
― ANEXO 57 ―  

 

DO APOIO ÀS CANDIDATURAS DA DEPUTADA ESTADUAL 

ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA 

 

Descrição dos fatos delitivos (Declarações do colaborador): 

 

No ano de 2012, a então Secretária de Administração da Paraíba 

LIVÂNIA FARIAS me apresentou a Deputada Estadual ESTELIZABEL BEZERRA 

DE SOUZA durante a campanha dela à prefeitura de João Pessoa/PB.  

 

LIVÂNIA FARIAS trabalhava como arrecadadora financeira da 

campanha de ESTELIZABEL BEZERRA e me chamou numa reunião, com a 

participação do então Governador RICARDO COUTINHO, para me pedir ajuda 

financeira para a campanha de ESTELIZABEL. Ambos deixaram claro que o 

apoio e vitória de ESTELIZABEL naquele pleito eleitoral seria ponto estratégico 

na consolidação do modelo de OSS no estado para ampliarmos para as Unidades 

de saúde municipais, bem como no modelo de gestão do PSB implementado por 

RICARDO COUTINHO. Em resposta, eu disse que iria pensar como poderia 

ajudar. Por fim, RICARDO me pediu para tratar dos próximos passos diretamente 

com LIVÂNIA, inclusive, para marcar um almoço com ESTELA para eu conhecer 

a melhor. 

 

Nesse sentido, pouco depois, LIVÂNIA agendou um café da manhã 

no Hotel Hardman Praia Hotel, em João Pessoa, ocasião em que me apresentou 

ESTELIZABEL BEZERRA. Naquela mesma reunião, eu disse à ambas que iria 

ajudar na campanha, mas ainda não havia definido quanto poderia destinar. 

 

Durante a campanha eu repassei à LIVÂNIA FARIAS o montante 

aproximado de R$ 500.000,00 em espécie em diversas parcelas sempre entregues 



aos emissários de LIVÂNIA FARIAS. Porém, ESTELIZABEL não venceu aquelas 

eleições municipais. 

 

Diante disso, em 2013, ESTELIZABEL foi nomeada pelo 

Governador RICARDO COUTINHO para o cargo de Secretaria de Comunicação 

do estado, o que nos manteve em constante contato, principalmente, para lidar 

com as comunicações do Hospital de Trauma, por vezes, intermediada por 

LENILTON COSTA (diretor de comunicação da CVB/RS). 

 

Vale ressaltar que ESTELIZABEL é casada com CLÁUDIA VERAS, 

que na época era secretaria executiva da Secretaria Estadual de Saúde, outro 

fator importante na minha aproximação com ela. 

 

No ano 2014, ESTELIZABEL se candidatou à Deputada Estadual e 

eu, novamente, a ajudei com o valor de R$ 100.000,00 em espécie. Ao final do 

pleito, ESTELIZABEL foi eleita e, por mais que não tivéssemos o contato diário 

em razão do Hospital de Trauma, mantive a aproximação, pois entendi que 

poderia apostar nas suas próximas candidaturas e contar com alguma 

contrapartida no futuro. 

 

Em 2017, CLAUDIA VERAS reassumiu a Secretaria Estadual de 

Saúde da Paraíba. Nessa época tivemos uma sintonia maior, tanto pela relação 

que construímos no primeiro período em que ela estava a frente da pasta, como 

pelo meu apoio à ESTELIZABEL, o que foi muito útil na resolução de pendências 

do dia a dia na SES/PB.  

 

Ainda em 2017 a pedido de LIVÂNIA FARIAS, contratei MAYARA 

DE FÁTIMA MARTINS DE SOUZA - chefe de gabinete de ESTELIZABEL na 

Assembleia Legislativa da Paraíba - para ser secretária-geral da filial da CVB na 

Paraíba. Para justificar o seu pedido, LIVÂNIA me confidenciou naquela reunião 

que ESTELIZABEL BEZERRA tinha tido um caso extraconjugal com MAYARA, e 



que por isso CLAÚDIA VERAS, bastante chateada, lhe pediu para conversar 

comigo e pedir a minha ajuda. Meses depois, em razão do destaque em seus 

trabalhos, MAYARA acabou vindo a assumir a presidência da CVB/PB, após 

processo de eleição interna, com minha ajuda. 

 

No ano de 2018, CLÁUDIA VERAS e ESTELIZABEL BEZERRA 

voltaram a me pedir ajuda financeira para a campanha de reeleição à Deputada 

Estadual. Me lembro que elas comentaram comigo por diversas vezes que aquele 

pleito seria bem mais difícil do que o anterior, pois seria mais concorrido e ela 

não teria mais o mesmo apoio de RICARDO COUTINHO como em 2014 (áudios 

anexos), uma vez que RICARDO focaria mais na também candidata CIDA 

RAMOS, que de fato foi o mais votada no ano de 2018. 

 

Após o pedido direto de ajuda e auxilio de CLAUDIA VERAS e 

ESTELIZABEL decidi ajudar e fazer de tudo para que a campanha fosse um 

sucesso e ela, ao final do pleito, fosse eleita. 

 

Em um dos encontros que tive com ESTELIZABEL e CLÁUDIA, 

combinei de doar via caixa 2 o montante aproximado de R$ 300 mil reais. O 

referido valor foi pago em parcelas mensais, abaixo elencadas, por mim ou por 

Keydison Samuel de Souza Santiago, conselheiro da CVB, diretamente à elas em 

hotéis onde eu estava hospedado (Verdegreen Hotel e Hotel Manaíra, ambos em 

João Pessoa) ou no gabinete de ambas até a eleição: 

 

30.000,00  07/05/2018 

 60.000,00  05/06/2018 

 37.000,00  03/08/2018 

 57.000,00  16/08/2018 

 30.000,00  05/10/2018 

 40.000,00  06/10/2018 

 



 

Além da ajuda financeira, eu disponibilizei a filial da Cruz Vermelha 

Brasileira da Paraíba para ajudar com campanhas sociais nos locais em que a 

candidata escolhesse. Assim, me recordo que MAYARA ficou então incumbida de 

agendar um grande evento por mês a ser promovido pela CVB/PB em apoio à 

ESTELIZABEL, nos quais foram atendidas centenas de pessoas. Essas ações 

sociais divulgaram a então candidata e geraram muitos votos, o que, certamente, 

foi fator determinante na reeleição entre as mais votadas no estado (foi a quinta 

candidata mais votada). 

 

Além dessas ações, em meados de agosto de 2018, me recordo 

também que negociei (áudio 180802_007 anexo) e obtive o apoio de EDVAN 

BENEVIDES - ex-diretor técnico no Hospital de Trauma, e então Secretário 

Municipal da Saúde de Bayeux/PB - para apoiar ESTELIZABEL com a 

disponibilização de funcionários da secretaria para trabalhar na campanha. Em 

contrapartida, EDVAN conseguiu dar vazão aos atendimentos daquele município, 

pois a Secretaria CLAUDIA VERAS direcionou uma série de atendimentos dos 

pacientes de Bayeux/PB, em especial, para o Hospital Metropolitano de Santa Rita 

administrado pelo IPCEP (citado em anexo próprio). 

 

Me lembro, ainda, que ESTELIZABEL BEZERRA também foi 

beneficiada pela ‘compra de votos’ de pessoas contratadas para trabalhar na rede 

de saúde do estado e, ainda, como terceirizados contratados diretamente por mim. 

Para tanto, eu combinei com a Secretária Estadual de Saúde CLÁUDIA VERAS 

que evitaria informar a Secretária Executiva-Chefe da Casa Civil da Paraíba IRIS 

RODRIGUES DANTAS CAVALCANTE das vagas que eventualmente surgissem 

nos hospitais geridos pelas OSS (anexo 11) que eu representava e, assim, 

pudéssemos fazer a substituição automática do profissional sem o conhecimento 

do Governador.  

 



Para operar o citado esquema, combinei com a diretora de Recursos 

Humanos do Hospital de Trauma Tânia que não informasse o número total de 

vagas de trabalho desocupadas à IRIS CAVALCANTE. Para suprir as vagas, 

combinei com o Diretor Administrativo do Hospital de Trauma Smith que 

informasse à secretária de CLÁUDIA VERAS, Thaís (83-988695467 / 83-

988056819), que, por sua vez, indicava os nomes das pessoas que apoiariam a 

campanha e em troca ganhariam o emprego. 

 

Apesar da aposta que fiz, não consegui obter muitas vantagens com 

a reeleição de ESTELIZABEL BEZERRA, uma vez que logo após o último pleito 

eleitoral foi deflagrada a Operação Calvário que culminou na minha prisão. 

Todavia, como se observa do documento anexo, um dia antes, o Governador 

RICARDO COUTINHO sancionou a proposta de lei da Deputada ESTELIZABEL 

BEZERRA que reconheceu a utilidade pública da CVB/PB naquele estado (link: 

https://www.blogdoandersonsoares.com.br/2018/12/14/um-dia-antes-da-

operacao-calvario-ricardo-coutinho-sanciona-lei-que-reconhece-cruz-vermelha-

como-utilidade-publica/): 

 

  

 



Duração dos fatos e locais de ocorrência:  

 

Identificação de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas 

1. Estelizabel Bezerra de Souza (conhecida como Estela Bezerra) 

2. Livânia Farias (ex-secretária de administração da Paraíba)  

3. Ricardo Coutinho  

4. Cláudia Veras  

5. Mayara de Fátima Martins de Souza 

6. Edvan Benevides 

7. Thaís (83-988695467 / 83-988056819) – secretária de Cláudia 

Veras 

 

Elementos de corroboração 

 

1. Áudios de conversa com a Secretária Estadual de Saúde 

Cláudia Veras: 

- 180816_001; 

- Jantar Estela Claudia; 

- Z0000001 II; 

- Z0000005. 

 

2. Áudio de conversa com o Secretário de Saúde do Município 

de Bayeux/PB Edvan Benevides: 

- 180802_007. 

 

 

 

 

 

 


