
              No Município de Mato Grosso/ PB, servidores e familiares de servidores 

participaram de um edital de número 01/2020 do ano de 2020 que previa aprovação em 

um projeto vinculado à secretaria de educação, cultura e desportos.  

 

              É pertinente, que se suspenda qualquer tipo de pagamento realizado neste edital, 

pois os envolvidos e contemplados são servidores, prestam serviços à prefeitura ou são 

parentes de servidores. Sendo os envolvidos elencados abaixo, conforme sua posição ou 

melhor dizendo, sua ligação com a prefeitura.  

 

01.1. Edezio Pereira de Sousa Neto; (filho da secretaria de infraestrutura) 

 

01.2. Tatiana Vieira de Lima; (Agente de enfrentamento ao covid) 

 

01.3. Lucas Serafim de Lima; (parente do secretário de educação) 

 

01.4. Antonio Cirilo de Lima Neto; (fornecedor de mídia e edição de vídeos) 

 

01.5. Cleandra Lopes do Nascimento; (instrutora de artes) (fornecedora - fotografa) 

 

01.6. Andreia Almeida Silva; 

 

01.7. Jose Jallison de Sousa Vigolvino; (filho de micena) (tem dados como fornecedor 

no sagres) 

 

01.8. Carlos Edilson de Lima Silva; 

 

01.9. Micena Vigolvino Neto; (assessor do gabinete do prefeito) (forneceu serviços de 

divulgação e carro de som) 

 

01.10. Antonio Kleber Nunes de Lima 

         

 

      Destarte, tal situação representa total ilegalidade e se assemelha aos mais impróprios 

atos administrativos, sendo assim é indubitável requerer que sejam apurados os desvios 

de finalidade bem como o favorecimento de pessoas ligadas a gestão. 

 

        Que seja em carácter de urgência designado um relator para a denúncia e que o 

mesmo suspenda cautelarmente  a suspensão de quaisquer pagamentos ao referido edital 

e que o tribunal de contas peça informações acerca da transparência e lisura do referido 

processo. 

 

         Ademais, há fortes indícios que a lei Aldir Blanc, não está sendo obedecida em sua 

totalidade.  

 

          Em anexo ao corpo da denúncia, envio todos os documentos comprobatórios do 

acima alegado. 

 

          Solicito por fim um número de protocolo da presente denúncia. 
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