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NOTA DE ESCLARECIMENTOS 

Em virtude da publicação do Relatório de Demandas Externas, Número 00205.000307/2012-
56, da Controladoria-Geral da União, no Diário Oficial da União, do dia 17/03/2014, apontando 
irregularidades no Projeto Cairú (Obras de Restauro e Revitalização da Igreja e Convento 
Franciscano de Santo Antonio de Cairu – Ba), cujo proponente junto ao Ministério da Cultura 
é o PAPAMEL e a executora é a empresa PATRIMONI, ESCLARECEMOS que: 

A atual Diretoria do PAPAMEL, nomeada em 16/12/2012, é formada por pessoas que desde 
janeiro de 2010, exige daqueles que foram responsáveis pela movimentação da Conta do 
Projeto Cairú, mantida pelo PAPAMEL na Agencia do Banco do Brasil em Ipiaú, a prestação 
de contas. 

Com o objetivo de regularizar a situação do projeto junto ao Ministério da Cultura, o 
PAPAMEL nomeou um novo responsável pelo Projeto Cairu, já inscrito no SalicNet do 
Ministério da Cultura.  

A atual Diretoria do PAPAMEL, desde março de 2012, tem contribuído com o trabalho de 
investigações do Ministério Público Federal, sobre suspeitas de irregularidades nas Obras de 
Restauro e Revitalização da Igreja e Convento Franciscano de Santo Antonio de Cairú-BA: 

A não prestação de contas da última etapa do projeto, que deveria ter sido realizada por 
quem movimentou a Conta Corrente do Projeto Cairú, de janeiro de 2010 a dezembro de 
2011. Não foi realizada. O que contribuiu para a conclusão da CGU, de “Falta de 
comprovação documental de saques, efetuados pelo PAPAMEL...”. 

As Instituições diretamente envolvidas com o Projeto, ignoraram as diversas solicitações do 
PAPAMEL, de paralisação do projeto e bloqueio da sua conta corrente, enquanto a justiça 
não decidisse sobre a Ação Declaratória de Nulidade da Assembleia, que nomeou as pessoas 
que realizaram as movimentações na conta do Projeto Cairú, nos anos de 2010 a 2011.  

A Atual Diretoria do PAPAMEL, composta por: Ednaldo N. Santos, Jaime Gonçalves de Matos 
Júnior, Valdinete N. dos Santos, Paulo C Santos, Aloiso J Santana, Maria C. dos Santos, 
Emídio S. Barreto Neto, além dos membros do Conselho de Membros Fundadores informa 
que medidas legais foram adotadas, afim de recuperar documentos que se encontram sob 
apropriação indébita de ex-diretores e que, outras acontecerão, no sentido de reparar o 
Patrimônio Histórico Igreja e Convento Franciscano de Santo Antonio de Cairu, bem como ao 
PAPAMEL, pelos danos causados a sua imagem e a integridade dos seus Membros 
Fundadores e Associados Ativos, empenhados em evitar o que veio a se concretizar: a não 
prestação de contas do projeto, seguida da suspeita de irregularidades nas obras. 

Continuaremos contribuindo com o Ministério Público Federal para que as responsabilidades 
sejam apuradas e naquilo que por ventura, se comprovem irregularidades, que os 
responsáveis, seja por omissão, dolo ou culpa, sejam penalizados. 
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