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A prefeitura de Tucuruí emitiu um comunicado público, via redes sociais, 

informando que exonerou o superintendente da Companhia de Trânsito e 

Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC), Cristiano Arrais, nesta quarta-feira (6). 

Arrais foi preso na operação "Óleo de Peroba", da Polícia Civil, suspeito de bater 

em moto e deixar duas adolescentes gravemente feridas, sem prestar socorro 

às vítimas. 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/operacao-oleo-de-peroba-prende-agentes-de-transito-de-tucurui-no-pa-entenda-o-caso.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/operacao-oleo-de-peroba-prende-agentes-de-transito-de-tucurui-no-pa-entenda-o-caso.ghtml
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Segundo a Polícia Civil, o veículo envolvido no acidente era uma caminhonete, 
que estava recolhida no pátio da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano 
de Tucuruí (CTTUC). Arrais teria pegado ilegalmente o automóvel para fazer 
campanha eleitoral do filho que concorria ao cargo de conselheiro tutelar quando 
se envolveu no acidente.  

Arrais foi preso na Operação Óleo de Peroba, que também prendeu um agente 
de trânsito que teria mentido para a polícia ao confessar que dirigia a 
caminhonete envolvida na batida. Segundo as investigações, o agente contou a 
falsa versão do fato na tentativa de acobertar Arrais. Os policiais também 
cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. 

 

Entenda o caso 

Segundo a Polícia, a ação apura crimes supostamente praticados pelos agentes, 
incluindo um acidente de trânsito que causou lesões corporais graves em duas 
jovens que transitavam em uma motocicleta no último dia 29 de outubro.  

Um dia após o acidente, um agente de trânsito se apresentou à Polícia e disse 
que seria o condutor do veículo. O agente mentiu para acobertar o diretor 
superintendente da CTTUC, segundo a Polícia. 

 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/operacao-oleo-de-peroba-prende-agentes-de-transito-de-tucurui-no-pa-entenda-o-caso.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/operacao-oleo-de-peroba-prende-agentes-de-transito-de-tucurui-no-pa-entenda-o-caso.ghtml
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As investigações apontam que o veículo que causou o acidente é uma 
caminhonete branca, que foi apreendida no dia seguinte ao acidente. O veículo, 
segundo a Polícia, estava escondido na casa de um dos agentes da CTTUC e 
teve reparos feitos para "encobrir os danos". A Polícia constatou, ainda, que a 
caminhonete havia sido apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
estava recolhida no pátio da CTTUC.  

Ainda segundo as investigações, a caminhonete não possuía registro e estava 
sendo usada desde o dia 28 de setembro, data que coincide com a eleição do 
Conselho Tutelar do município, quando filho do diretor da CTTUC era um dos 
candidatos.  

Um vasto material de campanha para o Conselho Tutelar foi encontrado no 
gabinete do diretor da CTTUC, segundo a Polícia. 

Em nota, a Polícia informou que os crimes sob investigação são lesão corporal 
culposa, majorada pela omissão de socorro e agravada pelas gravidades das 
lesões; condução de veículo automotor sem habilitação; peculato; auto acusação 
falsa; falso testemunho; fraude processual; favorecimento pessoal e real; além 
de associação criminosa.  

Os mandados judiciais foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, 
após o parecer a favor do Ministério Público. A operação teve policiais civis da 
Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, da 15ª Seccional Urbana de 
Polícia Civil e da Deam.  
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A Justiça do Pará manteve o afastamento cautelar, pelo prazo de 180 dias, do 
prefeito de Igarapé-Açu, Ronaldo Lopes de Oliveira (SD), e da secretária de 
Educação, Ellen do Socorro Rabelo Queiroz Almeida. Ambos respondem por 
improbidade administrativa. A decisão da desembargadora Nadja Meda foi 
tomada após recurso interposto pela defesa do prefeito.  

Os gestores são alvos de denúncias do Ministério Público do Pará envolvendo 
atraso de salários de servidores. De acordo com a ação, há recursos de R$ 15 
milhões vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que deverá 
ser destinada aos pagamentos.  

As denúncias apontam que servidores não receberam salários de novembro e 
dezembro de 2018 e janeiro deste ano. Os servidores também dizem que o INSS 
não está sendo recolhido e que a prefeitura não está repassando o dinheiro que 
desconta nos contracheques. Ainda de acordo com a ação, houve redução 
salarial dos professores que atuam há mais de 30 anos.  

Segundo o MPPA, o prefeito Ronaldo de Oliveira violou o princípio da publicidade 
e descumpriu a lei de acesso à informação, não garantindo a transparência em 
relação aos professores contratados e valores devidos, além de violar a lei de 
responsabilidade fiscal.  

A Justiça havia decidido que a prefeitura apresentasse cronograma para 
realização de concurso público e contratar servidores. Mas, na nova decisão, a 
desembargadora Nadja Meda acatou o pedido da defesa para suspender a 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/23/justica-afasta-prefeito-e-secretaria-de-igarape-acu-no-pa-devido-a-atrasos-no-pagamento-de-salarios-de-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/23/justica-afasta-prefeito-e-secretaria-de-igarape-acu-no-pa-devido-a-atrasos-no-pagamento-de-salarios-de-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/23/justica-afasta-prefeito-e-secretaria-de-igarape-acu-no-pa-devido-a-atrasos-no-pagamento-de-salarios-de-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/23/justica-afasta-prefeito-e-secretaria-de-igarape-acu-no-pa-devido-a-atrasos-no-pagamento-de-salarios-de-servidores.ghtml
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apresentação do cronograma, até ulterior deliberação da Turma de Direito 
Público.  

Sobre o afastamento, a assessoria jurídica da prefeitura disse que não concorda 
com tal decisão, "uma vez que o magistrado se limitou a referir genericamente 
os fundamentos expostos (...), sem especificar ou expor de forma clara e 
inequívoca quais os fundamentos, de fato e de direito, que justificariam a decisão 
liminar, sem o direito ao contraditório e ampla defesa".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

 

 

A Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta quarta-feira (06), R$ 1 milhão em 
produtos falsificados em embarcação paraense que saiu do Suriname. O 
comandante do barco, Raimundo Adinamar Rodrigues, 50 anos, foi preso e está 
à disposição da Justiça.  

Segundo a Polícia, a apreensão aconteceu depois de uma denúncia anônima 
feita. Agentes da Divisão de Investigações e Operações Especiais realizaram a 
abordagem da embarcação quando ele estava passando pela ilha de Mosqueiro, 
distrito de Belém.  
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Segundo o delegado Neyvaldo Silva, o barco seguiu até o Suriname levando 
alimentos. No retorno ao Pará, os produtos falsificados foram transportados e 
tinham o destino o município de Abaetetuba, onde a embarcação é registrada e 
também onde mora Raimundo Adinamar.  

Além do comandante, estavam no barco integrantes da tripulação. Eles foram 
ouvidos na delegacia e liberados em seguida, porque foi constatado que 
Raimundo era o responsável pelo transporte da mercadoria ilegal, por isso ele 
foi preso.  
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O Tribunal do Júri condenou, nesta quarta-feira (6), o réu Jefferson João dos 
Anjos Ferreira, 35 anos, a 22 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato 
de Rita de Cássia Nunes Paixão, em 2018. O caso foi julgado na manhã desta 
quarta no Fórum Criminal de Belém.  

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/tjpa-comeca-julgamento-de-homem-que-matou-a-facadas-companheira-que-se-negou-a-manter-relacoes-sexuais.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/tjpa-comeca-julgamento-de-homem-que-matou-a-facadas-companheira-que-se-negou-a-manter-relacoes-sexuais.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/tjpa-comeca-julgamento-de-homem-que-matou-a-facadas-companheira-que-se-negou-a-manter-relacoes-sexuais.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/06/tjpa-comeca-julgamento-de-homem-que-matou-a-facadas-companheira-que-se-negou-a-manter-relacoes-sexuais.ghtml
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De acordo com a acusação, Jefferson matou a ex-companheira depois que ela 
se negou a manter relações sexuais com ele. A vítima foi diagnosticada com um 
mioma no útero e sentia fortes dores abdominais. Isso causava várias 
discussões entre o casal. O crime aconteceu quando Jefferson chegou em casa 
alcoolizado, pegou uma faca e atingiu a vítima no abdômen. A jovem chegou a 
ser hospitalizada mais não resistiu aos ferimentos.  

A defesa sustentou a tese de que Jefferson agiu em legítima defesa, alegando 
que Rita o atacou e ele precisou se defender. Jurados acabaram acatando a tese 
da acusação e não absolveram o réu.  
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Suspeita de tráfico de drogas foi presa em flagrante nesta quarta-feira (6) em 
Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. A prisão, deflagrada pela Polícia Civil, ocorreu 
durante operação para cumprir mandados de busca e apreensão.  

De acordo com a polícia, a suspeita tinha a função de tesoureira em um quadrilha 
e era responsável por fazer arrecadação de dinheiro na cidade. Na casa em que 
ela estava foram apreendidas as drogas maconha e óxi, além de R$30 mil em 
dinheiro.  

A polícia informou ainda que o companheiro da suspeita tem envolvimento com 
vários crimes e está foragido 
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Começou na manhã desta quarta-feira (6) o julgamento de Jefferson João dos 
Anjos Ferreira, 35 anos, acusado feminicídio. De acordo a acusação, ele teria 
matado a facadas a ex-companheira, Rita de Cássia Nunes Paixão, em 2018. A 
previsão é que a sentença seja divulgada ainda nesta tarde.  

Segundo a acusação, Jefferson matou a ex-companheira depois que ela se 
negou a manter relações sexuais com ele. A vítima foi diagnosticada com um 
mioma no útero e sentia fortes dores abdominais. Isso causava várias 
discussões entre o casal.  

O crime aconteceu quando Jefferson chegou em casa alcoolizado, pegou uma 
faca e atingiu a vítima no abdômen. A jovem chegou a ser hospitalizada mais 
não resistiu aos ferimentos.  
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Durante ação conjunta da Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, e do Ceará, 
um homem foi pego na tarde de terça-feira (5) em cumprimento a um mandado 
de prisão expedido no estado do Ceará pelo crime de tráfico de drogas.  

De acordo com a Polícia, José Zito da Silva de Oliveira, conhecido como 
"Magão", foi condenado e estava foragido. A ação foi realizada após 
levantamento estratégico que identificou o local exato onde o homem estava.  

Após a prisão, José Zito foi encaminhado à carceragem da Susipe, em Juruti, 
onde permanece detido e à disposição da Justiça.  

• Ceará  

 

http://g1.globo.com/topico/ceara
http://g1.globo.com/topico/ceara
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A Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta quarta-feira (6), 200 volumes de 
produtos com marcas falsificadas procedentes do Suriname. 

Avaliados em torno de R$ 1 milhão, os produtos eram transportados em uma 
embarcação que foi abordada, em alto-mar, quando navegava às proximidades 
da Ilha de Mosqueiro, região das ilhas de Belém. 

O comandante e piloto do barco - Raimundo Adinamar Rodrigues Cordeiro, 50 
anos - foi autuado em flagrante por descaminho e crime contra a lei de marcas 
e patentes (falsificação). 
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A ação policial foi realizada por policiais civis da DIOE (Divisão de Investigações 
e Operações Especiais) da Polícia Civil, com apoio de policiais civis da CORE 
(Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais). 

O acusado e os produtos apreendidos, entre óculos, confecções e acessórios 
para telefone celular, foram levados para a DIOE, onde foi lavrado o flagrante. 

Segundo o delegado Neyvaldo Silva, diretor da DIOE, na noite de ontem, uma 
equipe policial recebeu informações que levaram a abordagem da embarcação. 
O delegado explica que o barco seguiu até o Suriname, levando alimentos. 

No retorno ao Pará, os produtos falsificados foram transportados. "Nosso 
objetivo é impedir a entrada de produtos falsificados no comércio de Belém", 
destaca o diretor da DIOE. Conforme o policial civil, a embarcação é de 
Abaetetuba, onde reside o comandante. 

Os policiais civis comandados pelo delegado Benedito Magno Costa, usaram 
uma lancha para chegar até o barco. Além do comandante, estavam no barco 
integrantes da tripulação os quais foram ouvidos e liberados, pois ficou 
constatado que Raimundo era o responsável pelo transporte da mercadoria 
ilegal, que está apreendida. 

O comandante já está recolhido no Sistema Penitenciário à disposição da Justiça 
para passar por audiência de custódia. 

SEGUNDA APREENSÃO 

Essa foi a segunda apreensão de produtos falsificados realizada pela equipe da 
DIOE em menos de cinco dias. 

Na última sexta-feira, policiais civis da Decon (Delegacia do Consumidor), ligada 
à DIOE, em investigação realizada com informações do Disque Denúncia, 
aprenderam produtos usados em limpeza falsificados em uma residência 
localizada no bairro da Cabanagem, em Belém. No local, ninguém foi 
encontrado. 

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o fato. O material foi apreendido 
e encaminhado para perícia. 

(Com informações da Polícia Civil) 
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Os desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará (TJPA), de forma unânime, receberam a denúncia oferecida pelo 
Ministério Público contra o prefeito de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira. 

A acusação é de prática de crimes de responsabilidade, previstos no Decreto Lei 
201/67, e fraudes em licitação, previsto na Lei nº 8.666-93, que teriam causado 
prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 1 milhão. A pena pode chegar a nove 
anos de detenção e multa se ele for condenado. 

Segundo o processo, o MPPA denunciou o prefeito por fraudes em contratos 
licitatórios, firmados com dispensa de licitação que teriam sido montadas de 
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forma irregular. Pelo menos três processos foram listados na denúncia, firmados 
com o escritório de advocacia Neves Moura Sociedade Individual de Advocacia 
e com as empresas M.A.P Moura Auditoria Pública e CAP - Consultoria em 
Administração Pública. 

Nonato foi denunciado com outras dez pessoas, dentre funcionários públicos e 
empresários. Entre eles estão Mário Ribeiro da Silva Júnior, Eliena Caroline 
Ramalho Dias, Luiz Augusto Santa Brígida Soares, Raimundo José Moura 
Cavalcante, Gesiane Matos Ferreira Milhomem, Ivandro de Sousa Lima, 
Amarildo da Silva Leite, Konrado Alexandre Neves Moura, Marco Aurélio 
Pimentel e Antônio de Oliveira Júnior. 

Relator  

Pelo voto do relator da Ação Penal apreciada na Seção de Direito Penal, 
desembargador Rômulo Nunes, os julgadores desmembraram a denúncia, 
sendo acatada apenas contra o prefeito, que conta com foro privilegiado por 
função. O processo contra os demais denunciados tramitará no primeiro grau da 
Justiça, na Comarca de Bragança. 

No mês passado, os bens móveis e imóveis de Raimundo foram declarados 
indisponíveis pela Justiça, que também determinou a quebra dos sigilos 
bancários e fiscal do gestor em outro processo. A juíza Cíntia Walker Beltrão 
Gomes, titular da 1ª Vara do município, deferiu liminar dentro da ação civil pública 
impetrada pelo MPPA que acusa o prefeito de prática de ato de improbidade 
administrativa decorrente de fraudes em licitações, desvio de verba pública e 
enriquecimento ilícito. 

Sem resposta 

A reportagem procurou a Prefeitura de Bragança, mas não obteve resposta até 
o fechamento desta edição. 
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Jefferson João dos Anjos Ferreira, o homem que matou sua companheira em 
2018 porque ela se recusou a fazer sexo com ele, foi condenado pelo Tribunal 
do Júri de Belém, nesta terça-feira, a 22 anos de prisão em regime fechado. 

Jefferson, de 35 anos, era companheiro de Rita de Cássia Nunes Paixão. A 
vítima sofria com dores no útero e não podia manter relações sexuais com 
frequência. Inconformado e alcoolizado, Jefferson assassinou Rita com uma 
faca. 

A acusação sustentou esta versão, de que o assassino matou a ex-companheira 
depois que ela se negou a manter relações sexuais. A defesa argumentou que 
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Jefferson agiu em legítima defesa, após ser supostamente atacado por Rita, 
versão considerada insustentável pelo Júri. 

Jefferson foi direto para o presídio após o julgamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

 

 

Jefferson João dos Anjos Ferreira, o homem que matou sua companheira em 
2018 porque ela se recusou a fazer sexo com ele, foi condenado pelo Tribunal 
do Júri de Belém, nesta terça-feira, a 22 anos de prisão em regime fechado. 

Jefferson, de 35 anos, era companheiro de Rita de Cássia Nunes Paixão. A 
vítima sofria com dores no útero e não podia manter relações sexuais com 
frequência. Inconformado e alcoolizado, Jefferson assassinou Rita com uma 
faca. 
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A acusação sustentou esta versão, de que o assassino matou a ex-companheira 
depois que ela se negou a manter relações sexuais. A defesa argumentou que 
Jefferson agiu em legítima defesa, após ser supostamente atacado por Rita, 
versão considerada insustentável pelo Júri. 

Jefferson foi direto para o presídio após o julgamento. 
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A Justiça estadual manteve o afastamento cautelar pelo prazo de 180 dias de 
Ronaldo Lopes de Oliveira, prefeito de Igarapé-Açu, e de Ellen do Socorro 
Rabelo Queiroz Almeida, secretária de educação do município do nordeste 
paraense. 

A decisão da desembargadora Nadja Meda foi proferida nesta quarta (6) nos 
autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo prefeito. 

O afastamento dos dois gestores foi requerido pela promotora de Justiça de 
Igarapé-Açú, Marcela Christine Ferreira de Melo, por meio de ação civil pública, 
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após apurar que o município não fez o pagamento de salário dos professores da 
rede municipal referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro 
de 2019, mesmo recebendo repasses financeiros do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) para a remuneração dos profissionais. 

Essas não foram as únicas irregularidades encontradas pela Promotoria. A 
prefeitura também não repassou ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) 
os valores previdenciários descontados nos contracheques e não repassou a 
bancos os valores recolhidos em folha referentes aos empréstimos consignados 
dos servidores, ocasionando o bloqueio das verbas junto ao banco e a 
negativação do servidor sem nada ele dever. 

Também houve redução salarial de professores que atuam há mais de trinta 
anos no magistério público, considerados estáveis por transição de lei. 

Segundo o MPPA o prefeito violou o princípio da publicidade e descumpriu a lei 
de acesso à informação, não garantindo a transparência em relação aos 
professores contratados e valores devidos. Do mesmo modo violou o que 
determina a lei de responsabilidade fiscal. 

O Ministério Público defende que os atos do prefeito e da secretária atentaram 
contra os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e probidade 
administrativa, ao de ixar de pagar e atrasar sem qualquer justificativa plausível, 
o salário dos servidores públicos municipais do município de Igarapé-açu. 

Além disso os gestores impediram reiteradamente a entrega de documentos e 
informações solicitadas pelo Sintepp e Ministério Público, ante indícios de prática 
grave de ilícitos pela recusa em prestar contas e informar o número total de 
funcionários, no ano de 2018 e 2019, fazendo-se necessário à instrução 
processual do feito o afastamento cautelar dos réus. 

 

(Com informações do MPPA) 
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A prefeita Amanda Oliveira e Silva (PSDB),do município do Acará, no nordeste 
paraense, se envolveu em mais uma polêmica essa semana.  

Em áudios enviados em um grupo de WhatsApp chamado "Ostentação", que o 
DOL teve acesso exclusivo, Amanda e seus secretários conversam sobre a 
relação com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará 
(Sintepp) do município, com discursos agressivos contra os professores, 
chegando a fazer planos para demitir, perseguir e cortar os salários de 
opositores. 

Vereadores denunciam prefeita do Acará por improbidade administrativa 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/noticias/para/noticia-581251-vereadores-denunciam-prefeita-do-acara-por-improbidade-administrativa.html
https://www.diarioonline.com.br/noticias/noticias/para/noticia-581251-vereadores-denunciam-prefeita-do-acara-por-improbidade-administrativa.html
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Em um dos áudios, Amanda fala com o secretário adjunto da Saúde, Jemerson 
Souza Santos, mais conhecido como Dodô, sobre um dinheiro que ela dava ao 
sindicato.  

"É o cúmulo. O Sintepp está fazendo isso porque eu não estou mais pagando 
aquele dinheiro que eu descontava dos professores e pagava para eles. Eles só 
querem parceria do meu lado, mas não são parceiros", diz ela.  

Em outra conversa, desta vez com o Secretário de Finanças, Josué Muniz 
Lobato, a prefeita fala sobre a festa dos professores 

"Eu não vou mais fazer, não. Eles perderam a oportunidade deles. O que eu 
tenho que fazer? Buscar eles sim pra mim, andar de escola em escola e 
conversar com os professores, mas fazer festa de novo, nem passar", diz ela.  

O adjunto de Saúde, Jemerson Santos, envia outro áudio afirmando que o 
Sintepp "boicotou a festa dos professores" e que a prefeita deveria "pisar no 
pescoço e matar de vez o Sintepp". Ele também afirma que possui uma foto do 
presidente do sindicato, José Benedito Correa Foro, de joelhos enquanto pedia 
algo para a prefeita. 

Prefeita do Acará é denunciada por desvio de mais de R$ 2 milhões 

Já em um áudio do Secretário de Assistência, Edlin Luan Costa Araújo, 
direcionado à prefeita, ele orienta que Amanda aproveite a crise para cancelar 
todos os contratos no mês de novembro, secar a folha e exonerar aqueles que 
recebem sem trabalhar. Em outro momento, ele diz que o grupo balançou com 
a prisão da mãe e do marido da prefeita.  

Em nota, o Sintepp informou que já teve conhecimento dos áudios e que durante 
assembleia, os trabalhadores da educação que estavam lá tiveram 
conhecimento da situação. O Sindicato diz ainda, que "nunca houve traição ou 
pagamento de propina".  

O Sindicato confirma que foi pedido à prefeita, que "passasse a fazer o desconto 
em folha que é designado ao Sintepp, como contribuição sindical mensal", mas 
garante que Amanda parou de fazer o repasse.  

Vale lembrar que a gestora do município foi denunciada em março deste ano, de 
ter cometido diversas irregularidades na área da educação, como atraso nos 
pagamentos dos professores. Em julho, Amanda foi denunciada por improbidade 
administrativa, por desvio de mais de R$ 2 milhões 

Prefeita de Acará tem bens congelados por suspeita de fraude em licitação 
 

Veja a conversa: 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/531709/prefeita-do-acara-e-denunciada-por-desvio-de-mais-de-r-2-milhoes
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/531709/prefeita-do-acara-e-denunciada-por-desvio-de-mais-de-r-2-milhoes
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-555926-prefeita-de-acara-tem-bens-congelados-por-suspeita-de-fraude-em-licitacao.html
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-555926-prefeita-de-acara-tem-bens-congelados-por-suspeita-de-fraude-em-licitacao.html
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1- Prefeita Amanada Martins falando com o adjunto de Saúde, Jemerson Souza 
Santos, (Dodô) sobre o Sintepp, os acusando de não ter ética e afirmando que 
"nunca perderei meu mandato" 

| Autor:  
  

2- Prefeita Amanda Martins falando com o adjunto da saúde, Jemerson santos ( 
Dodô), sobre um dinheiro que ela dava para o Sintepp. 

| Autor:  
  

3 - Prefeita Amanda Martins falando com o secretário de Finanças, Josué Muniz 
Lobato, sobre a festa dos professores 

| Autor:  
  

4- Prefeita Amanda Martins falando ao adjunto de Saúde, Jemerson Santos 
(Dodô), que não fará outra festa novamente. 

| Autor:  
  

5 -O adjunto de Saúde, Jemerson (Dodô), falando que o Sintepp boicotou a festa 
dos professores, e fazendo o pedido para a prefeita dar o troco nos professores. 

| Autor:  
  

6 -O secretário de Assistência, Edlin Luan Costa Araújo, afirmando para a 
prefeita Amanda Martins, o ajunto de Saúde, Jemerson (Dodô), e todos os 
secretários que é para a prefeita testar os temporários, os convidando para irem 
em seu aniversário. Muitos não foram para a Câmara no dia da aceitação da 
casação. 

| Autor:  
  

7  - Secretário de Finanças, Josué Lobato, falando para o adjunto de Saúde, 
Jemerson Santos(Dodô) e a prefeita Amanda Martins, falando para Amanda 
convidar todos os temporários para outra festa dos professores. 

| Autor:  
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8 - Prefeita Amanda Martins falando a todos os secretários para cada um pegar 
suas folhas de pagamento que irá sentar com cada cada um deles por dia 

| Autor:  
  

9 - Secretário de Assistência, Edlin Araújo, falando para a prefeita Amanda 
Martins aproveitar a crise e cancelar todos os contratos em novembro, "secar a 
folha", e tirar aqueles que "só vão receber e não trabalham" ou "ficam falando 
mal da prefeita". 

| Autor:  
  

10 - Secretário de Assistência, Edlin Araújo, falando para a prefeita Amanda 
Martins aproveitar a crise e diminuir o salário, dizendo que o grupo balançou com 
a prisão da mãe da prefeita. Ele acha que muitos que só recebem 'vão pular do 
barco'. 

| Autor:  
  

11 - O adjunto de saúde, Jemerson Santos (Dodô), falando que ninguém vai ter 
pena deles, que muitos estão no grupo por necessidade e que a Francisca "se 
tiver R$ 10, divide com todos" e que chegou a hora de "ser escroto" e "bater na 
oposição". 

| Autor:  
  

12 - O adjunto de Saúde, Jemerson Santos (Dodô), chamando a atenção do 
secretário de Educação, Emerson Paulo Trindade Barbosa, por ter mandado um 
print para o professor Delival Paiva Miranda. Ele diz que o grupo é de confiança, 
que não pode vazar nada. 

| Autor:  
  

13 - O secretário de Educação, Emerson Barbosa, se justificando ao adjunto de 
Saúde, Jemerson Santos (Dodô), dizendo que o professor Delival Miranda tem 
regalias na Educação e Administração. 

| Autor:  
  

14 - O adjunto da Saúde, Jemerson Santos (Dodô), chamando a atenção do 
secretário de Educação, Emerson Barbosa, por mandar o print ao professor 
Delival Miranda, e que não era para o secretário ter feito isso. 
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| Autor:  
  

15 - O secretário de Educação, Emerson Barbosa, se justificando para o adjunto 
de saúde, Jemerson Santos (Dodô), dizendo que o professor Delival Miranda 
tem algumas vantagens com familiares e regalias na educação e administração. 

| Autor:  
  

16- O adjunto da Saúde, Jemerson Santos (Dodô), falou para a prefeita Amanda 
Martins que o Sintepp "boicotou a festa dos professores" e que a prefeita deveria 
"pisar no pescoço e matar de vez o Sintepp". Ele também afirma que possui uma 
foto do presidente do sindicato, José Benetido Correa Foro, de joelhos enquanto 
pedia algo para a prefeita. 

| Autor:  
  

Confira a nota do Sintepp na íntegra: 

"Nós da coordenação do SINTEPP, há alguns dias atrás tivemos acesso aos 
áudios.  

E em seguida em uma assembleia, mostramos aos trabalhadores da Educação. 
Quem estava lá, tomou conhecimento dos fatos. Por tanto, a categoria 
(trabalhadores) já sabe do teor desses áudios.  

Graças a Deus nunca houve traição ou pagamento de propina. E os 
trabalhadores sabem disso.  

A coordenação do sindicato já mostrou os áudios aos trabalhadores, alguns 
ainda não sabem, porém alguns sim. 

O fato citado, onde o representante do SINTEPP, teria pedido algo para a 
prefeita, o pedido foi nada mais nada menos, que a gestora passasse a fazer o 
desconto em folha. Desconto esse, que todos sabem que é o próprio servidor 
que designa ao SINTEPP, que é sua contribuição sindical mensal. Contribuição 
esta que é dada pelo trabalhador por livre espontânea vontade. 

Porém, a prefeita parou de fazer o desconto e parou de repassar ao SINTEPP. 

No momento existe uma ação na justiça, a qual, o SINTEPP já ganhou em 
segunda instância, para que o repasse volte a ser feito. Porém, a prefeitura não 
cumpriu a ordem judicial ainda. 
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Logo o suposto pedido citado no áudio foi justamente esse, os representantes 
do SINTEPP, foram até a gestora, colocar essa situação e dizer que ela pudesse 
cumprir o mandado judicial, porém, a mesma se recusa a fazer isso.  

Posso aqui afirmar com toda tranquilidade que não houve e não há nenhuma 
irregularidade nisso. Muito menos acordo ou traição a categoria. 

Tal colocação que por hora faço é simplesmente para que as pessoas que 
ouviram todos os áudios saibam do que eles estão falando, pois da forma que a 
pessoa do áudio fala, muitos estão entendendo que os representantes da 
categoria podem ter pedido algum benefício pessoal.  

Porém, a verdade é essa. Fomos apenas cobrar o que já é de direito do servidor 
e que o governo retirou". 
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A Polícia Civil da 2ª Região Integrada de Segurança Pública (2ª RISP) cumpriu 
mandado de prisão preventiva contra Edson Cabral da Costa, de 30 anos, 
acusado de estupro no município de Santa Luzia do Pará, nordeste paraense. 
De acordo com a PC, ele foi preso nesta quarta-feira, 6, e conduzido para 
Delegacia Policial.  

Edson foi denunciado por duas vítimas do crime de violência sexual, ambos 
cometidos no município de Santa Luzia do Pará. As vítimas estão sob sigilos e 
reconhecem ele como o autor dos atos.  

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo judiciário de Santa Luzia do 
Pará.  
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A Justiça estadual manteve, nesta quarta-feira, 6, o afastamento cautelar do 
prefeito de Igarapé-Açu, Ronaldo Lopes de Oliveira (SD), e da secretária de 
Educação, Ellen do Socorro Rabelo Queiroz Almeida, pelo prazo de 180 dias, 
por não pagar os salários dos professores da rede municipal referentes aos 
meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019.  

O afastamento dos gestores foi requerido pela promotora de Justiça de Igarapé-
Açu, Marcela Christine Ferreira de Melo, por meio de uma ação civil pública, 
após apurar que, mesmo recebendo repasses financeiros do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) para a remuneração dos profissionais, os 
salários não foram pagos.  
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Outras irregularidades  

De acordo com a Promotoria, a prefeitura também não repassou ao INSS 
(Instituto Nacional de Seguro Social) os valores previdenciários descontados nos 
contracheques e não repassou a bancos os valores recolhidos em 
folha referentes aos empréstimos consignados dos servidores, ocasionando o 
bloqueio das verbas junto ao banco e a negativação do nome dos servidores.  

Também houve redução salarial de professores que atuam há mais de trinta 
anos no magistério público, considerados estáveis por transição de lei.  

Além disso os gestores impediram reiteradamente a entrega de documentos e 
informações solicitadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 
do Pará (Sintepp) e pelo próprio MP.  

 

 


