
Vereadores desmentem alegações de 

aliados do Prefeito Segundo de Wilson 

Santiago 
 

Os vereadores de oposição da Cidade de Uiraúna 

protocolaram um pedido de Providências e Fiscalização junto ao Ministério 

Público Federal de Sousa, para que o referido órgão realize, em conjunto 

com a Polícia Federal, trabalho de fiscalização e investigação preventivo à 

correta aplicação dos recursos públicos destinados ao enfrentamento da 

pandemia do Covid 19. 

Os vereadores fundamentaram seu pedido nas 

informações contidas no site do Senado, já que a prefeitura de Uiraúna não 

estava disponibilizando os valores, contratos e gastos no Portal da 

Transparência do Município. 

O Município de Uiraúna no Sertão da Paraíba com 

14.454 habitantes foi muito bem aquinhoado pelo Projeto com a previsão 

total de transferência federal no valor de R$ 1.368.694,04 (um milhão 

trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quatro 

centavos) para o combate a pandemia. 

 

(fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/veja-quanto-cada-estado-

e-municipio-recebera-no-programa-federativo-de-enfrentamento-ao-coronavirus) 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/veja-quanto-cada-estado-e-municipio-recebera-no-programa-federativo-de-enfrentamento-ao-coronavirus
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/veja-quanto-cada-estado-e-municipio-recebera-no-programa-federativo-de-enfrentamento-ao-coronavirus
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Esse valor, na sua integralidade, estará disponível 

nos cofres públicos de Uiraúna nos próximos dias, sendo que Uiraúna já 

recebeu R$ 193.140,90 (cento e noventa e três mil cento e quarenta reais e 

noventa centavos) até o presente momento, e a única ação que realizou foi 

adquirir produtos de higiene pessoal e máscaras, além de pregar adesivos 

pelos comércios. 

 

 

Ocorre que o pedido de fiscalização não agradou 

em nada o Prefeito Segundo de Wilson Santiago. Parece que a ideia do 

retorno da Polícia Federal e do Ministério Público Federal à cidade para 

fiscalizar o dinheiro do povo deixou muita gente desconfortável, ao passo 

que se passou a fazer um ataque midiático, seja através de rádios seja via 

internet, aos vereadores que solicitaram a fiscalização. 

Em várias outras cidades essa fiscalização está 

sendo requerida sem qualquer embaraço do prefeito, a exemplo de Pombal 

e várias outras cidades no país, porém, em Uiraúna quando se fala em 

fiscalizar verba pública o pulo é grande, a urticária começa a atacar. 

Uma coisa é certa: após o pedido ser protocolado 

junto ao Ministério Público Federal, a Prefeitura rapidamente disponibilizou 

algumas informações sobre despesas com o Covid 19 no seu Site do Portal 

da Transparência, coisa que não vinha acontecendo antes disso. 
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Nem os dados das dispensa de licitações foram 

disponibilizados no site da Prefeitura: 

 

Tudo o que os vereadores apontam são com dados 

e documentos para provar, conforme se observa acima. Aqui não se tenta 

tampar o sol com a peneira não, com desculpas esfarrapadas e sem mostrar 

documentos. 

O que o Prefeito não falou foi que MPF, ao analisar 

o pedido dos vereadores, deu o prazo de 15 dias para que o Prefeito de 

Uiraúna diga quanto entrou de repasse, estadual ou federal, para 

enfrentamento do Covid 19, bem como disponibilize os documentos e 

informações no site da prefeitura. 
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O prefeito já vem negando acesso a documentos, 

mediante negativa de pedidos formulados e protocolados na Prefeitura. 

O trabalho dos vereadores não é pedir aumento 

de salário para Prefeito e para si próprio não, mas sim fiscalizar o dinheiro 

do povo, mesmo que isso não seja de agrado do prefeito. Se não quiser ser 
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fiscalizado, entregue o cargo ou faça o procedimento com transparência, 

conforme dita a lei. 

Foi então solicitada essa fiscalização para o 

Ministério Público Federal, principalmente para não se repetir em Uiraúna 

o modelo de corrupção delineado nas operações deflagradas pelo MPF, tais 

como OPERAÇÃO PÉS DE BARRO (cujo tio do Prefeito Segundo Santiago – o 

Deputado Federal Wilson Santiago – é investigado por desvio de dinheiro) 

e OPERAÇÃO ANDAIME. 

Os vereadores de oposição estarão atentos a 

qualquer ato ilegal que venha a ocorrer na Prefeitura de Uiraúna- PB, para 

que o FANTÁSTICO da REDE GLOBO não venha mais a lançar aquela 

conhecida pergunta sobre Uiraúna: Cadê o dinheiro que estava aqui? 

 

 


