores, 

no dia da sessão de votação das contas do referido gestor, e que as devidas providências legais sejam 

tomadas. 

DO PEDIDO 

Ante o exposto, o Instituto Nossa Ilhéus requer que: 

a) A presente representação seja recebida e que o Ministério Público Estadual instaure o devido 

inquérito, visando à apuração da veracidade da citada denúncia; 

b) Caso sejam verificadas indícios de verdade, os devidos procedimentos legais sejam tomados; 

c) Decisões e encaminhamentos relativos a presente representação sejam informadas ao 

Instituto nossa Ilhéus, no endereço constante na qualificação, ou por meio do e-mail 

contato@nossailheus.org.br. 

Nestes termos, 

Pede deferimento, 

 

Ilhéus, 09 de abril de 2014. 

 

 

Maria do Socorro Ferreira de Mendonça 

CPF: 124.768.895-04 

Presidente 

Instituto Nossa Ilhéus 

CNPJ: 15.503.904/0001-07 
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