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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA 

CUMULATIVA DE CATOLÉ DO ROCHA/PB – MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. 

 

Os vereadores infra-assinados, com mandatos e assentos nesta Casa Egrégia Legislativa, 

no uso das suas atribuições legais e com fundamento no art. 35, inciso XIX, da Lei 

Orgânica do Município de Bom Sucesso/PB, vem respeitosamente, a presença de Vossa 

Excelência, para apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO, 

 

contra atos praticadas pelo Prefeito Municipal Pedro Caetano Sobrinho e Outros 

vinculados a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB. 

 

I - DOS FATOS 

 

Várias leis foram estabelecidas para minorar a situação de diversas 

arbitrariedades tomadas por parte do Poder Público, e a sociedade, assim como seus 

representantes legais, devem denunciar estes desmandos. 

Nesse diapasão, vislumbra-se na cidade de Bom Sucesso/PB, fortes 

indícios que apontam para prováveis ilicitudes praticadas pelo Prefeito Municipal 

Pedro Caetano Sobrinho.  

Como exemplo do supramencionado, temos o exorbitante valor 

direcionados para a contratação de uma instituição para capacitação e treinamento de 

corpo técnico de profissionais da administração na recuperação tributária, no valor de 

R$ 259.699,44 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais 

e quarenta e quatro centavos), conforme se depreende da Dispensa de Licitação nº 
040/2019. 

Dessa forma, os vereadores que esta subscrevem, levantam suspeitas de 

que o prefeito municipal Pedro Caetano agi de má-fé, visando alcançar vantagens 

pessoais em detrimento da sociedade, pois aproveitando-se do dinheiro público atua 

com desonestidade em suposto superfaturando na prestação de serviço de 

capacitação e treinamento de corpo técnico de profissionais da administração quando 

da recuperação tributária, uma vez que, no município de Bom Sucesso/PB apenas 

consta no máximo, 02 (dois) Fiscais de Tributos vinculados ao quadro de 

servidores municipais. 

 

 (Anexos comprobatórios dos fatos levantados estão apensados a essa) 
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II – DOS REQUERIMENTOS FINAIS E PEDIDOS 

 

Frente a todos os fatos expostos, requer que se digne Vossa Excelência a: 
 

a) ACOLHER E ADMITIR a presente REPRESENTAÇÃO com base no ordenamento 

público em vigor; 
 

b) SEJAM APLICADAS AS SANÇÕES cabíveis ao caso, em especial as da lei nº 8.429, de 

2 de junho de 1992, AO PREFEITO MUNICIPAL PEDRO CAETANO SOBRINHO, nos 

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública; 
 

c) NOTIFICAR O REPRESENTADO para que apresente, caso assim queira, a sua 

defesa; 

 

 

Bom Sucesso/PB. Em 15 de Outubro de 2019. 

 

 

__________________________________________________ 
Maria Betânia de Figueiredo Monteiro 

Vereadora 
 

 

__________________________________________________ 
Ionildo Alves de Freitas 

Vereador 
 

 

__________________________________________________ 
George Wanderley de Meneses 

Vereador - Presidente 
 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument

