
Foi com muita indignação que li o depoimento do Sr. Edinaldo Lima, ex-vereador e 

ex-secretário do governo Júlio Lossio fazer afirmações inverídicas acerca da 

captação de recursos no Governo Miguel Coelho, através dos nossos representantes 

em Brasília: Deputado Fernando Filho, Senador Fernando Bezerra Coelho, 

Deputado Adalberto Cavalcanti e Deputado Gonzaga Patriota.  Consulta acessível  

no endereço: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/ConveniosLista.asp? 

UF=pe&CodMunicipio=2521&CodOrgao=&TipoConsulta=0&Periodo mostra a 

verdade. 

Conforme dados, o total de convênios firmados por Petrolina, de 1996 até a presente 

data não passam de R$ 251 milhões. Então, onde foram os R$ 500 milhões obtidos 

pelo governo Lossio? Após consulta em outro site: 

https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/

asp/ptei_lista_contrato.asp?Id=1 obtive a tabela abaixo: 

 

Sobre a Usina de Projetos, foram incapazes de fazer com que saísse do papel, o 

que resultou na devolução (PERDA), por inexecução, de R$ 16 milhões, que 

somados aos convênios empenhados e não iniciados de mais R$ 51 milhões, 

totalizam R$ 67 milhões como mostra o site: https://idp.convenios.gov.br/idp/ Em oito 

anos de governo Lossio, o Proinfância foi negligenciado e R$ 25 milhões quase 

perdidos, não fosse o ex-ministro e deputado Fernando Filho.  Porque a gestão 

priorizou o aluguel de espaços improvisados e ainda subutilizou os CMEIS já 

construídos (apenas 6 em 8 anos de governo)? sendo que o governo de Miguel 

Coelho já reformulou, adequou e licitou a construção de 10 novas creches das 20 

previstas. 

A gestão anterior ainda deixou de aplicar R$ 2 milhões do Brasil Carinhoso 

prejudicando mais de 1.600 crianças.  A única “meia-verdade” que verifiquei foi sobre 

os “quase” 30 milhões aplicados em pavimentação: apesar que, deste total, R$ 6 

milhões ficaram sem pagar à construtora. Não fosse a intervenção de Fernando 

Filho, este valor se somaria aos mais de R$ 100 milhões em dívidas deixados pela 

gestão Lossio. 

Mas, vamos aos números: Em 2017, o deputado Fernando filho alocou em emendas 

para Petrolina (R$ 17.139.117,50); o Senador Fernando Bezerra Coelho (R$ 

10.153.104,00); Dep. Adalberto Cavalcanti (R$3.131,00) Dep. Gonzaga Patriota – 

(R$1.492.800,00). Neste 1 ano e 5 meses de governo, o município aprovou 

propostas de transferência voluntárias, já formalizadas e empenhadas equivalentes 

a R$ 37.146.157,90.  

Em 2018 são mais de R$ 22 milhões de propostas já aprovadas. Fizemos uma conta 

média de recursos captados pelo Governo Júlio Lossio: R$ 18.347 milhões/ano e 

https://idp.convenios.gov.br/idp/


Governo Miguel Coelho- R$ 36.784.789,27/Ano. Analisando os números, pergunto: 

quem é de fato o golpista (golpista é sinônimo de: ardiloso, enganador, segundo o 

dicionário Aurélio)? Os números estão aí para provar! consulte melhor os sistemas 

acima, antes de se “espantar” ou divulgar inverdades.  


