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 João Pessoa, 20 de abril de 2017.  

 

Para  

Três Órgãos de fiscalização da Paraíba. 

 

REFERENTE:  Diversos protocolos/Processos conforme planilha descrita a seguir. 

PEDIDO: Pedido de providências e celeridade no julgamento. 

 

Prezados senhores (as) dirigentes. 

*  Câmara de Vereadores de João Pessoa.- CMV-JP 

   Vereador Marcos Vinicius Nobrega e todos os Senhores Vereadores. 

    M.D. Presidente da Câmara. 

    ouvidoria@cmjp.pb.gov.br, 

 

*  Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba. - MPC-PB.  

    Dra. Sheyla Barreto Braga de Queiroz. 

    M.D. Procuradora Geral do MPC/PB.  

    ouvidoria@tce.pb.gov.br. 

     

*  Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. - AL-PB. 

    Deputado Gervásio Agripino Maia e todos os Senhores Deputados. 

    M.D. Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. 

    ouvidoria.al@al.pb.gov.br, 

 

        Nesta Capital   

  

 

           Após protocolarmos na CMV-JP, MPC-PB e AL-PB, também encaminharemos esta mesma 

correspondência com os números desses três protocolos para diversas conceituadas e respeitáveis 

Instituições de Brasília e João Pessoa com o objetivo de subsidiar alguns processos já existentes 

referente a correspondências protocoladas nos dias 07 e 19.07.2016; oportunidade em que fizemos 

cronologia da história do serviço de coleta de lixo em João Pessoa no período de 2000 até 2017. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  

          Também enviaremos cópias para conhecimento das Ouvidorias dessas prestigiosas Instituições:  

 

Para  

19 (dezenove) renomadas Instituições de Brasília e 

João Pessoa-PB. 

 

      Ilustríssimos Senhores Dirigentes. 

 

01-  Ministério Público do Estado da Paraíba. MPE-PB -CCRIMP,  

       Proc: nº 002.2017.000083   -  Data: 17.08.16. 

       * Dr. Bertrand de Araújo Asfora 

       M.D. Procurador-Geral de Justiça. 

 

                              www.florianomarques.com.br,                    

       “Diga não à corrupção”       -     “Chega de e$cândalos bilionários de corrupção” 

 Floriano Marques da Silva < fms@pcrfloriano.com.br, > < florianomsrs@gmail.com, > 

   Maior de 60 anos.  

*Cidadania não tem idade, nem ideologia, cor, 

raça, religião e origem; mas sim, tem civismo. 

    "Só existe uma maneira de evitar as críticas: não fazer nada, não dizer nada, e não ser nada". - 

Aristóteles- filósofo grego- 384 AC. 

mailto:ouvidoria@cmjp.pb.gov.br
mailto:ouvidoria@tce.pb.gov.br
mailto:ouvidoria.al@al.pb.gov.br
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/
mailto:fms@pcrfloriano.com.br
mailto:florianomsrs@gmail.com
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       C/C: Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa. 

       * Dr. José Guilherme Lemos - coordenador da CCRIMP. 

       * Ouvidor: Dr. Doriel Veloso Gouveia. 

       ouvidoria@mp.pb.gov.br,  

 

02- Superintendência Regional na Paraíba - Polícia Federal - SR/PF/PB. 

       Proc: nº  08375.007512/2016-26    -  Dia 11.08.2016.          

       * DPF Nivaldo Farias de Almeida. 

       M.D. Superintendente Regional.   
       cs.srpb@dpf.gov.br 

 

03- Seccional da Ordem dos Advogados da Paraíba. –OAB-PB.  

      Proc: Nº   15.0000.2016.006376-2    - Dia 19.09.2016. 

      * Dr. Paulo Antônio Maia Silva. 

      M.D. Presidente da Seccional da Paraíba. 

      * C/C: Dr. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana. 

      M.D. Presidente da Comissão de Combate ao Nepotismo e Improbidade Administrativa.-  

      CCNIA/OAB.PB. 

       Dia 20.03.17, Parecer nº 001/2017/CCNIA/OAB-PB, onde no final, diz: “À esta Comissão de 

Combate ao Nepotismo e Improbidade Administrativa compete encorajar iniciativas como a do Sr. 

Floriano Marques da Silva, como também oferecer o apoio e a assistência jurídica necessárias à 

orientação do informante em seu pleito, haja vista o seu compromisso com a probidade na gestão 

pública e com os interesses da coletividade”. 

     * Dr. Wilson Ribeiro de Moraes Neto. 

     M.D. Ouvidor da Seccional da OAB-PB. 

     Dia 20.03.17 resposta célere da Ouvidoria/OAB.PB. 
     ouvidoria@oabpb.org.br, 

 

04- Conselho Administrativo de Defesa Econômica. -CADE. 

       Proc: Nº 08700.005368/2016-54 dia 07.07.16 e   

       Ouvidoria nº 08700.005711/2016-61 - Dia 01.08.16. 

      * Dr. Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo. 

        M.D. Presidente do CADE. 

      * C/C: Dra. Fernanda Garcia Machado 

         M.D. Coordenadora Geral de Análise de Infrações no Setor de Compras Públicas. 

      * Dr. Paulo Eduardo Silva de Oliveira. 

         Coordenador Processual.  

        cade@cade.gov.br, sei.ouvidoria@cade.gov.br, sgprocessual@cade.gov.br, protocolo@cade.gov.br,  

 

05- Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. -TRE-PB.  

       * Encaminharemos cópia para Ouvidoria. 

          Dr. Márcio Brasilino da Silva. 

          M.D. Ouvidor do TRE-PB. 
          ptre@tre-pb.jus.br, ouvidoria@tre-pb.jus.br, 

       * Excelente campanha intitulada - cobre, fiscalize, participe!  

          Cobre antes, durante e depois das eleições. - http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias 

 

06- Tribunal Superior Eleitoral. -TSE.  

       * Encaminharemos cópia para Ouvidoria. 

       * Excelente campanha -cobre, fiscalize, participe! - http://www.tse.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias  

          aic@tse.jus.br,  

  

07- Tribunal de Justiça da Paraíba. - Corregedoria- TJ-PB,  

mailto:ouvidoria@mp.pb.gov.br
mailto:cs.srpb@dpf.gov.br
mailto:ouvidoria@oabpb.org.br
mailto:cade@cade.gov.br
mailto:sei.ouvidoria@cade.gov.br
mailto:sgprocessual@cade.gov.br
mailto:protocolo@cade.gov.br
mailto:ptre@tre-pb.jus.br
mailto:ouvidoria@tre-pb.jus.br
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias
http://www.tse.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias
mailto:aic@tse.jus.br
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       Proc: nº  034009 2      - Dia 28.06.2016. 

      * Desembargador José Aurélio da Cruz, 

         M.D.  Corregedor Geral de Justiça. 

         corregedoria@tjpb.jus.br, pje.atendimento@tjpb.jus.br, 

 
08- Tribunal de Justiça da Paraíba. - Ouvidoria- TJ-PB,  

       Proc: nº 276798   - Dia 21.09.2016. 

       * Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 

        M.D. Ouvidora de Justiça 
        ouvidoria@tjpb.jus.br, 

 

09-  Conselho Nacional de Justiça. CNJ,  

       Proc: nº 8961     - Dia 07.07.2016.    

       Dia 18.07.201, resposta do CNJ.   

       * Dra. Cármen lúcia Antunes Rocha. 

       M.D. Ministra do Supremo Tribunal Federal e Presidente do CNJ. 
       ouvidoria@cnj.jus.br, 

 

10- Ministério Público Federal. -MPF.  

      Proc: nº  PR-PB-00014402/2016    - Dia 19.07.2016. 

     Dia 31.08.16, receemos resposta do M.P.F através do Ofício n.º 3509/2016/MPF/PR/PB/RAS 

     * Dr. Rodolfo Alves Silva 

     M.D. Procurador-chefe da República na Paraíba; 
     prpb-ascom@mpf.mp.br,  

 
11- Tribunal de Contas da União. -TCU,  

      Proc: nº  0000556668501   - Dia 19.07.2016  e  Manifesto da Ouvidoria nº 276798 Dia 21.09.2016. 

      TC-023.617/2016-0   Ofício 0093/2017-TCU/SECEX/PB dia 26.01.17. 

      * Dia 04.10.16, resposta da Ouvidoria do TCU, onde em certo trecho diz: “Portanto, quando se 

         tratar de recursos municipais ou outros assuntos afetos aos municípios, deve ser observado o que 

         prevê o art. 31 da Constituição Federal, que dispõe: Art. 31. A fiscalização do Município será     

         exercida  pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

         controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”. 

      * Dr. João Germano lima Rocha. 

         M.D. Chefe da Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba. - SECEX-PB 

         secex-pb@tcu.gov.br, 

 

12- Controladoria Geral da União. - CGU,  

       Proc: nº 00106.009858/2016-27      - Dia 20.09.2016.  

       Dia 01.10.2016, resposta da Ouvidoria  00106.010080/2016-07.    

       * Dr. Gabriel Aragão Wright. 

          M.D. Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba 
           cgupb@cgu.gov.br,  

 

13- Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP. 

      * Encaminharemos cópia para Ouvidoria. 

      * Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. 

         M.D. Procurador Geral da República e Presidente do CNMP. 

         presidencia@cnmp.mp.br, ouvidoria@mp.pb.gov.br,   

 

14- Associação dos Magistrados do Brasil.- AMB. 

      * Encaminharemos cópia para Ouvidoria. 

      * Dr. Jayme de Oliveira. 

mailto:corregedoria@tjpb.jus.br
mailto:pje.atendimento@tjpb.jus.br
mailto:ouvidoria@tjpb.jus.br
mailto:ouvidoria@cnj.jus.br
mailto:prpb-ascom@mpf.mp.br
mailto:secex-pb@tcu.gov.br?subject=
mailto:cgupb@cgu.gov.br
mailto:presidencia@cnmp.mp.br
mailto:ouvidoria@mp.pb.gov.br
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         M.D. Juiz Presidente da AMB. 

         contato@amb.com.br,  

 

15- Ordem dos Advogados do Brasil.- Conselho Federal da OAB. 

       Proc: nº 49.0000.2016.006632-9      -  Dia:  07.07.2016.  

       Dr. Claudio Pacheco Prates Lamachia.  

       M.D. Presidente. 
       ouvidoria@oab.org.br,   

 

16- Associação brasileira de imprensa. - ABI.  

      Jornalista Domingos Meirelles. 

      M.D. Presidente da ABI. 

      Dia 15.07.16 às 10hs10min38seg, enviamos registrado com AR sob o nº PE 176994097 BR 

     presidencia@abi.org.br, jornalismo@abi.org.br, abionline@abi.org.br, 

 

17- Fórum paraibano de combate a corrupção. - FOCCO. 

      * Encaminharemos cópias. 

       * Dr. Cláudio Gadelha 

          M.D. coordenador do Focco. 
         foccoparaiba@gmail.com, 

 

18- Associação paraibana de imprensa. - API. 

      * Estamos encaminharemos cópias. 

         Jornalista João Pinto 

         M.D. Presidente da API 

         apidiferente@gmail.com, joaopinto0306@gmail.com,  

  

  19- Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM. 

        Protocolado dia 09.09.2009    e dia 02.03.2010 recebemos Ofício nº 008/2010-BSB que foi 

dirigido ao vereador Durval Ferreira, presidente da Câmara, onde diz: .......e zeloso para que o 

poder legislativo municipal de qualquer cidade do nosso país não seja acusada de conduta 

omissiva e desidiosa, venho por meio desta solicitar as providências que os ilustres vereadores 

julgarem cabíveis ao caso em tela.  

       * Dr. Rogério Rodrigues da Silva 

           M.D. Presidente da Abracam.   
           rogerio.abracambrasil@gmail.com,  

            
 

*** Total de 22 (vinte e duas) Instituições. 

***Além desta correspondência, também colocaremos todos os protocolos no portal 

www.florianomarques.com.br e nas redes sociais para as pessoas tomarem conhecimento como estão sendo 

aplicados os Recursos Públicos oriundos do suor do trabalho de todos os paraibanos e, também para 

visualizarem os links que foram citados nesta matéria intitulada - 20.04.17-Planilhas descritivas com 

relação de protocolos em 03 Órgãos na Paraíba (TCE-PB, CMV-JP e AL-PB) e diversos de Brasília. 

 
REFERENTE: Formação de Cartel no serviço de Coleta de lixo em João Pessoa-PB. -         

                         http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  onde fizemos 

breve cronologia dessa história que iniciou no ano 2000 e se agravou em 2005 com cedência sem 

licitação e suposta facilitação de formação de Cartel e relacionamos todas as diversas Ações movidas 

pelo exemplar e dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba; sendo que a continuação das 

práticas, caracteriza habitualidade de parte da Emlur com as empresas. 
 

mailto:contato@amb.com.br
mailto:ouvidoria@oab.org.br
mailto:presidencia@abi.org.br
mailto:jornalismo@abi.org.br
mailto:abionline@abi.org.br
mailto:foccoparaiba@gmail.com
mailto:apidiferente@gmail.com
mailto:joaopinto0306@gmail.com
mailto:rogerio.abracambrasil@gmail.com
http://www.florianomarques.com.br/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
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* Ao cumprimentá-los cordialmente, aproveitamos para novamente solicitar providências via protocolo 

desses 03 (três) Órgãos de fiscalização da Paraíba -TCE-PB, CMV-JP e AL-PB- quanto ao rigor na 

fiscalização dos Recursos do Erário Público referente aos editais, aditivos e contratos da Emlur alusivos 

ao serviço de coleta de lixo, conforme já questionamos em diversos protocolos relacionados nas 

planilhas descritas a seguir e que, infelizmente e inexplicavelmente nunca obtivemos respostas e; 

devido a essa inexplicável indiferença decidimos federalizar esse problema. 

 

 * Protocolos: 22 (vinte e dois) no TCE-PB, 08 (oito) na CMV-PB e 05 (cinco) na AL-PB 

e, apesar de estar em jogo vultosas somas de Recursos do Erário Público, nunca 

recebemos resposta desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba 

* Quando um cidadão protocola uma correspondência em qualquer cidade do Brasil, o 

mínimo que deve ser feito é dar andamento a demanda, tomar providência e dar a devida 

resposta; mas, jamais desconhecer a existência dessa pessoa e ignorar o pleito de um 

cidadão que está exercendo a sua cidadania dentro de um País democrático; mas, 

infelizmente, nunca recebemos nenhuma resposta da CMV-JP TCE-PB e AL-PB. 

 

  BREVE CRONOLOGIA DE CINCO APOIOS: 

* MPE-PB- O diligente, dinâmico e exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba 

reconhecendo que houve vultosos danos ao Erário Público, em 2012, já entrou com 

07 (sete) Ações referentes ao serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  
* PF-PB- Dia 16.08.16; recebemos da atuante e pundonorosa Polícia Federal na Paraíba, 

o Ofício .nº 2468.16-SR.PF.PB; nos informando que foi encaminhado ao Ministério 

Público Estadual através do Despacho nº 1945/2016/SR/PF/PP; referente à formação de 

cartel no serviço de coleta de lixo pela EMLUR   (Cópia em anexo). 

* OAB-PB- Dia 20.03.17, recebemos da Ouvidoria e da Comissão de Combate ao 

Nepotismo e Improbidade Administrativa da respeitável e conceituada Seccional da 

OAB da Paraíba, o Parecer nº 001/2017/CCNIA/OAB-PB, onde em certo trecho diz: “À 

esta Comissão de Combate ao Nepotismo e Improbidade Administrativa compete 

encorajar iniciativas como a do Sr. Floriano Marques da Silva, como também oferecer o 

apoio e a assistência jurídica necessárias à orientação do informante em seu pleito, 

haja vista o seu compromisso com a probidade na gestão pública e com os interesses da 

coletividade” – (cópia em anexo) - http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-

17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf  
* JUSTIÇA DA PB: - A atenta Justiça da Paraíba também reconhecendo danos ao 

Erário Público, puniu os administradores em 2014. 

* CADE: - Além das quatro respeitáveis Instituições de João Pessoa, também existe 

Processo no CADE em Brasília. 

 

* Ao vivenciarmos e acompanharmos o exemplar trabalho do Ministério Público-PB, da 

Polícia Federal-PB, da OAB-PB, da Justiça da Paraíba e do CADE em Brasília, dentre 

outras respeitáveis Instituições, renovamos as nossas esperanças de que nem tudo está 

perdido neste País enlameado pela epidemia da corrupção e que o Brasil ainda tem 

solução graças ao exemplar trabalho dessas Instituições.  

* Também, sempre recebemos retorno de todas as Instituições de Brasília e dos Órgãos 

Federais da Paraíba e nesses 17 anos, nunca recebemos nada convincente dos três Órgãos 

e fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. - Vejam o Menu Apoios recebidos no portal 
www.florianomarques.com.br  
* Portanto, é inadmissível e injustificável esse comportamento dos três Órgãos de 

fiscalização da Paraíba TCE-PB, CMV-JP e AL-PB, porque se trata de vultosas somas de 

Recursos do Erário Público que é obrigação Regimental e Constitucional desses três 

Órgãos fiscalizarem com rigor, imparcialidade e celeridade a correta aplicação do dinheiro 

dos impostos de todos os paraibanos conforme seus juramentos na posse.  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf
http://www.florianomarques.com.br/
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* Preconceito e discriminação com características de intolerância e xenofobia. 

      Esse tratamento diferenciado desses três Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e 

AL-PB em relação ao fato de desconhecerem minha existência, assinalam atitudes de 

preconceito, discriminação e intolerância com características de xenofobia. 

* Repito: Sempre houve forte atuação das Instituições e da Justiça da Paraíba, que 

trabalharam exemplarmente, inclusive com condenações de algumas pessoas em 2014; 

mas, infelizmente, faltou sintonia desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba com as 

Instituições que já haviam tomado decisões sobre sesse rumoroso caso. 

 * Temos convicção que, se esses três Órgãos de fiscalização da Paraíba tivessem apoiado 

as Decisões das Instituições e da Justiça da Paraíba, com certeza esta história seria outra e 

nem precisaria estar me desgastando com 66 anos atrás de um prejuízo pessoal e coletivo 

porque envolve dinheiro dos impostos de todos os paraibanos, dano já reconhecido pelos 

exemplares Ministério Público e a Justiça do Estado da Paraíba. 

* Não visualizamos quase nenhuma atitude político administrativa de parte desses três 

Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB; comportamento que praticamente 

anula as Ações das Instituições porque falta decisão político administrativa sobre a 

continuidade dos serviços nas mãos das mesmas empresas desde 2005 e falta rigor na 

aprovação das contas dos gestores que se protegem no ridículo e famigerado foro 

privilegiando para procrastinarem os processos acreditando na prescrição de prazos. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18 
  Como é de praxe nessas ocasiões virão alguns assessores e súditos mais devotos dos 

políticos para dizerem que se trata de notícia requentada; mas, ao contrário, trata-se de 

problema muito mal administrado, mal conduzido e mal resolvido há muitos anos pelos 

Órgãos de fiscalização como a Câmara de Vereadores de João Pessoa, o Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba e a Assembleia Legislativa da Paraíba; sendo a nossa única e 

última esperança as Instituições e a Justiça que é uma constante reparadora de danos ao 

cidadão e à sociedade.   Não se trata de uma questão nova, mas colocá-la em discussão é 

sempre válido devido ao fato de se tratar de vultosas somas de Recursos do Erário 

Público. 

 

 

*** Conforme relatado nos 19 contatos acima e descrito a seguir, podemos observar que todas as 

instituições de Brasília e João Pessoa encaminharam, tomaram providências e responderam, com 

exceção do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. 

 PLANILHAS COM A RELAÇÃO DE PROTOCOLOS EM 03 (três) ÓRGÃOS DA PARAÍBA:          

 

DATA QUANT     ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO                 SITUAÇÃO 

Diversas    22 Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba. 

Estamos aguardando resposta dos 22 

protocolos e dos diversos e.mails.  

Diversas    08 Câmara de Vereadores de João 

Pessoa-PB. 

Estamos aguardando resposta dos 08 

protocolos e dos diversos e.mails. 

Diversas    05 Assembleia Legislativa do estado da 

Paraíba. 

Estamos aguardando resposta dos 05 

protocolos e dos diversos e.mails. 

  

   Os inúmeros protocolos já foram acompanhados de dezenas de contestações e impugnações das 

cláusulas e exigências descabidas e desclassificatórias colocadas nos Editais ferindo a Lei de 

licitações nº 8.666/93 de 1993; basta verificarem nesses protocolos que estão acompanhados de 

diversas provas comprobatórias que já foram identificadas em diversas Ações movidas pelo 

atuante MPE-PB e a atenta Justiça da Paraíba. 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18
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   Por isso, não anexamos novamente e; também, porque cabe a esses três Órgãos fiscalizarem e 

agirem com rigor, celeridade, imparcialidade e sintonia nos julgamentos e, repassarem o 

resultado para as renomadas e atuantes Instituições acima descritas. 

   Portanto, juntamente com todos os contribuintes paraibanos, fomos vítimas dessas exigências 

que ferem a Lei nº 8.666/93 e, também fomos vítimas da negligência, omissão e procrastinação 

do TCE-PB, CMV-PB e AL-PB. 

 

* Não nasci na Paraíba, porem, “A minha carcaça é de gaúcho, mas o meu coração é paraibano”. – 

“Troquei o chimarrão pela água de coco.” 

 

* Aproveitamos para reiterar nossas solicitações ao Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores e a 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para que respondam aos nossos diversos protocolos e, que 

usem as suas suntuosas estruturas funcionais e imensa equipe de funcionários para fiscalizem com mais 

rigor os danos ao erário Público que o atuante Ministério Público do Estado da Paraíba detectou e 

entrou cem 07 Ações e a atenta Justiça da Paraíba puniu os administradores em 2014. Portanto, 

sempre houve decisões jurídicas, mas não houve decisões políticas administrativas solidárias que 

amparassem os atos das Instituições e da Justiça. 

* Também aproveitamos para solicitar que a Câmara de Vereadores imprima celeridade nos diversos 

pedidos de CPIs - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19 ; principalmente na propalada CPI 
do lixo que foi pedida em 2005 e nunca saiu do papel porque faltou a assinatura de apenas um 

vereador sendo que; em 2016 os vereadores solicitaram a reabertura porque reconheceram a 

necessidade dessa CPI do lixo para esclarecer em definitivo essa delonga que iniciou no ano 2000 e se 

agravou  no ano 2005; portanto, se arrasta há mais de 17 (dezessete) anos.   
* Essa CPI do lixo precisa ser aberta porque envolve milhões de reais de Recursos do Erário Público que o 

povo tem o direito de saber e os Vereadores tem obrigação Regimental e Constitucional de informar sobre a correta 

aplicação do dinheiro dos impostos pagos pelo patrão que é o povo trabalhador que sustenta a máquina pública.   

* Não se trata de defender político ou Partido A ou B, quando está em jogo o dinheiro dos impostos de todos os 

paraibanos; mas sim, a defesa do Erário Público neste Brasil onde o povo sente e sofre com o caos na falta de hospitais, 

escolas, creches, transporte, estradas, e o grave caos generalizado na segurança com índices de guerra civil, etc....  

* O brasileiro patriota e politizado não tem político e nem partido corrupto de estimação, mas sim, tem consciência de sua 

cidadania e   amor à pátria e, sonha em ver extirpada a epidemia da desgraça da corrupção.  
* Na condição de Vereador de diversos mandatos, o atual Presidente da Câmara conhece muito bem 

essa história que começou no ano 2.000 e se agravou no ano de 2.005 com a cedência sem licitação e 

sobrepreço o que foi o início da cartelização e, devido ao seu conhecimento não deve se omitir e repetir 

seu antecessor e engavetar essa CPI do lixo derrubando ainda mais a popularidade da Câmara de 

Vereadores que deveria ter mais rigor e independência na fiscalização dos Recursos do Erário Público.  
 

*** Em 2009, 2011, 2013, 2015 estivemos em Brasília protocolando correspondência em 18 Instituições 

inclusive em João Pessoa com o objetivo de, federalizar esse problema e, posteriormente enviamos para 

nossos contatos em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre e também remetemos para toda a nossa relação 

de e-mails; inclusive, novamente em 07 de julho de 2016, repetimos o percurso onde, também já 

protocolamos em diversas prestigiosas, pundonorosas e importantes Instituições e; iremos outra vez dia 

25 de abril de 2017 a fim de subsidiar informações nessas respeitáveis e conceituadas 20 Instituições.                            

* Os políticos brasileiros deveriam se convencer de que mandato é concessão dos eleitores, e não direito 

de propriedade e as pessoas passam e as Instituições permanecem e seus dirigentes deixam o legado de 

bons ou maus gestores.                                                                                                                     

* Como administradores e gestores da coisa pública, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, 

senadores e presidente não têm chefe; tem mandantes, que são seus eleitores. Portanto, cabe ao povo que 

é o patrão saber valorizar a força de seu voto e o peso do exercício da cidadania e passar a cobrar mais 

práticas e menos teorias dos políticos, menos promessas e mais atitudes  no combate a desgraça da 

corrupção e ações com políticas públicas que venham em benefício do povo e, com isso, tirando o 

Brasil do eterno subdesenvolvimento e da secular categoria de País de 3º Mundo e da vexatória 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
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classificação de País campeão da impunidade dos políticos que confundem imunidade parlamentar com 

impunidade parlamentar.                                                                                                                           * 

* Não está se tratando de algo ideológico ou críticas a qualquer pessoa ou Partido, mas, falamos da 

função dos políticos e da organização e participação da sociedade no combate a chaga da corrupção e no 

futuro do Brasil como nação desenvolvida e verdadeiramente democrática onde todos sejamos iguais 

perante as leis (Art. 5º.da CF de 88).                                                                                                           * 

* Só conseguiremos atingir esse objetivo quando acabarmos com a epidemia da corrupção e o 

famigerado e ridículo foro privilegiado que é um verdadeiro estímulo a corrupção e apologia a 

impunidade..- https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0                                                                                    
    A realidade é que fomos vítimas da formação de Cartel, pois para inibir o caráter competitivo 

colocavam clausulas, exigências e condições desclassificatórios nos Editais conforme 

descrevemos nos inúmeros protocolos nesses três Órgãos de fiscalização da Paraíba. 

    Além do imenso prejuízo material pelo fato de não vendermos nada em mais de 20 (vinte) anos 

de luta pelo nosso espaço comercial na Emlur, também tivemos dano moral duplo devido ao 

fato de não obter nenhum resultado fruto de meu trabalho somado com o preconceito e 

discriminação com características de intolerância e xenofobia que recebemos desses três Órgãos 

de fiscalização da Paraíba, que ignoraram a minha existência. 

    Independente da cidade, do Estado, do partido e do gestor, temos trauma profundo de políticos 

corruptos e, se o povo soubesse o dano que a corrupção causa no seu dia a dia e na sua vida 

pessoal e familiar; com certeza, ao invés de brigar por futebol, vibrar com carnaval, festas 

juninas e ficar em êxtase em grandes procissões apostando na solução através do Divino; os 

brasileiros sairiam do pecado da omissão e passariam a cobrar mais dos políticos e se 

solidarizar mais com as Decisões das Instituições e da Justiça no histórico combate a mazela 

da corrupção.   

    O Brasil está sendo passado a limpo pelas Instituições e a Justiça; mas o povo tem 

obrigação de “chegar junto” apoiando as Decisões das instituições e da Justiça e não votando em 

nenhum político corrupto que usa o famigerado foro privilegiado para escapar da Justiça. 

   * “Sozinha, a Justiça não resolve, alerta Moro” - Em São Paulo, juiz da Lava Jato diz que é 

necessário apoio de outras instituições, da sociedade e das empresas no combate à corrupção.- 

Estadão - Dia  29.03.16  - http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/sozinha-a-justica-nao-resolve-alerta-

moro/                                                                                                                                                                                                               

* Concordamos plenamente e endossamos as palavras do eminente Juiz da lava Jato e, neste 

caso dos editais, contratos e aditivos da Emlur; conclamamos as forças vivas da sociedade 

paraibana e, esperamos que a imprensa e os políticos patriotas que estão realmente preocupados 

com o patrão que é o povo que os elegeu; apoiem as decisões das renomadas Instituições 

como o Ministério Público do Estado da Paraíba, Polícia Federal da Paraíba, Seccional da OAB 

da Paraíba e a atenta Justiça do Estado da Paraíba, dentre outras exemplares Instituições acima 

descritas. 

    Saber e não fazer nada é muito pior do que não saber e; não poderíamos ser egoístas e 

omissos com a sociedade de todo o Estado da Paraíba ao sabermos de toda essa história e não 

divulgarmos para o conhecimento do povo e dos eleitores paraibanos porque, jamais devemos 

nos excluir de nossa cidadania e da obrigação de ajudar a fiscalizar os Recursos do Erário 

Público.  

     Tiago 4.17 - Pecado da omissão. “Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete 

pecado” e; infelizmente, a maioria do povo brasileiro vive no pecado da omissão, pois ao invés 

de exercer sua cidadania e reclamar, contestar, lutar e brigar pelos seus direitos, prefere ir a 

missa ou culto religioso pedindo para o Divino resolver os graves problemas do Brasil ou, opta 

por descarregar sua indignação pulando carnaval, assistindo futebol e dançando até a exaustão 

em caras festas juninas e, o pior de tudo é que devido a despolitização, muitos reelegem os 

políticos que tiraram da boca de seus filhos. Absurdo!!!  

    Os políticos não investem em educação e gastam bilhões com futebol, e milhões com carnaval 

e com festas para desviar o foco das atenções dos e$cândalos bilionários de corrupção, 

https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/sozinha-a-justica-nao-resolve-alerta-moro/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/sozinha-a-justica-nao-resolve-alerta-moro/
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apostando na atrasada política do Pão & Circo,  porque o povo sem educação e despolitizado 

não reclama da nada.  

    *** Somente a prioridade na educação libertará o povo da opressão dos políticos. 

Deveriam ser feitas palestras nas escolas explicando aos nossos jovens sobre os graves danos da 

corrupção em seu dia a dia e até mesmo no seu futuro como cidadão brasileiro. 

    Perdemos de ganhar 06 (seis) excelentes Editais devido as barreiras, cláusulas e condições 

impostas e inibitórias nos Editais ferindo o caráter competitivo que fere a Lei nº 8.666/93 em 

seu Artigo 3º - § 1º - I,  Quando ganhávamos era julgado fracassado ou cancelado a bem do 

serviço público.  Todos os paraibanos também perderam porque é o cidadão que paga com os 

seus impostos todas as contas da estrutura de qualquer governo. 

    Quem irá sanar o imenso dano causado ao Erário Público da Paraíba, será o exemplar 

Ministério Público e a atenta Justiça da Paraíba, devido a provável habitualidade e continuação 

das práticas de cartelização.  Considero as Instituições e a Justiça como sendo a única e última 

solução para livrar este imenso e bonito País do caos generalizado e, todos juntos, fazermos um 

novo Brasil.   

* Quando um cidadão protocola uma correspondência em qualquer cidade do Brasil, o mínimo que deve 

ser feito é gerar o número do processo, dar andamento a demanda, tomar providência e dar a devida 

resposta; mas, jamais ignorar a existência dessa pessoa e desconhecer o pleito de um cidadão que está 

exercendo a sua cidadania dentro de um País democrático; mas, infelizmente, nunca recebemos 

nenhuma resposta do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. 

*Esse tratamento injustificável de desprezo, indiferença, preconceito, discriminação e intolerância 
por parte desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba, caracteriza atitudes de xenofobia.  

 

                   “A dor moral deixa feridas abertas e latentes que só o tempo, com vagar, 

cuida de cicatrizar, mesmo assim, sem apagar o registro” - (Juiz Sebastião 

Geraldo de Oliveira). 

 

* ‘O Brasil, neste momento, não acredita em quase nada’, diz FHC” - Ex-presidente posta vídeo no Facebook 

criticando discussões sofre reforma político-eleitoral e afirma que ‘nossos partidos hoje vão muito mal 

das pernas’ -Veja -Dia 22.03.17 - http://veja.abril.com.br/politica/o-brasil-neste-momento-nao-acredita-em-quase-nada-diz-fhc/                                                                                                                                                                              

* Se o ex-presidente tem essa péssima imagem dos partidos, imaginem o que sobra para cidadão 

brasileiro que trabalha para pagar toda a máquina administrativa e os vícios na política brasileira.                                                                                                                                                                             

* Endossamos esse comentário do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso porque reflete o grau de 

descontentamento de todos os brasileiros com a classe política que foi ocasionado pela arrogância, 

prepotência e petulância da maioria dos políticos que subestimam a inteligência e a paciência de 200 

milhões de brasileiros ao fazerem vistas grossas aos bilionários e$cândalos de corrupção e também, 

ao legislarem em causa própria em detrimento aso anseios e aspirações de todos os brasileiros. Essas 

atitudes dos políticos poderão colocar em risco a nossa Democracia com graves reflexos no Pacto 

Federativo.       

* “Omissão do governo e do Congresso contra corrupção decepciona, diz Moro”-Folha- Dia 14.07.16 

-http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1791713-omissao-do-governo-e-do-congresso-contra-corrupcao-decepciona-diz-moro.shtml  

- Decepção com a classe política que o renomado Juiz comenta é o mesmo que sentimos em relação à 

omissão do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB; por isso, repetimos que a única e última solução para salvar o 

Brasil do caos generalizado serão as Instituições e a Justiça; mas, deveria haver atuação mais 

participativa e solidária com as decisões da Justiça por parte da imprensa e das forças vivas da sociedade 

civil mais esclarecida, organizada e politizada do Brasil.  Somente a união do povo com as Instituições e 

a Justiça livrarão o Brasil da grave crise ética e moral na política com graves reflexos na inversão de 

valores na sociedade. 

* “OAB requer ao STF a convocação de força-tarefa para agilizar inquéritos da Lava Jato” – OAB-

conselho Federal - Dia 17.04.17 - http://www.oab.org.br/noticia/54985/oab-requer-ao-stf-a-convocacao-de-forca-tarefa-para-

agilizar-inqueritos-da-lava-jato    Onde em certo trecho diz:: “A excepcionalidade do momento pelo qual o 

Brasil atravessa causa enorme apreensão à sociedade brasileira com possíveis danos à imagem do País 

http://veja.abril.com.br/politica/o-brasil-neste-momento-nao-acredita-em-quase-nada-diz-fhc/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1791713-omissao-do-governo-e-do-congresso-contra-corrupcao-decepciona-diz-moro.shtml
http://www.oab.org.br/noticia/54985/oab-requer-ao-stf-a-convocacao-de-forca-tarefa-para-agilizar-inqueritos-da-lava-jato
http://www.oab.org.br/noticia/54985/oab-requer-ao-stf-a-convocacao-de-forca-tarefa-para-agilizar-inqueritos-da-lava-jato
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no processo de combate à corrupção e de busca de decência na política e na atuação do Estado”. E 

continua......... para que a Justiça se concretize para uma nação à espera da redenção". 

* É a voz das forças vivas da coletividade preocupada com a prescrição devido ao número de processos 

e. está mostrando a indignação do povo com a desgraça da corrupção e pede o fim dessa novela que se 

arrasta há anos; sendo que, o povo trabalhador cansou de ver e ouvir todos os dias notícias de 

e$cãndalos bilionários de corrupção e os políticos subestimam a inteligência e a paciência de 200 

milhões de brasileiros negando e aprenderam a negar tudo e dizer que não sabiam de nada, não viram 

nada, é marolinha, coisa da oposição, das elites, da imprensa, etc.....                                                                                                                                                         

* “STF cria força-tarefa para acelerar a Lava Jato”- ISTOÉ - Dia 18.04.16 - http://istoe.com.br/stf-cria-forca-tarefa-para-

acelerar-a-lava-jato/  

* Ficamos felizes com essa sintonia entre as instituições. Não haverá político corrupto que resista a 

união das Instituições, do STF, da Lava e da Justiça brasileira porque, somente a justiça tem o antídoto 

letal parta acabar com a desgraça da corrupção.   Os políticos devem ter limites e temor às instituições e 

a Justiça brasileira. O Artigo 5º da C.F de 88 é muito claro onde diz que .....todos somos iguais perante 

as leis....... 

* A Operação Lava Jato, juntamente com as Instituições, o STF e a Justiça brasileira estão fazendo 

histórico e exemplar trabalho que servirá de modelo e referência a nível mundial e, provocará uma 

verdadeira depuração na política; mas, cabe ao povo ajudar não reelegendo esses políticos corruptos e 

alguns até procurado pela Interpol envergonhando ainda mais a péssima imagem do Brasil no exterior.- 
http://www.brasileirosnaholanda.com/colunas/jotaalves014.htm   

* “Imagem internacional do Brasil não poderia estar pior', diz brasilianista” - BBC - Dia 05.03.16 - 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160305_lula_kenneth_maxwell_lab  

   * Infelizmente, essa foi a imagem que os políticos plantaram no exterior e, que será resgatada apenas 

com fortes e enérgicas atitudes das Instituições e da justiça.   

* Mas, o Brasil poderá dar a volta por cima e resgatar nossa péssima imagem no exterior com a 

exemplar punição da Justiça a esses políticos que denegriram nossa imagem no exterior porque 

ninguém é insubstituível. 

* A melhor punição seria, antes das eleições de 2018, torná-los inelegíveis por no mínimo 08 (oito) 

anos para evitar de o povo incauto, desinformado e despolitizado votar nesses mesmos políticos que 

tiraram o pão da boca de seus filhos.    

* O eleitor deveria ajudar as instituições e a Justiça neste momento histórico e jamais votar em políticos 

corruptos que usam o famigerado foro privilegiado para se protegerem e procrastinarem seus processos 

até a prescrição. -  http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18   

* O Brasil pede socorro as Instituições e a Justiça porque num País onde a pessoa que quer trabalhar 

com licitações tem que pagar para produzir; a atividade produtiva está perecendo e a única e última 

maneira de ressuscitar o Brasil são as Instituições e a Justiça.  

* O brasileiro mais esclarecido, politizado e realmente patriota não tem políticos e nem Partidos 
corruptos de estimação, mas sim, tem preocupação com o futuro de nossos filhos e com um novo 

Brasil com mais ética e moral na política e tremenda inversão de valores que, infelizmente refletem no 

comportamento da sociedade brasileira.                                                                                                                 

* O Artigo 1º da C.F de 88 é muito claro quando diz no parágrafo único que: “Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, e 

os políticos também deveriam colocar em prática o Artigo 5º da Constituição de 1988, onde diz que 

...todos somos iguais perante as Leis........ 

                     * “Nós somos o que pensamos, e não, o que pensamos que somos”. 

 

01- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE-PB:  

 

              Relação de alguns protocolos no TCE-PB: 

 

Nº DATA PROCOLOLO  PROCESSO      CATEGORIA  

01 03.05.01   07212/01 06000/2001 Denúncia contra o Prefeito Cícero Lucena. 

http://istoe.com.br/stf-cria-forca-tarefa-para-acelerar-a-lava-jato/
http://istoe.com.br/stf-cria-forca-tarefa-para-acelerar-a-lava-jato/
http://www.brasileirosnaholanda.com/colunas/jotaalves014.htm
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160305_lula_kenneth_maxwell_lab
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18
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02 28.06.05   11656/05 11656/05 T.P. 05/05 - Edital  Emlur.  

03 22.02.07   03492/05 03575/07 P.P. 02/07 - SMS João Pessoa - Incinerador 

04 07.03.07   01567/07  01567/07 Denúncia contra Emlur e ped. Revisão Editais – 

Anexado ao Processo nº 08448/01. 

05 23.10.07  18667/07 18667/07 C,C.  01/07 - Seplan  João Pessoa.   

06 20.12.07 22.114/07 22.114/07 C.C.  01/07 - Seplan  João Pessoa 

07 28.12.07 07440/2007 07440/2007 Contrat. de empr. de eng, espec. na área de limp. 

Urbana e manejo de resíduos sólidos. 

08 24.01.08 01444/08 01444/08 C.C. 02/07 - Emlur Impugnação. 

09 29.01.08 01668/08 01668/08 C.C. 14/07 - Seinfra  João Pessoa 

10 16.09.09 13186/09 13186/09 P.P. 22/09 - Denúncia sobre irregularidades. 

11 12.01.10 00039/10 00039/10 Denúncia sobre irregularidades 

12 25.01.10 084448/10 084448/10 Concorrência nº 01/01 e Contrato nº 013/01 - Foi 

anexado a 09 (nove) Processos. 

13 27.01.10 01385/10 01385/10 Solicita celeridade nos processos 

14 06.0210 E.mail para 

ouvidoria. 

 e.mail para a Ouvidoria solicitando mais 

celeridade no julgamento dos Processos. 

15 15.03.10 03448/10 03448/10 Solicita mais celeridade no julgamento 

16 22.03.10 03708/10 03708/10 Solicita mais celeridade no julgamento ao 

Relator. 

17 16.04.10 04871/10 04871/10 Para diretoria de auditoria e fiscalização do 

TCE-PB, soliic. Mais celeridade Julg. dos 

Processos. 

18 07.06.10 06666/10 06666/10 Denúncia impugnação C.C. 001/10 Emlur. 

19 07.06.10 06668/10 06668/10 Denúncia sem licitação c.sobrepreço e formação 

de cartel 

20 21.03.11 Contato 

pessoal c. Pres. 

Contato 

pessoal c. 

Pres. 

Corresp. entregue pessoalmente no Gab. do 

presidente na época, Dr. Francisco Rodrigues 

Catão. Solic. Mais celeridaede no Julg.dos Proc.  

21 21.03.11 E.mail para 

ouvidoria. 

 Corresp.c.06 anexos p.Ouvidoria, corregedoria e 

diret.de dudit e fisc., relando reunião c. o Pres;  

novamente, pedindo mais celeridade ao TCE-PB. 

22 01.10.13 23.527/13 23.527/13 Denúncia irregularidades.P.P. 251/13.-SEAD-PB 

     

 

* Ao pesquisarmos, observamos que o TCE-PB está anexando alguns Processos e sem haver nada de 

concreto quanto aos nossos inúmeros pedidos de celeridade.   É desanimador! 

 * A Constituição do Estado da Paraíba na seção VIII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e 

Orçamentária, diz no Art. 76.  Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:   

§ 2º  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 

forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do 

Estado, que procederá no prazo máximo de sessenta dias à apuração, enviando relatório 

conclusivo à Assembleia Legislativa e ao denunciante. 

 

                                      

                                            Relação de alguns e.mails para o TCE-PB: 

Nº DATA/HORA ASSUNTO DO E.MAIL ÓRGÃO E LOCAL RESPOSTA 

01 21.03.11-  

23:10 horas 

Pedido mais celeridade-

TCE-PB 

Ouvidoria/ Corregodoria e 

diret. Fiscalização 

Estamos 

aguardando. 
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* Dia 03-08-2011, protocolamos correspondência com 44 laudas e 262 anexos, dirigida ao M.D. 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, onde relacionamos os 17 protocolos na pagina 

02.-  http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf  

* Dia 27.01.10 - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=3 -    Protocolo  nº 01385/10. Solicitação mais 

celeridade no julgamento dos Processos. 

*** Dia 15.03.10 - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=35  - TCE-PB 05 – Dirigentes, solicitando 

mais celeridade. 

* Dia 22.03.10 - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=34  - TCE-PB -  Conselheiros,  solicitando mais 

celeridade. 

* Dia 16.04.10. - Diretor de Auditoria e Fiscalização – Solicitamos mais celeridade na análise e 

julgamento dos Documentos/Processos - - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=20 – -  

 

* Dia 21.03.11, às 23hs10min, e.mail para ouvidoria@tce.pb.gov.br, corregedoria@tce.pb.gov.br, 

gapre@tce.pb.gov.br, revista@tce.pb.gov.br, C.C. foccoparaiba@gmail.com,  pedindo mais celeridade - TCE-PB. 

*** Dia 03.08.11. – Dirigida ao M.M. Presidente do TCE-PB, oportunidade em que relacionamos os 17 

(dezessete) Processos no TCE-PB e,  novamente reiteramos nosso pedido de providências. - Link:  
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB- 03.08.11.pdf   
                                                                                                                                                                                                                 

* “Não vai dar para aprovar as contas mais sem o contraditório', afirma Nardes” - Estadão - Dia 

03.09.15 - http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-vai-dar-para-aprovar-as-contas-mais-sem-contraditorio--afirma-

nardes,1756090?success=true - , onde diz: “Cabe a mim mostrar o que está acontecendo para mostrar ao País 

para que haja uma transparência maior  e que a improvisação e o jeitinho brasileiro não imperem nas 

decisões de quem comanda o dinheiro público, afirmou” 

     Comentário:  Endossamos as palavras do M.M Ministro do TCU e, esperamos que esse exemplo 

histórico seja seguido pelos Tribunais de Contas de todos os Estados, pois trata-se de Recursos do Erário 

Público oriundo dos impostos de todos os brasileiros, pois estamos vivendo em um novo ciclo para 

reconstruirmos um novo Brasil. 

    O cidadão tem o direito de saber como estão sendo aplicados os Recursos Públicos e os gestores têm 

obrigação de ser o mais transparente possível. 

 * Em nossa modesta opinião, essa injustificável procrastinação do Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba-TCE-PB acontece porque praticamente não existe cobrança de todos os Partidos, de 

todos os políticos, de parte da imprensa e das forças vivas da sociedade e nem dos Deputados 

que deveriam cobrar mais celeridade nos julgamentos do TCE-PB porque; afinal de contas, 

tratam-se de vultosas somas de Recursos do Erário Público. 

 

02-  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. -  AL-PB: 

                                               Relação de protocolos na AL-PB:   

Nº DATA  PROTOCOLO    DIRIGIDO PARA RESPOSTA 

01 04.08.11         742/2011                    Presidência Estamos aguardando 

02 09.08.11         761/2011   Presidência Estamos aguardando 

03 09.11.11         762/2011 Presidência Estamos aguardando 

04 16.11.11     01405/2011 Presidência Estamos aguardando 

06 26.10.15  0002022/2015 Pres. Com.Direitos 

Humanos da AL-

PB.. 

Encaminhou para Presidência que dia 

25.11.16 respondeu que: “...o assunto é de 

competência da Câmara Municipal de 

João Pessoa-PB” 

     

 

                Relação de alguns e.mails para todos os Senhores Deputados cobrando providências sobre os 

diversos protocolos na AL-PB:  

http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=3
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=35
http://blogdoflorianotce03.blogspot.com/2010/06/tce-pb-05-dirig-solicitacao-de-mais.html
http://blogdoflorianotce03.blogspot.com/2010/06/tce-pb-05-dirig-solicitacao-de-mais.html
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=34
http://blogdoflorianotce01.blogspot.com/2010/06/tce-pb-conselheiro-solicitacao-de-mais.html
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=20
mailto:ouvidoria@tce.pb.gov.br
mailto:corregedoria@tce.pb.gov.br
mailto:gapre@tce.pb.gov.br
mailto:revista@tce.pb.gov.br
mailto:foccoparaiba@gmail.com
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-%2003.08.11.pdf
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-vai-dar-para-aprovar-as-contas-mais-sem-contraditorio--afirma-nardes,1756090?success=true
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-vai-dar-para-aprovar-as-contas-mais-sem-contraditorio--afirma-nardes,1756090?success=true
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Nº DATA/HORA ASSUNTO DO E.MAIL   RESPOSTA 

01 17.05.12- 20:1hs Cartel,cedência S.Licit.sobrepreço 

p.todos os Srs.Dep.PB 

   Nenhuma 

02 17.05.12- 17:04hs E$cândalos na Paraíba-para Deputado    Nenhuma 

03 31.08.16-  17:00hs ouvidoria.al@al.pb.gov.br,    Nenhuma 

 20.09.16- 14:20hs ouvidoria.al@al.pb.gov.br,    Nenhuma 

    

* Dia 16.11.11, protocolo nº 1405/2011 dirigido ao M.D. Presidente da AL-PB e envio cópia para todos 

os Srs. Deputados. Cópia em anexo do protocolo e link para visualizar a matéria dirigida ao M.D. 

Presidente da AL-PB e todos os Senhores Deputados Estaduais da PB -
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Pres_ass_leg_e_todos_os_srs_dep_11_11_11_ref_escandalos_na_paraiba.pdf                                                                                                                                                                      
*  Dia 16.11.11, às 20hs21min, enviamos novamente e.mails para todos os Senhores Deputados onde, 

outra vez, cobramos providências sobre a Formação de Cartel, Cedência sem licitação e sobrepreço. 

Todos os Deputados silenciaram.                                                                                            *                                      

*  Dia 17.08.12, às 17hs04min, envio de e.mail para todos os Senhores Deputados onde, novamente, 

cobramos providências sobre e$cândalos na Paraíba..  Todos silenciaram. (Cópia em anexo).  

* A Assembleia Legislativa da Paraíba desconheceu todas as nossas denúncias e até mesmo em atitude 

discriminatórias e preconceituosas ignorou a minha existência como cidadão brasileiro e nunca 

respondeu nada.                                                                                                                                                                         

* É muito ruim a pessoa se sentir um eterno forasteiro no lugar que escolhi para morar por opção porque 

gosto muito e ser tratado com desprezo, descaso e indiferença justamente pelos “representantes do 

povo” e, quando fui procurar exercer a minha cidadania; em atitude preconceituosa sou ignorado porque 

não sou paraibano; mas digo sempre, somos todos irmãos e brasileiros numa só Pátria.    

 

* Depois de esperar por muitos anos sem nunca recebermos nenhuma resposta da “casa do povo” e,  

devido a esses tratamentos desprezíveis, no dia 26.10.15, decidimos recorrer a Comissão de Direitos 

Humanos da AL-PB.  - Link. -http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Dep_Est_Frei_Anastacio_26-10-15.pdf,  -     

* Dia 26.10.15, correspondência protocolada sob o nº 0002022/2015 às 14hs38min07seg dirigida para 

Deputado Estadual Frei Anastácio Ribeiro e atual Presidente da Comissão de Direitos Humanos da AL-

PB. 

* Dia 28.10.15, Ofício nº 208/2015/GFA onde o M.D Presidente da CDH-AL-PB solicita providências 

ao M.D. Presidente da AL-PB. 

* Dia 05.11.15, Memorando nº 078/2015, onde o M.D. Presidente da AL-PB em resposta ao Ofício nº 

208/2015/GFA, comunica que “o assunto é de competência da Câmara Municipal de João Pessoa-PB.    

Absurdo!!!  - Cópias em anexo. 

* Imaginávamos que iriam fazer algum pronunciamento no plenário sobre esse assunto que envolve dinheiro dos 

impostos do povo e que levariam para conhecimento público; mas, ao contrário, todos os Deputados silenciaram. 
     Resultado:  A Assembleia Legislativa da Paraíba-AL-PB empurrou o problema para a Câmara de 

Vereadores de João Pessoa-CMV-JP e a Câmara empurrou e passou a sua responsabilidade 

Constitucional e Regimental para o exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba.   

* Dia 13.11.2015, às 16hs50min, enviamos e.mail  intitulado Cartel para todos os Senhores Deputados, 

anexando 07 (sete) cópias dos documentos expedidos ao M.D. Deputado Presidente da Comissão de 

Direitos Humanos e ao M.D. Presidente da Assembleia-AL-PB relatando as sérias ocorrências nas 

licitações da Emlur e nos serviço de coleta de lixo em João Pessoa.  Novamente os Deputado 

silenciaram e nos ignoraram e nunca nos responderam o que não se justifica pois trata-se de Recursos 

do Erário Público. Cópias em anexo. 

 *** Em nossa modesta opinião, essa injustificável indiferença da Assembleia Legislativa do 

Estado da Paraíba -AL-PB, acontece porque praticamente não existe cobrança do patrão que 

são os eleitores, das forças vivas da sociedade e de parte da imprensa que deveriam cobrar mais 

mailto:ouvidoria.al@al.pb.gov.br
mailto:ouvidoria.al@al.pb.gov.br
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Pres_ass_leg_e_todos_os_srs_dep_11_11_11_ref_escandalos_na_paraiba.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Dep_Est_Frei_Anastacio_26-10-15.pdf
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atitude dos Deputados no rigor da fiscalização; pois, afinal de contas, tratam-se de vultosas 

somas de Recursos do Erário Público. 

 

 

03- CÂMARA DE VEREADORES DE JOÃO PESSOA. - CMV-JP:   
                  

                                                 Protocolos na CMV-JP de nos  

Nº. DATA/HORA   P ROTOCOLO   Nº     DIRIGIDO PARA: 

01       08.022007             0146/2007 Pres. da Câmara e todos os Ver. 

02       24.09.2008          0717-1/2008 Pres. da Câmara e todos os Ver. 

03 16.09.09 - 15.39hs       87-2-563-000598-1/2009   Pres. da Câmara e todos os Ver. 

04 07.06.10 - 15.06hs.     103-3-407-000395-1/2010   Pres. da Câmara e todos os Ver 

05 31.03.10-  10.36hs.     103-3-407-000260-1/2010   Pres. da Câmara e todos os Ver 

06 25.04.11-  16hs     103-2-563-000297-1/2011   Pres. da Câmara e todos os Ver 

07 04.08.11- 14.38hs     103-2-563-000541-1/2011   Pres. da Câmara e todos os Ver 

08 16.08.12 -09.11hs     104-2-563-000667-1/2012   Pres. da Câmara e todos os Ver 

    

 

 Estamos aguardando respostas desses protocolos. 

 

             Relação de alguns e.mails para Câmara de Vereadores de João Pessoa - PB. 

Nº DATA/HORA     ASSUNTO DO E.MAIL     RESPOSTA 

01 16.11.11 - 21:28hs Cartel, cedência sem licitação, 

sobrepreço-p.todos os Srs.Ver.de J.P-

PB 

Estamos aguardando 

02 31.08.16 -  16:57hs Os brasileiros pedem socorro às 

Instituições e a Justiça. – 06 CPIs 

Estamos aguardando 

 

* Nunca tivemos resposta convincente sobre as providências de nenhum desses 08 (oito) protocolos na 

Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB. Também ignoraram minha existência como cidadão 

brasileiro em busca da cidadania. 

* Dia 08-10-2007, recebemos Parecer com três laudas do Dr. Antônio Paulo Rolim e Silva, Procurador 

da Câmara, onde em certo trecho diz: 

          “Neste sentido, conclui-se que se torna desnecessário a instauração de uma CPI 

para investigar tais fatos, vez que o objetivo a ser perseguido já se encontra 

implementado com a Ação Impetrada pelo MP, cabendo agora ao Poder Judiciário 

realizar a instrução do referido processo e decidir acerca da responsabilização dos 

acusados na denúncia”. 

 

* Com essa resposta a Câmara praticamente consentiu que existissem as irregularidades, mas, lavou as 

mãos jogando as suas responsabilidades e obrigações Regimentais e Constitucionais nas decisões do 

Judiciário. 
* Absurdo os Vereadores colocarem a responsabilidade de suas obrigações nas mãos do dinâmico 

Ministério Público do Estado da Paraíba.  Respeitosamente perguntamos ao Procurador e a todos os 

Vereadores qual a finalidade das Câmaras de Vereadores de todo o Brasil que, além de legislar a outra 

função é fiscalizar os Atos do poder Executivo?  

* Dia 08-02-07, protocolamos sob o nº 0146/07, correspondência com 09 (nove) folhas e mais 159 em 

anexo, intitulada Problemática do Lixo em João Pessoa, dirigida ao Presidente da Câmara, Vereador 

Durval Ferreira e, inclusive enviamos e.mail a todos os Vereadores, solicitando esclarecimentos e 

providências sobre os valores da C.C.02/07-EMLUR-30-01-08 - e que revisem todos os Contratos e 

Aditivos referentes a coleta de lixo em nossa Capital. 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
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Também solicitamos nessa correspondência que a Câmara instalasse a propalada CPI do Lixo ou 

contratasse Auditoria Externa em todos os Editais, Contratos e Aditivos da EMLUR, atingindo a 

anterior e a atual Administração Municipal. 

* Dia 28-03-07, protocolamos correspondência com 03 laudas dirigida ao Presidente da Câmara 

Vereador Durval Ferreira e enviamos e-mail a todos os Vereadores, novamente cobrando providências 

sobre a correspondência acima citada com 09 folhas e mais 159 em anexo, intitulada “Problemática do 

Lixo em João Pessoa” e, protocolada no dia 08-02-07 sob o nº 0146/07, dirigida ao Presidente e a todos 

os Vereadores, devidamente numeradas em ordem cronológica e comentada. 

* Dia 24-09-08, protocolamos correspondência com 24 laudas e mais 137 folhas de documentos 

comprobatórios, sob o nº 0717-1/2008, solicitando novamente para que a Câmara de Vereadores cumpra 

as suas obrigações Regimentais e Constitucionais instalando a propalada CPI do Lixo ou fazer Auditoria 

externa para investigar todos os Editais, Contratos, Aditivos, Cessões e prorrogações da EMLUR 

atingindo a anterior e atual Administração Municipal. 

Resultado: Dia 20-03-09, portanto, 06 (seis) meses após havermos protocolado essa correspondência, 

saiu o Parecer da Procuradoria e, mais uma vez, a Câmara vergonhosamente se omitiu, dizendo no 

Parecer do Procurador que: 

  “......que a Câmara não fez a CPI e nem solicitou Auditoria porque já existem Processos na Justiça 

sobre esse assunto”. 

............que esse assunto está repetitivo........    

Comento:  Está repetitivo porque esse problema sempre foi mal conduzido, mal administrado e mal 

resolvido pela Câmara; basta vermos as recentes matérias sobre esse assunto, bem como, o pedido de 

reabertura da CPI do lixo feito por uma Vereadora em 2016 e, principalmente, ao vermos as diversas 

Ações (sete) movidas pelo dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba e as Sentenças da atenta 

Justiça da Paraíba, observamos que esse serviço de coleta de lixo está sub judice devido a inoperância 

dos Vereadores.  
Repito:  Está mais que comprovado até mesmo a nível nacional que as Instituições e a Justiça agem com 

extrema competência, imparcialidade e celeridade, mas falta sempre atitudes política administrativa e 

interesse em solucionar  

 

* Jamais o Poder Legislativo do Brasil pode ficar empurrando as suas obrigações Constitucionais e 

Regimentais somente para as atuantes Instituições e a atenta Justiça resolverem porque, com essas 

atitudes ridículas, omissas e subservientes, dá a impressão ao povo de que é desnecessária a existência 

do Poder legislativo no Brasil o que pode colocar em risco a nossa Democracia.  

* Repito: Se algum dia o Brasil sofrer algum retrocesso político, a culpa será única e exclusivamente da 

classe política que depois de eleita viram as costas para os eleitores e para os anseios, sonhos e desejos 

de toda a sociedade que representam. 

 

      “Presidente da Câmara e todos os Vereadores”. - Dia 23.09.2008 - http://blogdofloriano06.blogspot.com.br/  

      “Presidente da Câmara e todos os Vereadores”.  - Dia 09.09.2009 - 

http://blogdoflorianopb05.blogspot.com.br/2010/06/caso-emlur-03.html  -  Cópia em anexo de 02 folhas da 

correspondência datada de 09.09.09 que protocolamos em 14 (quatorze) Instituições da Paraíba e de 

Brasília com o objetivo de federalizar esse caso tão sério e grave que diz respeito aos Recursos do 

Erário Público. 

      “Presidente da Câmara e todos os Vereadores” – Dia 16.08.2012  -  Cópias em anexo - e link para 

visualizar a matéria. – 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos_na_paraiba.pdf 

 

* Dia 02.03.10, resposta do Presidente da Abracam, onde em certo trecho diz:  ............para que o poder 

legislativo municipal de qualquer cidade de nosso país não seja acusada de conduta omissa e desidiosa, 

venho por intermédio desta solicitar as providências que............. Cópia em anexo. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=47  

http://blogdofloriano06.blogspot.com.br/
http://blogdoflorianopb05.blogspot.com.br/2010/06/caso-emlur-03.html
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos_na_paraiba.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=47
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* Dia 08.04.10 os Vereadores foram processados por prevaricação pelo exemplar e atuante Procurador 

Geral do diligente Ministério Público do Estado da Paraíba e atual Desembargador, Dr. Osvaldo 

Trigueiro do Valle Filho -   http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf      

* “Pesquisa aponta reprovação de 69% da população para a Câmara de João Pessoa” - A pesquisa 

ouviu 800 pessoas. Apenas 8% avaliaram a Câmara como ótima ou boa. WSCOM - Dia 26.10.11 - 
http://www.wscom.com.br/noticias/politica/+pesquisa+aponta+reprovacao+de+69+da+populacao+para+a+camara+de+joao+pessoa-

115203 
* “A culpa é sua! Durval Ferreira e a reprovação da Câmara de JP” - Clickpb.Janildo Silva - Dia 

27.10.11 -https://www.clickpb.com.br/colunistas/janildocol/a-culpa-e-sua-durval-ferreira-e-a-reprovacao-da-camara-de-jp-196913.html   

* “39% dos projetos da CMJP em 2015 foram para nomear ruas ou dar títulos” - G1.globo.pb - Dia 

03.01.16.-http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/01/39-dos-projetos-da-cmjp-em-2015-foram-para-nomear-ruas-ou-dar-titulos.html                                                   

* “JP: Vereadores não apresentam nenhum projeto de lei em 2015” - ResumoPB - Dia 15.12.15 - 
http://www.resumopb.com/noticia/jp-vereadores-nao-apresentam-nenhum-projeto-de-lei-em-2015.html  
* “Menos de 7% da produção da Câmara de João Pessoa foi relevante em 2016” – G1.globo.pb- Dia 

31.012.16.-http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/12/menos-de-7-da-producao-da-camara-de-joao-pessoa-foi-relevante-em-2016.html                                                        

* Ao vermos esses absurdos e a baixa produtividade, observamos que só existe um culpado, o povo que 

é o  patrão e ainda não aprendeu a exercer sua cidadania cobrando dos políticos e gestores e 

desconhecem a força e o poder da mudança pelo voto popular.                                                                                                                                                                                              

* É devido a essa omissão que o Brasil está nesse caos generalizado; sendo que a omissão tem custos 

muito altos que os brasileiros pagam com o caos na falta de hospitais, escolas, creches, transportes, 

estradas e o caos generalizada na segurança com vergonhosos índices de guerra civil.  

* Enfim, no Brasil falta tudo e sobram e$cândalos bilionários de corrupção e a falta de vontade e inércia 

dos políticos em criar Leis para acabar com a desgraça da corrupção que destruiu nosso País que levará 

mais de 20 anos para ser reconstruído. 

 

* Dia 16.11.11 às 21hsa28min, enviamos e.mail com 08 (oito) anexos para todos os Senhores 

Vereadores, novamente comunicando sobre a Formação de Cartel, Cedência sem Licitação e 

Sobrepreço no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. 

* Dia 17.08.12 às 07hsa19min,  novamente enviamos e.mail com 03 (laudas e 14 anexos para todos os 

Senhores Vereadores cobrando mais celeridade na resposta de todas as correspondências protocoladas 

na Câmara Municipal de Vereadores de João Pessoa-PB. Cópias em anexo. 

 

* O cargo de Deputado ou Vereador não permite e não dá a prerrogativa do político pisotear no 

direito de civismo, patriotismo e cidadania de nenhum cidadão brasileiro que está à procura de seus 

direitos e, que acredita muito nas Instituições e fica ridículo os parlamentares ignorarem a existência 

desse cidadão brasileiro e deixarem de atender um habitante da cidade porque não é paraibano e não 

tem amigos políticos para apadrinhar seus direitos e mesmo que tivesse não teria necessidade de 

procurar porque acredito na cidadania e nas Instituições e; inclusive aconteceu o cúmulo do Deputado 

mandar-nos embora do Estado da Paraíba porque pedimos providências e celeridade na resposta dos 

diversos protocolos na AL-PB de denúncia que envolve vultosas somas de Recursos do Erário Público. 

 * Em nossa modesta opinião, essa injustificável indiferença da Câmara de Vereadores de João 

Pessoa, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba -AL-PB, acontece porque praticamente não existe cobrança do patrão que são os 

eleitores, das forças vivas da sociedade e de parte da imprensa que deveriam cobrar mais 

atitude dos Vereadores e dos Deputados no rigor da fiscalização; pois, afinal de contas, tratam-se 

de vultosas somas de Recursos do Erário Público. 

 Fico muito triste com esse tratamento preconceituoso do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB; pois, alem 

batalhar em cima desse problema, como vítima, desde o ano 2.000 e que se agravou em 2005, 

sinto que, para esses três Órgãos eu praticamente não existo.  

  *** A Câmara de Vereadores de João Pessoa, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e a 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, jamais deveriam obstruir a minha participação 

plena e efetiva na sociedade paraibana em igualdade de condições com as demais pessoas porque 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
http://www.wscom.com.br/noticias/politica/+pesquisa+aponta+reprovacao+de+69+da+populacao+para+a+camara+de+joao+pessoa-115203
http://www.wscom.com.br/noticias/politica/+pesquisa+aponta+reprovacao+de+69+da+populacao+para+a+camara+de+joao+pessoa-115203
https://www.clickpb.com.br/colunistas/janildocol/a-culpa-e-sua-durval-ferreira-e-a-reprovacao-da-camara-de-jp-196913.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/01/39-dos-projetos-da-cmjp-em-2015-foram-para-nomear-ruas-ou-dar-titulos.html
http://www.resumopb.com/noticia/jp-vereadores-nao-apresentam-nenhum-projeto-de-lei-em-2015.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/12/menos-de-7-da-producao-da-camara-de-joao-pessoa-foi-relevante-em-2016.html
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4


17 

 

não somos paraibanos de nascença, mas por opção; porque, acima de tudo, somos todos irmãos 

e filhos do mesmo Pai vivendo em uma mesma Pátria,  

 

 * Há alguns anos, estivemos falando com os dirigentes do TCE-PB e Deputados da AL-PB; bem 

como, falamos com o atual Presidente da Câmara diversas vezes em seu gabinete na Câmara e alguns 

Vereadores sobre esse assunto do serviço de coleta de lixo que sempre foi mal esclarecido, mal 

administrado e mal resolvido pelos Órgãos de fiscalização e, principalmente pela Câmara de 

Vereadores de João Pessoa-PB;  basta dizer que, desde 2015/2016,  existem 06 (seis) pedidos de CPI 

na CMV-JP; sendo que, um deles se refere a renovação de pedido da CPI do Lixo; o que comprova 

que o problema não foi resolvido pela via política administrativa caracterizando reconhecimento 

público de nova prevaricação dos Vereadores.  

 * Essa história do serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB, sempre foi uma incógnita para os 

Vereadores; basta dizer que, 11 anos depois do pedido de CPI, uma Vereadora reconhece a gravidade 

e pede reabertura da CPI do Lixo alegando que uma empresa que tinha um bebe recém nascido como 

sócio havia ganhado uma licitação, conforme descrito nesta reportagem. Absurdo!!! Ridículo...-  
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html 

 * “Vereadores protocolam mais pedidos de abertura de CPI em João Pessoa” - G1.Globo.Paraíba  

-  Onde diz: “Uma sexta CPI está em fase de coleta de assinaturas para a instalação. Apresentada pela 

vereadora Eliza Virgínia (PSDB), ela tem como objetivo investigar um contrato da Emlur, em 2010, 

quando uma das empresas vencedoras de licitação tinha um bebê recém-nascido como sócio. - Dia 

09.03.16 - http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html  

  * Pela responsabilidade do cargo, qualquer Vereador não pode e não deve sair fazendo essas 

denúncias na imprensa sem ter as provas comprobatórias e, se tiver as provas deve mostrar senão 

banaliza a corrupção e vira apologia à impunidade. Deveria ser chamada pelos colegas e pelos 

Órgãos de fiscalização para comprovar essa grave denúncia porque, afinal, trata-se de Recursos do 

Erário Público que é dinheiro do povo. 

 
 

 Repetimos a Pergunta: Como que a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas e a 

Assembleia Legislativa da Paraíba, aprovaram ou, irão aprovar as contas dos gestores e da 

Emlur e, não enxergaram e não questionaram as irregularidades que o vigilante Ministério 

Público do Estado da Paraíba e o olho vivo da imparcial Justiça da Paraíba visualizaram e 

que inclusive levaram a diversos Processos e condenações na Justiça com prisões de 

algumas pessoas em 2014 por irregularidades que esses 03 (três) Órgãos de fiscalização 

acima citados não conseguiram visualizar. 

 A continuidade desse serviço nas mãos dessas empresas que os dirigentes foram 

condenados, caracteriza habitualidade nas práticas e passa aos leigos a impressão de que 

os gestores e os Órgãos de fiscalização estão desafiando as Decisões do Ministério Público 

e da Justiça da Paraíba. 

 

 * Esse tratamento injustificável de desprezo, indiferença, preconceito, discriminação e intolerância 

por parte desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba, caracteriza atitudes de xenofobia.  

 Em nossa democrática opinião, esses comportamentos de intolerância e indiferença acontecem 

porque criou um ciclo danoso de omissão, vejamos: 

 01- O povo não cobra atitude dos políticos e gestores e, com isso, pagam pela omissão com o 

caos na saúde, educação, caos generalizado na segurança, etc.... 

 02- A Assembleia (AL-PB) não cobra do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e  

 03- O povo que é o patrão não cobra da AL-PB e nem da CMV-JP e. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
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 04- A imprensa não cobra, não divulga, não debate e não provoca como fazem os seus colegas 

da grande imprensa do Centro Sul.  Se não fosse a grande imprensa os brasileiros não estariam 

sabendo dos bilionários e$cândalos do Mensalão e do Petrolão do PT, dentre outros. 

 05- Estou com 66 anos e mais de 17 anos nessa luta até o momento inglória e cansei de fazer o 

papel que caberia por Lei a todos os 27 Vereadores, todos os 36 Deputados e os membros do 

TCE-PB terem feito há muitos anos porque trata-se de vultosas somas de Recursos do Erário 

Público e jamais deveriam deixar passar despercebido sem tomarem as providências que a 

gravidade do caso requer. 

 *** Com certeza, esses três Órgãos de fiscalização (TCE-PB, CMV-JP e AL-PB) foram as 
minhas maiores decepções na Paraíba; pois se tivessem acompanhado as Decisões das 
Instituições e as Sentenças da Justiça e rejeitado as contas dos administradores e gestores 
que já foram condenados pela Justiça essas histórias não teriam se repetido desde o ano 
2.000 e, com certeza tudo seria diferente. -  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-

16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  

 * No Brasil falta tudo e a pessoa não precisa ser cientista político para saber que a maior causa 

de nosso secular atraso cultural, social, econômico e político é a desgraça da corrupção. Somos 

um País continental e riquíssimo de fontes naturais, mas com povo paupérrimo e a culpa de 

nosso secular subdesenvolvimento é o pecado da omissão (Tiago 4.17) que é muito pior do que a 

transgressão porque a omissão facilita a continuação das práticas nefastas. 

 

* A omissão dos Vereadores poderá ser cobrada nas urnas pelo patrão que é o povo eleitor que deveria 

saber a força e o poder do voto que pode mudar a história de qualquer País; pois tem uma arma muito 

poderosa na mão que é o título de eleitor que é capaz de acabar com qualquer corrupto.  

* O voto pode matar o corrupto ou matar os eleitores de decepção depois das eleições devido ao 

arrependimento pelo voto mal conduzido e dirigido a políticos corruptos, ineficientes e corporativistas e; 

depois o povo irá pagar pela omissão com a grave falta de hospitais, escolas, creches, transporte, 

estradas, caos generalizado na violência com índices de guerra civil. Enfim, no Brasil falta tudo e 

sobram e$cândalos bilionários de corrupção e, também sobram festas, futebol e carnaval.                                                                               

* O político é um empregado do povo. Não deu certo, demite através do voto e contrata outro 

representante do povo nas próximas eleições. Pronto. Mudar é muito simples, basta o povo querer trocar 

de político representante. Se lhes faltam hospitais, escolas, transporte, segurança, culpe os políticos, mas 

se lhes faltam políticos que sejam bons representantes, culpem a si mesmos.          

* Os brasileiros cansaram de tantos e$cândalos bilionários de corrupção e. repito, quem irá levar o 

Brasil a uma previsível Intervenção Militar ou grave convulsão social com séria repercussão em nosso 

Pacto Federativa, será a arrogância, petulância e prepotência da maioria da classe política que depois de 

eleita viram as costas pata o patrão que é o povo que os elegeu.     

 * O excesso de grandeza, petulância e arrogância de alguns políticos poderá colocar em risco o futuro 

de nossa Democracia e, com certeza a história irá registrar que os culpados desse retrocesso será a 

soberba de grande parte da classe política brasileira.    

 

    “O abuso de grandeza começa com a separação entre o poder e 

o remorso”. -   Williams Shakespeare      

04- IMPRENSA DA PARAIBA: 

* Vejamos algumas reportagens absurdas: 

 * “Gari ganha licitação. - Gari da Prefeitura de João Pessoa aparece como responsável por empresa 

locadora de caminhão coletor de lixo” - site Máfia do Lixo - Dia 22.10.2007 - 
http://www.mafiadolixo.com/?s=gari+ganha+licita%C3%A7%C3%A3o+em+jo%C3%A3o+pessoa                                                   
* “Gari ganha licitação milionária na EMLUR”- Clickpb - Dia 16.05.11 - 
https://www.clickpb.com.br/colunistas/clilsoncol/cori-gate-gari-ganha-licitacao-milionaria-na-emlur-197408.html  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.mafiadolixo.com/2011/05/irmao-do-governador-da-paraiba-assina-contrato-de-locacao-de-caminhao-de-lixo-com-empresa-que-tem-por-responsavel-um-gari-da-prefeitura-da-capital/
http://www.mafiadolixo.com/2011/05/irmao-do-governador-da-paraiba-assina-contrato-de-locacao-de-caminhao-de-lixo-com-empresa-que-tem-por-responsavel-um-gari-da-prefeitura-da-capital/
http://www.mafiadolixo.com/?s=gari+ganha+licita%C3%A7%C3%A3o+em+jo%C3%A3o+pessoa
https://www.clickpb.com.br/colunistas/clilsoncol/cori-gate-gari-ganha-licitacao-milionaria-na-emlur-197408.html
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“Empresa do bebe ganha licitação. - *** “Vereadores protocolam mais pedidos de abertura de CPI em João 

Pessoa” - G1.Globo.Paraíba . -  Onde diz: “Uma sexta CPI está em fase de coleta de assinaturas para a 

instalação. Apresentada pela vereadora Eliza Virgínia (PSDB), ela tem como objetivo investigar um contrato 

da Emlur, em 2010, quando uma das empresas vencedoras de licitação tinha um bebê recém-nascido como 

sócio. - Dia 09.03.16. -  http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html       

    Dia  09.03.16, a vereadora  Eliza Virginia fez grave denúncia de que uma das empresas vencedoras de 

licitação tinha um bebê recém-nascido como sócio. G1GloboParaíba- 
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html                  
* Empresa com 03 (três) CNPJs. - “Frankenstein” -“Firma ganha licitação na EMLUR com telefone, 

endereço e CNPJ de três empresas diferentes”. - Clickpb- Onde diz:  A empresa Municipal de Limpeza 

Urbana de João Pessoa (EMLUR), fez publicar no Semanário Oficial da Prefeitura de João Pessoa 1304, 

páginas 39 e 40, uma Ata de Registro de Preço para aquisição de peças e tintas automotivas, no valor 

total de 83.400,00 (Oitenta e três mil e quatrocentos reais).- Dia 03.02.12 – 
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-

diferentes-141601.html                             
*  O que chama a atenção é que a empresa que se sagrou vencedora e assinou contrato com a EMLUR, 

apresentou todos os dados cadastrais incorretos, que remetem a várias outras empresas e endereços. 

conforme descrito na reportagem do Clickpb. - Dia 02.02.12 -  - 
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-

diferentes-141601.html   Fato grave que o diligente jornalista enxergou e a Câmara de Vereadores,o Tribunal 

de Contas e a Assembleia Legislativa  não visualizaram.  Com todos esses ridículos absurdos, como que 

esses três Órgãos de fiscalização vão julgar essas contas da Emlur e dos gestores?  

* Dia 26-03-2008, o site Máfia do Lixo previu com 24 horas de antecedência quais as empresas que 

ganhariam o Edital da EMLUR. (Cópia em anexo). Esse site previu com 24 horas de antecedência quais 

as empresas que ganhariam o Edital da EMLUR.                                                                                           

* “Bingo!!! Na mosca! Deu Lider, Limpfort e Marquise” - Blog do Clilson – Dia 26.03.2008 - 

http://manchetepb.blogspot.com.br/2008_03_26_archive.html  - Onde diz que às 04:04 da madrugada enviou sms para 

1500 aparelhos de celular o resultado da licitação pública para os serviços de coleta de lixo em João 

Pessoa-PB. 

* “Prefeitura de João Pessoa contrata sem licitação pública empresa de lixo investigada por possível 

formação de quadrilha”.- site Videversus- Dia 08.04.13- http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-

joao-pessoa-contrata-sem.html   - Onde em certo trecho diz:  ....... EMLUR, responsável por todo o trabalho de 

limpeza urbana da capital da Paraíba, contratou uma empresa privada sem licitação pública, pelo 

famigerado mecanismo da "emergência".                                                                                                              

* Onde em certo trecho diz:  “O problema é que tudo ocorre no escuro. Não houve licitação, nenhum 

vereador ficou sabendo, a imprensa não ficou sabendo, então surge esse contrato emergencial e a 

empresa já está trabalhando na cidade”, ressaltou o parlamentar municipal Renato Martins. Onde diz na 

matéria:   “....na terça-feira (02/04/13), a 1ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas da Paraíba, 

aprovou, por unanimidade a suspensão do procedimento administrativo aberto pela EMLUR para 

contrato emergencial de empresa encarregada. 

* Infelizmente no Brasil se criou a cultura de que a pessoa que não está participando do esquema está 

fora contexto comercial. 

* Perguntamos: Por que o TCE não teve a mesma celeridade e rigor para julgar os nossos 18 (dezoito) 

protocolas acima descritos? 

* Repito: Para evitarmos banalizar a corrupção, essas reportagens acima jamais podem ser vistas 

apenas como mais uma notícia de corrupção; mas sim, deveria ter sido mais explorado pela mídia e 

investigadas pelos Auditores do TCE-PB, Vereadores e Deputados que tem a obrigação Regimental e 

Constitucional de fiscalizar os Recursos do Erário Público oriundos dos impostos pagos com o suor do 

trabalho de todos os paraibanos.  

* Ao pedirem a reabertura da CPI do Lixo em março de 2016, os Vereadores reconhecem 

publicamente que essa história que começou no ano 2.000 e se agravou no ano 2005 foi muito mal 

conduzida, mal administrada e mal resolvida pela Câmara de Vereadores de João Pessoa, e agora 11 

(onze) anos depois os Vereadores pedem a reabertura da CPI do lixo citando o caso absurdo desse bebe 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-diferentes-141601.html
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-diferentes-141601.html
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-diferentes-141601.html
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-diferentes-141601.html
http://manchetepb.blogspot.com.br/2008_03_26_archive.html
http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html
http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html
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recém nascido ter ganhado uma licitação, fato que  comprova e justifica os motivos desta 

correspondência e a reabertura da CPI que foi engavetada em 2005.      

                                                                                               

 *A imprensa é considerada mundialmente como sendo o 4º Poder, portanto devido à 

responsabilidade de grande formador de opinião perante a sociedade brasileira e mundial e, para evitar 

que a história os julgue como omissa em cima de um problema coletivo; portanto, jamais a imprensa 

deve apenas divulgar uma notícia de corrupção; mas, para evitar a banalização das graves notícias de 

corrupção, devem se aprofundar na veridicidade das fontes da noticia e, com isso, estará subsidiando 

informações para as vigilantes Instituições e a atenta Justiça brasileira. 

 * A imprensa da Paraíba, a exemplo de seus colegas do Centro Sul, também deveria ir atrás das fontes, 

neste caso, os Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP, AL-PB e, perguntar sobre as providências que 

esses três Órgãos tomaram quanto a correta fiscalização do dinheiro dos impostos de todos os 

paraibanos, sob pena de, no futuro serem condenados por omissão. Enfim, deveriam ouvir a versão dos 

dois lados. 

* Respeitosamente, achávamos que a imprensa da Paraíba deveria ser mais atuante e participativa no 

que se refere aos e$cândalos de corrupção e iria agir igual aos seus colegas do Centro  Sul do País, 

investigando a fundo as fontes e, divulgar, debater, questionar todos os políticos e gestores envolvidos e 

levar ao conhecimento do povo e das Instituições essas denúncias.  
* Os brasileiros não saberiam dos bilionários e$cândalos do Mensalão do PT e do Petrolão do PT, 

dentre outros se não fosse a ampla divulgação da grande mídia. - *** “O petrolão é do PT” - Folha. 

Kim Kataguiri - Dia 21.06.16 -http://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/06/1783768-o-petrolao-e-do-pt.shtml 

 

*  Saber e não fazer nada é muito pior do que não saber e; não poderíamos ser egoístas e omissos 

com a sociedade de todo o Estado da Paraíba ao sabermos de toda essa história e não divulgarmos para o 

conhecimento da imprensa, dos políticos, do povo e dos eleitores paraibanos porque, jamais devemos 

nos excluir de nossa cidadania e da obrigação de ajudar a fiscalizar os Recursos do Erário Público.  

 

* Antigamente os brasileiros ligavam televisão, liam jornais e revistas para terem informações, laser e 

prazer; mas; mas, infelizmente banalizaram a corrupção e a vida e, atualmente quase não vimos uma 

notícia boa que alente os ânimos dos brasileiros porque assistimos há anos e diariamente notícias sobre 

e$cândalos bilionários de corrupção e os políticos aprenderam a negar e dizer que não viram nada, não 

sabiam de nada, que é marolinha, coisa das elites, de parte da imprensa, de parte da Justiça e da 

oposição e; inclusive, subestimam a inteligência e a paciência de 200 milhões de brasileiros ao criarem 

Leis até de madrugada para se protegerem e se perpetuarem nos cargos como se a política fosse uma 

profissão para essas pessoas e o Poder Legislativo fosse uma empresa particular. Absurdo!!! 

* A nossa indignação aumenta ao vermos os políticos subestimarem a paciência e inteligência de 

milhões de brasileiros. 

* Também aumenta a nossa indignação com o famigerado foro privilegiado ao vermos os políticos criarem Leis até de 

madrugada para se protegerem das punições desses e$cãndalos. - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
*   O político brasileiro é igual a Copa do Mundo e só aparecem nas ruas de quatro em quatro anos, não 

enxergando o que acontece nas ruas porque ficam com medo do povo cobrar as promessas infundadas 

de campanha. Com isso, os políticos só surgem em grupos. Muito diferente de Países desenvolvidos 

onde os políticos andam de ônibus e metrô. 

* Repito: A culpa desse caos é dos eleitores, pois, ao invés de se solidarizarem com as Instituições e a 

Justiça, os eleitores votam nesses mesmos políticos corruptos que tiraram o pão da boca de seus filhos. 

* O meu imenso prejuízo será julgado pela Justiça da Paraíba, mas o dano coletivo a toda a sociedade 

paraibana já reconhecido pelas Instituições e a Justiça, somente será sanado com a pressão da 

imprensa e da sociedade civil organizada cobrando providências dos três Órgãos de fiscalização da 

Paraíba - TCE-PB. CMV-JP e AL-PB. 

* Ficamos muito ristes ao vermos isso tudo e sentirmos que foram mais de 25 anos perdidos em João 

Pessoa e, sentirmos a percepção de que praticamente só trabalhava para sobreviver, mas não sobrava 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/06/1783768-o-petrolao-e-do-pt.shtml
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
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para fazer investimentos devido a essas barreiras, cláusulas e condições impostas pela cartelização. 

Nenhum País poderá criar prosperidade, enfraquecendo a iniciativa individual e a atividade privada. 

  "Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem 

não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não 

com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno 

e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, 

pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que a 

corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto sacrifício; então 

poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada" -                 

* Frase de 1920 da filósofa russo-americana Ayn Rand (judia, fugitiva da 

revolução russa, que chegou aos Estados Unidos na metade da década de 1920), 

mostrando uma visão com conhecimento de causa: 

 

* Com certeza não é este o Brasil que desejamos deixar para nossos filhos e netos e, não cansamos de 

repetir que, somente a Justiça poderá salvar o Brasil do caos ético, moral e de imensa inversão de 

valores na política e, com graves reflexos em toda a sociedade brasileira. 

* O Brasil está sendo passado a limpo, mas infelizmente, ainda existem alguns Órgãos e políticos que 

não ouviram e captaram as vozes do povo nas ruas em 2013, 14, 15 e 2016 clamando por mudanças e 

novos conceitos, normas e práticas políticas; lições que somente as Instituições e a Justiça irão ensinar.                                         

* Todas as quatro vezes em que fui candidato as minhas principais bandeiras de luta sempre foram o 

combate incessante a corrupção e as oligarquias que sacrificam e empobrecem o povo e ajudar a 

fazer com que a Paraíba seja um lugar de oportunidades para todos independentes de cor, raça, 

religião e, principalmente de origem e sem precisar de influências políticas para conquistar nosso espaço 

no mercado, exercer nossa cidadania e precisar de ajuda política para conseguir respostas do que 

protocolamos e concretizar o que desejamos e sonhamos. 

 

*** Lula saiu de Pernambuco e São Paulo lhe abriu as portas para o Mundo e se tornou presidente da 

República. Luiza Erundina saiu de Uiraúna na Paraíba e se tornou prefeita de São Paulo, Assis 

Chateaubriand saiu de Umbuzeiro na Paraíba e fundou os Diários Associados que na época foi o maior 

conglomerado de mídia da América Latina e foi um dos homens públicos mais influentes do Brasil nas 

décadas de 1940 e 1960. São Paulo é conhecida como a terra das oportunidades e; enquanto isso, não 

consigo a resposta de um simples protocolo na Paraíba. 

* Estou com mais de 65 anos e, devido à idade e sério problema no olho ocasionado pela visão 

monocular; talvez esta seja a minha última investida em meu pedido de direito à cidadania e a correção 

dos vastos prejuízos ocasionados devido às barreiras impostas pela formação de Cartel que nos levaram 

a grandes prejuízos e, igualmente aos cofres públicos, pois se trata de Recursos do Erário Público 

pagos com o suor do trabalho de todos os brasileiros.   

* A omissão tem sérias e graves consequências na sociedade de qualquer País. Essas pessoas estão 

cometendo o grave pecado da omissão (Tiago 4.17) com o futuro de seus próprios filhos ao não 

reclamarem dos políticos e dos gestores.                                                                                                    * 

* Não temos terremoto, não temos dilúvio, vulcão, guerras e outras adversidades, mas temos a desgraça da 

corrupção que corrói a nossa economia e, acaba com as oportunidades para nossos jovens que precisam ir 

embora para outros Países porque o País do carnaval, do futebol e das festas não proporcionou as 

oportunidades para nossos jovens entrarem no mercado de trabalho com toda a garra e energia da juventude 

ajudando o Brasil a se tornar a potência mundial que tem potencial natural para conseguir porque está 

faltando mais cobrança da sociedade e vontade dos governantes no estímulo a atividade produtiva que é a 

grande gerador de riquezas; sendo que, infelizmente, os gestores priorizarem o resultado eleitoreiro e, 

grande parte dos políticos tentaram implantar em pleno século XXI a arcaica e retrógrada política do Pão & 

Circo que acabou quebrando a economia do Brasil que lavará mais de 20 anos para ser reconstruída.- 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
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*** Serão as Instituições e a Justiça que irão regatar nosso orgulho de ser brasileiro.                                  

* Ao dizerem: meu filho vá embora para os Estados Unidos, Europa ou Ásia procurar a oportunidade que o 

País do carnaval e das festas não proporcionou e, ao invés de ficarem chorando de saudade dos filhos e 

rezando para dar certo, esses mesmos pais deveriam ficar com vergonha de seu pecado da omissão (Tiago 

4.17) e protestarem diretamente aos oligarcas e políticos que transformaram a política em profissão 

escolhendo o filho para ser candidato a vereador, deputado ou senador; e não estão preocupados com a 

desgraça da corrupção e que a economia brasileira gere emprego e renda desde que tenha vaga para a 

família e os amigos para entrarem no serviço público sem concurso.                                                                          

*  * Esses políticos estão muito mais preocupados com os seus interesses pessoais em detrimento as graves 

necessidades do povo brasileiro que não tem o hábito de cobrar dos políticos e dos gestores.. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19  

 

 ****   INSTITUIÇÕES QUE RECEBEMOS RESPOSTAS: 

* Quando pensamos que chegamos ao nosso limite descobrimos que temos forças para ir além; 

principalmente porque ficamos estimulados ao acompanharmos diariamente pela grande mídia o 

exemplar e histórico trabalho das inquestionáveis Instituições MPF, PF, TCU, CGU, CADE, CNJ, ABI, 

MPE-PB, TJ-PB, OAB Nacional e algumas Secionais como a da Paraíba, dentre outras, sentimos que 

nem tudo está perdido neste Brasil de tanta inversão de valores e gravíssima crise moral e ética na 

política brasileira; sendo que, somente as Instituições e a Justiça tem o antídoto parta eliminar essa 

desgraça da corrupção que virou epidemia nacional na política brasileira levando o Brasil a grave 

estagnação da economia, milhões de desempregados, uma geração perdida de jovens, sendo que a 

paciência do povo já chegou ao limite.                                                                                                     * 

* Se o povo não “chegar junto” com as Instituições e a Justiça apoiando suas decisões históricas contra 

a desgraça da corrupção, depois não adianta reclamar da falta de hospitais, escolas, creches, transporte, 

caos generalizado na segurança porque os Recursos Públicos correram no ralo do desperdício da 

corrupção com grave omissão da sociedade.                                                                                            * 

* Repito: Não tenho procuração para defender nenhuma autoridade do judiciário, mas defendo porque 

conheço o exemplar trabalho dessas Instituições; portanto, não admito, não aceito e não concebo uma 

pessoa criticar as Instituições, a Lava Jato e a Justiça e, depois essa mesma pessoa sai de casa para votar 

nos políticos que denegriram a imagem do Brasil no exterior com e$cândalos bilionários de corrupção 

destruindo a economia do Brasil extraindo a oportunidade de milhões de jovens e tirando o pão da boca 

de seus filhos.                                                                                                                                                                  

01-     MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA:                                                                    

* Felizmente temos Instituições e Justiça séria no Brasil. A diferença dos políticos para as 

Instituições é que o célere e dinâmico MPE-PB, e as respeitáveis Instituições MPF, PF, TCU, CGU, 

CNJ, CADE, TJ-PB, dentre outras, e a Justiça agem com extrema competência e imparcialidade e a 

CMV-JP e AL-PB, seguindo o exemplo de seus colegas políticos de Brasília, agem com excessiva e 

vergonhosa submissão e subserviência ao Poder Executivo.  

* Resumo, as Instituições cumprem muito bem o seu papel na sociedade, mas, faltam os Órgãos de 

fiscalização, o Poder Legislativo, parte da imprensa e as forças vivas da sociedade e o povo saírem de 

suas zonas de conforto e comodismo e também fazerem as suas partes cobrando mais dos políticos para, 

com isso, ajudar as Instituições e a Justiça a reconstruírem o Brasil.     

 Repetimos a Pergunta: Como que a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas e a 

Assembleia Legislativa da Paraíba, aprovaram ou, irão aprovar as contas dos gestores e da 

Emlur e, não enxergaram e não questionaram as irregularidades que o vigilante Ministério 

Público do Estado da Paraíba e o olho vivo da imparcial Justiça da Paraíba visualizaram e 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
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que inclusive levaram a diversos Processos e condenações na Justiça com prisões de algumas 

pessoas em 2014 por irregularidades que esses 03 (três) Órgãos de fiscalização acima citados 

não conseguiram visualizar. 

 A continuidade desse serviço nas mãos dessas empresas que os dirigentes foram condenados, 

caracteriza habitualidade nas práticas e passa aos leigos a impressão de que os gestores e os 

Órgãos de fiscalização estão desafiando as Decisões do Ministério Público e da Justiça da 

Paraíba 

* Dia 03.05.2011, na gestão do dinâmico Procurador e atual Desembargador Dr. Oswaldo Trigueiro do 

Valle Filho; o diligente Ministério Público do Estado da Paraíba entrou com Ação por Crime contra a 

Administração Pública contra os Vereadores de João Pessoa por prevaricação - 

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=12 - devido a inércia, omissão e no descumprimento de suas 

obrigações Regimentais e Constitucionais de fiscalizarem os Atos do Poder Executivo.  -  Processo nº 

200.2010.030.031-4. - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11         

* Instituições de renome nacional como o MPF, PF, TCU, TSE, OAB Nacional, dentre outras; bem 

como o MPE-PB, fazem excelentes campanhas contra a corrupção, às quais sempre apoiamos 

integralmente e incondicionalmente porque a salvação do Brasil virá por intermédio dessas Instituições 

e da Justiça que tem o antídoto para combater a chaga da corrupção que virou epidemia no Brasil.                                                                                      

* 10 Medidas contra a corrupção - Campanha do exemplar MPF. - http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/                                                              

* “Em SC, OAB lança campanha nacional de Combate à Corrupção”- Evento reuniu 27 presidentes 

estaduais do Órgão em Florianópolis. - G1.globo.sc - Dia 05.03.15 - http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.html                                                                                    

* 'Ou acabamos com a corrupção ou ela acaba com o país', diz presidente doo conselho Federal da 

OAB. - Dia 05.03.15-   http://www.oab.org.br/noticia/28122/ou-acabamos-com-a-corrupcao-ou-ela-acaba-com-o-brasil                                                                                                                                                  

* Campanhas do Tribunal Superior Eleitoral:  “Funções de Prefeitos e Vereadores”. Dia 24.06.16 - 

http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias  -  “Voto Vendido, Povo Vencido” - na conscientização da 

população acerca do exercício da cidadania de forma transparente, atenuando a corrupção de eleitores e 

agentes políticos.- http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-

vencido201d                                                                                                                                                                                                             
* Apoiamos integralmente e incondicionalmente todas essas campanhas pela moralização da política 

brasileira das Instituições e da Justiça e, igualmente o esforçado Tribunal Superior Eleitoral e o zeloso 

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.                                                                                                              

 * “OAB conclama o povo a cobrar dos políticos”. - Correio da Paraíba - Dia 07.09.2007 - página A8 – 

Onde em certo trecho diz: “ O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil Cezar Brito 

Aragão conclamou a população a cobrar mais responsabilidade dos políticos do país”. - “Para ele 

chegou a hora da população se mobilizar mais e mostrar o inconformismo”.  É o que estamos fazendo 

através desta correspondência.                                                                                                                                                 

* “População deve provocar mais e perder o medo” - Correio da Paraíba  - Dia 03.06.2007- Página A7 

- Entrevista do promotor do MPE-PB e atual Desembargador Dr. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.                                                                                                                                                            

* Não existirá político corrupto no Brasil que resista ao mutirão do bem com a união dessas respeitáveis 

e conceituadas Instituições que orgulham o Brasil de norte a sul de nosso País; porque se for esperar 

pelos eleitores que se preocupam muito mais com futebol, carnaval e festas do que pelo Brasil; 

dificilmente mudará pelo voto e a derradeira esperança é a participação das Instituições e o braço da 

Justiça.           

* “Vencer a corrupção com mobilização social”  - CNBB - Dia 22.09.11 - O Conselho Episcopal 

Pastoral (CONSEP), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reunido em Brasília de 20 

a 22 de setembro de 2011, ‘.... manifesta sua solidariedade e apoio às últimas manifestações populares 

contra a corrupção e a impunidade, que corroem as instituições do Estado brasileiro’.   

 

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=12
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.htm
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.htm
http://www.oab.org.br/noticia/28122/ou-acabamos-com-a-corrupcao-ou-ela-acaba-com-o-brasil
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-vencido201d
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-vencido201d
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* Dia 20.05.05, participamos da reunião de criação do FOCCO que engloba mais de 30 Órgãos 

Governamentais na Paraíba, porque acreditamos muito nas Instituições e, principalmente, na 

competência de todas as pessoas que foram os signatários da Ata de criação dessa pundonorosa ONG 

que veio para enfrentar e combater a desgraça da corrupção. 

* Guardamos as palavras do diligente, ativo e dinâmico Dr. Fábio George Cruz da Nóbrega, M.D. 

Procurador da República e idealizador do FOCCO, quando disse em seu pronunciamento na abertura 

dos trabalhos: 

“............as Instituições devem trabalhar em sintonia; muitas vezes existem documentos protocolados 

com o mesmo assunto em diversos órgãos ...................”: 

“..........a sociedade tem pressa e clama por mais agilidade e Justiça.........” 

“....................cruzamento de informações. A ideia é justamente essa, viabilizar essa integração e essa 

troca de informações entre as Instituições para que haja maior rapidez na punição e na 

composição................................................................................. 

É por isso que estamos enviando para todas essas Instituições. 

*** Endossamos as palavras do M. D. Procurador e repito: se a Câmara de Vereadores, Tribunal de 

Contas e Assembleia Legislativa Tivesse trabalhado em sintonia com as Instituições e, principalmente 

com o dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba e com a atenta Justiça da Paraíba; com certeza, 

esta história seria muito diferente. 

 

* O Brasil precisa ser redescoberto e reconstruído após a destruição causada pela mazela da 

corrupção e, quem irá fazer um novo Brasil serão as Instituições, a Justiça resgatando a ética e a moral 

na política e, também, o povo de bem e trabalhador que gera a economia deste gigantesco País 

paralisado pela corrupção. 

* Mas, infelizmente, como citou o eminente Juiz Sérgio Moro, essas campanhas poderão se tornar 

inócuas sem a participação da sociedade cobrando atitude  dos políticos e com a falta de interesse da 

classe política brasileira em criar Leis para ajudar a combater a chaga da corrupção e, com o uso de 

maneiras ultrapassadas e absurdas como essas atitudes de indiferença, preconceito, discriminação, 

intolerância e com características de xenofobia que recebi por parte do Tribunal de Contas da Paraíba, 

Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa da Paraíba ao desconhecer meus diversos protocolos, 

ignorando a minha existência e, com isso, infringindo o Artigo 5º da Constituição brasileira e as Leis de 

nosso País.   

* O dinâmico e exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba, reconhecendo o dano ao Erário 

Público, -http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_protocolo._p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.jpg , entrou 

com 07 (sete) Ações contra a Emlur, alguns gestores e as empresas de coleta de lixo; referentes a 

Cedência sem Licitação, Sobrepreço e Formação de Cartel que o olho vivo e atento do MPE-PB 

enxergou e os Órgãos de fiscalização TCE-PB, AL-PB e CMV-JP não conseguiram visualizar apesar 

dos fortes indícios e provas consistentes, restando somente a atuação solitária do dinâmico MPE-PB e 

também da atenta Justiça da Paraíba que condenou os dirigentes; mas fica a clássica pergunta:  Como 

que esses três Órgãos de fiscalização e controle TCE-PB, CMV-JP e AL-PB irão aprovar ou aprovarão 

as contas desses dirigentes que foram processados pela atuante MPE-PB e condenado pela imparcial 

Justiça da Paraíba? 

* Dia 07.07.2012, protocolamos correspondência  dirigida  ao Procurador e atual Desembargador, Dr. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, com o objetivo de, novamente parabenizar essa pundonorosa e 

exemplar Instituição pelo excelente trabalho que vem desempenhando em prol dos interesses de toda a 

sociedade paraibana, na condição de atuante fiscal da aplicação das Leis e normas Constitucionais.   

* Nessa correspondência, resumimos a cronologia da formação de Cartel e relacionamos as 07 (sete 

Ações movidas pelo  pedindo no dinâmico e exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  

 

*  Dia 18.03.2009 - Ação nº 200.2009.014.998-6 - movida pelo MPE-PB  - 1A. Vara Criminal de João 

Pessoa – Ação Penal - Crimes da Lei de Licitações. -  

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_protocolo._p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.jpg
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
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* Dia 01.06.2010 - Ação nº   200.2010.017.172-3 - movida pelo MPE-PB - Crime Contra a 

Administração Pública - 6ª Vara Criminal de João Pessoa.  

* Dia 17.02.2011, - Ação nº 200.2011.001.577-9, movida pelo MPE-PB, referente a Formação de 

Cartel. - 5ª. Vara Criminal de João Pessoa -PB -  Dia 06.11.2013, foi  Apensado AP.0014998-75.2009.   

 

* Quanto as minhas duas Ações - 0013047-39.2015.815.2001 na 1ª Vara da Fazenda e 

200.2010.034.041-6 na 2ª Vara da Fazenda de João Pessoa, nossos direitos nunca foram contestadas e, 

estamos cientes do resultado devido a veracidade das provas. 

* “O Curador do Meio Ambiente diz que Emlur é uma “caixinha preta” que precisa ser aberta e que 

não existe transparência na Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB” -  Clíckpb-blog do Clilson 

Junior - Dia 09.03.2008 - http://manchetepb.blogspot.com.br/2008/03/fedeu-novamente-curador-do-meio.html   

* Vejam charge em www.florianomarques.com.br, 

* Além das 07 (sete) Ações do exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba, dia 16.08.16 

recebemos resposta da pundonorosa Superintendência da Polícia Federal da Paraíba e dia 20.03.17 

recebemos da conceituada Seccional da OAB na Paraíba; bem como, de todas as Instituições Federais 

que protocolamos 

* Enquanto isso, não receemos nada dos três Órgãos de fiscalização da Paraíba. Foi essa omissão 

histórica do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB e, que vem desde o ano 2.000 que nos levaram a Brasília em 

2009, 2011, com o objetivo de federalizar esse problema do Cartel do lixo em João Pessoa-PB, 

inclusive, voltamos em 2013, 2015, 2016 e, voltaremos dia 25 de abril de 2017. 

 

                02-   SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA: 

* Dia 16.08.16; recebemos da atuante e pundonorosa Superintendência da Polícia Federal na Paraíba o 

Ofício nº 2468.16 - SR.PF.PB; nos informando que foi encaminhado ao Ministério Público Estadual 

através do Despacho nº 1945/2016/SR/PF/PP; referente à formação de cartel no serviço de coleta de 

lixo pela EMLUR. - (Cópia em anexo). 

                03-  SECCIONAL DA OAB DA PARAÍBA:   

  Relação de alguns protocolos na Seccional da OAB da Paraíba:             

Nº. DATA   PROTOCOLO   DIRIGIDO PARA: RESPOSTAS 

 01 16.09.09 1410/2009 Pres.Dr.Odon Bezerra 

Cavalcanti 
Não respondeu 

02 23.05.11 912/2000 Pres.Dr.Odon Bezerra 

Cavalcanti 
Não respondeu 

03 04.08.11 1842/2011 Pres.Dr.Odon Bezerra 

Cavalcanti 
Não respondeu 

04 19.09.16 15.0000.2016.006376-2 Pres.Dr.Paulo Maia, com cópias 

para Dr. Cláudio Toledo, Pres. 

da Comissão de Improbidade. 

Respondeu com o 

Parecer de 04 laudas nº 

001/2017/CCNIA/OAB-

PB.  

05 09.03.17 E.mail para a Ouvidoria Ouvidor, Dr. Wilson Moraes Célere. Dia 20.03.17. 

Respondeu em apenas 

11 dias  

06 09.03.17 15.0000.2017.003421-5 Presidente da Comissão de 

Diretos Humanos. 

Estamos aguardando. 

     

 

 

                      Relação de alguns e.mails para Seccional da OAB da Paraíba. 

Nº DATA/HORA     ASSUNTO DO E.MAIL     RESPOSTA 

http://manchetepb.blogspot.com.br/2008/03/fedeu-novamente-curador-do-meio.html
http://www.florianomarques.com.br/
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01    

02 20.09.16-14.18hs OAB-PB-06 CPIs-Cartel-e$cândalos 

na Paraíba-19.09.16 

Responderam 

    

04 22.02.16- 23.17hs ped.prov-Com.Dir.Humanos OAB.PB Estamos no aguardo. 

05 09.03.17- 22:22hs p.Dr.Wigne-Com.Dir,Hum.OAB-PB- Estamos no aguardo. 

 24.03.17- 15:15hs Agradecimento p. 02 Comissões OAB.PB Responderam e agradecemos. 

 

 01- Dia 20.03.17, recebemos da Ouvidoria e da Comissão de Combate ao Nepotismo e 

Improbidade Administrativa da respeitável e conceituada Seccional da OAB da Paraíba, o 

Parecer nº 001/2017/CCNIA/OAB-PB, onde em certo trecho diz: “À esta Comissão de Combate 

ao Nepotismo e Improbidade Administrativa compete encorajar iniciativas como a do Sr. 

Floriano Marques da Silva, como também oferecer o apoio e a assistência jurídica necessárias 

à orientação do informante em seu pleito, haja vista o seu compromisso com a probidade na 

gestão pública e com os interesses da coletividade” – (cópia em anexo) - 
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf 

 02-  Também recebemos respostas da célere e dinâmica Ouvidoria dia 20.03.17 e, ainda estamos 

aguardando resposta da Comissão de Direitos Humanos da Seccional da OAB-PB da Paraíba 

sobre os pedidos feitos na correspondência protocolada no dia 09.03.17. 

 03-  Além das 07 (sete) Ações do exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba, dia 

16.08.16 recebemos resposta da pundonorosa Superintendência da Polícia Federal da Paraíba e 

dia 20.03.17 recebemos da conceituada Seccional da OAB na Paraíba; bem como, de todas as 

Instituições Federais que protocolamos. 

 04- Ao vivenciar e acompanhar o exemplar trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, e 

OAB, dentre outras respeitáveis Instituições como operadores do direito e com amplos e 

reconhecidas qualificações e conhecimentos jurídico, renovam as nossas esperanças de que 

nem tudo está perdido neste País enlameado pela epidemia da corrupção e que o Brasil ainda tem 

solução graças ao exemplar trabalho dessas Instituições.  

 05- Também, sempre recebemos retorno de todas as Instituições de Brasília e dos Órgãos 

Federais da Paraíba e nesses 17 anos, nunca recebemos nada convincente dos três Órgãos e 

fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. É inadmissível e injustificável porque se trata de 

vultosas somas de Recursos do Erário Público que é obrigação Regimental e Constitucional 

desses Órgãos fiscalizarem a correta aplicação do dinheiro dos impostos de todos os paraibanos 

conforme seus juramentos na posse.  

 06- A OAB será a eterna ponte de ligação entre o cidadão, a Justiça e as Instituições.  A OAB, o 

MPF, o MPE-PB e outras diversas Instituições conclamam o povo a exercer mais a sua cidadania 

e participar mais ativamente das cobranças das atitudes  dos políticos; portanto é o que sempre 

fizemos porque acreditamos muito nas Instituições e na Justiça como sendo a última e única 

esperança dos brasileiros para livrar o Brasil de uma previsível, mas evitável convulsão social 

e do caos generalizado. - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4  

 07- O mesmo que está sendo feito a nível nacional com a Operação Lava Jato, poderia ser feito 

em João Pessoa neste caso relacionado à formação de Cartel do lixo. 

             
    “O direito de uma Nação não pode ser manipulado por uma 

minoria de privilegiados que, encilhados no Poder, plasmam as Leis 

ao seu bel prazer, contanto que os seus privilégios sejam 

assegurados”    -  (Juristas Agassiz Almeida Filho e  

Francisco Bilac Moreira Pinto, livro Constitucionalismo e Estado. 

 

   “O abuso de grandeza começa com a separação entre o poder e o 

remorso”.   - Williams Shakespeare      

http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
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  "A palavra "Progresso" não terá qualquer sentido enquanto houver 

crianças infelizes." - Albert Einstein 

             04-    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA: 

Nº. DATA     PROTOCOLO DIRIGIDO PARA: 

 01 28.06.16    034009 2 Corregedor de Justiça do Estado da Paraíba 

 25.07.16- 

23.08hs. 

Recebemos confirmação de 

recebimento e 

encaminhamento. 

Recebemos informação do encaminhamento.  

 

02 29.11.16 E.mail enviado para 

ouvidoria do TJ-PB. 

Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado 

da Paraíba 

 29.11.16- 

11.34hs 

Receb.e.mail informando 

encaminhamento. 

Respondeu no mesmo dia que recebeu. 

 Como é de costume, a Justiça da Paraíba providenciou com rapidez e exatidão e de maneira 

célere deram o devido encaminhamento e a resposta. Obrigado.... 

 Ao vermos o exemplar trabalho do Ministério Público do Estado da Paraíba e da célere e atenta 

Justiça da Paraíba, sentimos de que  nem tudo está perdido e ainda existe solução para o Brasil. 

 Protocolamos diversas vezes em 18 Instituições de Brasília e João Pessoa-PB. Recebemos 

respostas com providências de todas as respeitáveis e conceituadas Instituições de Brasília e dos 

atuantes Órgãos federais de João Pessoa; bem como dos imparciais, exemplares e atuantes TJ-

PB e MPE.PB.  

 Atitudes exemplares dessas Instituições acima descritas e, que deveriam ser seguidas pelo TCE-

PB, AL-PB, CMV-JP e OAB-PB. 

 Porque essa diferença de tratamento e comportamento dos Órgãos de fiscalização da Paraíba, 

TCE-PB, AL-PB, CMV-JP se o problema persiste em João Pessoa?   Portanto, não dá para 

entender essa soberba desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba em cima de um problema 

que atinge a todos os paraibanos.  

           05-   CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE: 

Nº DATA      PROTOCOLO      DIRIGIDO PARA                                             

01 16.09.09 nº  08012.007044/2009-80 Presidência do CADE 

02 07.07.16 Novo nº 

08700.005368/2016-54 

Presidência do CADE 

03 01.08.16 Novo nº 

08700.005711/2016-61.  

Ouvidoria do CADE 

    

* Dia 25.04.17, estaremos indo novamente a Brasília a fim de subsidiar informações perante o CADE, 

CNJ, OAB, dentre outras respeitáveis Instituições; pois estamos convictos que a única e última 

esperança para livrar o Brasil do caos generalizado serão as Instituições e a Justiça que tem o antídoto 

letal contra a desgraça da corrupção.                                                         

 PERGUNTAMOS, QUESTIONAMOS  E  SOLICITAMOS ao TCE-PB,  CMV-JP e AL-

PB: 

 

          “Esquema do lixo na Emlur leva Justiça condenar ex-diretor e empresários” – Jornal 

da Paraíba.Helder – Dia 30.10.14.- http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-

justica-condenar-exdiretor-e-empresarios/ 
 

http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-justica-condenar-exdiretor-e-empresarios/
http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-justica-condenar-exdiretor-e-empresarios/
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Perguntamos  aos Srs Vereadores da CMV-JP, aos Srs. Deputados da AL-PB e aos Srs. 

Conselheiros do TCE-PB: 

A-    Como que a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e a 

Assembleia Legislativa da Paraíba, aprovaram ou irão aprovar as contas da Emlur e 

não enxergaram e não questionaram as irregularidades que o vigilante Ministério 

Público do Estado da Paraíba e o olho vivo da imparcial Justiça da Paraíba 

visualizaram e que inclusive levaram a diversos Processos e condenações na Justiça 

com prisões de algumas pessoas por irregularidades que esses 03 (três) Órgãos de 

fiscalização acima citados não conseguiram visualizar. 

B-   Na gestão do então Prefeito Ricardo V. Coutinho em 2005 foi aproveitado o Contrato 

013/2001, datado de 14.09.2001, da época do ex-prefeito Cícero Lucena e, 

perguntamos ao TCE-PB, AL-PB e CMV-JP qual o número do Contrato e nº do Edital 

que ampara as mesmas empresas a continuarem fazendo o serviço de coleta de lixo em 

João Pessoa-PB. 

 

     Breve cronologia do ano 2.000 até a atualidade: 

  I-   Prefeito Cícero Lucena: 01 de janeiro de 1997 até 01 de janeiro de 2005.  (02 

mandatos consecutivos)  -   Iniciou o Contrato nº 013/2001. 

  II-  Prefeito Ricardo Coutinho: 01 de janeiro de 2005 até 31 de março de 2010.  

       Aproveitou o Contrato nº 013/2001 de seu antecessor e, dia 14.03.2005 fez 

cedência sem licitação com sobrepreço nos serviços de coleta de lixo em João Pessoa 

com anuência da Emlur e conivência do Prefeito e Vice na época e, com isso, houve a 

facilitação da formação de Cartel. 

 III-  Prefeito Luciano Agra+: 31 de março de 2010 até 01 de janeiro de 2013. -  Em 

2011 gari ganha licitação de R$ 632.610,00, -  O Sr. Coriolano Coutinho,  irmão do 

atual governador, quando superintendente da Emlur assinou contrato com uma 

empresa ganhadora de uma licitação onde o proprietário da tal empresa é funcionário 

da Prefeitura de João Pessoa, ocupando o cargo de gari. – 
       http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-

assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67  

  IV- Aumenta ainda mais a nossa indignação com essas histórias, porque, apesar de 

sermos do ramo e, morando 25 anos na Paraíba, nunca vendemos nada na Emlur 

devido aos obstáculos e barreiras impostas. 

 

  V-  Prefeito Luciano Cartaxo:   01 de janeiro de 2013 até a atualidade.   

      “Prefeitura de João Pessoa contrata sem licitação pública empresa de lixo 

investigada por possível formação de quadrilha”.- site Videversus- Dia 08.04.13- 

http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html   - Onde em certo 

trecho diz:  ....... EMLUR, responsável por todo o trabalho de limpeza urbana da capital 

da Paraíba, contratou uma empresa privada sem licitação pública, pelo famigerado 

mecanismo da "emergência".                                                                                                              

O Vereador diz: “O problema é que tudo ocorre no escuro. Não houve licitação, nenhum 

vereador ficou sabendo, a imprensa não ficou sabendo, então surge esse contrato 

emergencial e a empresa já está trabalhando na cidade”, ressaltou o parlamentar 

municipal Renato Martins.                                                                                                        

Onde diz na matéria:  “......na terça-feira (02/04/13), a 1ª Câmara Deliberativa do 

Tribunal de Contas da Paraíba, aprovou, por unanimidade a suspensão do procedimento 

administrativo aberto pela EMLUR para contrato emergencial de empresa encarregada.                                                                                                                   

Onde diz na reportagem:  O Brasil tem dezenas de empresas de coleta de lixo, mas pelo 

que se tem conhecimento público em João Pessoa (o vereador do PSB diz que foi oculto), 

http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67
http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67
http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html
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somente as empresas MARQUISE, AMBIENTAL (EX-LIDER Limpeza Urbana Ltda), 

LIMP FORT e REVITA foram convidadas, via ofício da prefeitura de João Pessoa, com a 

devida autorização do governo petista de Cartaxo Pires de Sá.                                                                                                                           

 E continua: A pergunta que qualquer um dos brasileiros pode fazer à Emlur, com os 

dados do dia 1º de julho de 2012, é a seguinte: “Por que foram convidadas somente 

quatro empresas privadas para apresentação de propostas de preços para os serviços de 

coleta de lixo domiciliar, entulho e poda de árvores em João Pessoa? 

     Essas reportagens são mais uma prova de que os vícios e as habitualidades continuaram 

com fortes indícios de formação de Cartel e, respeitosamente não entendendo porque o 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba foi tão célere nesse julgamento e desconheceu 

todos os nossos 18 protocolos acima descritos. 

Respeitosamente, perguntamos às Autoridades e aos Srs Conselheiros do TCE-PB, 

Deputados da AL-PB e Vereadores da CMV-JP: 

    01-Qual o número do Contrato e o número do Edital que ampara o atual serviço 

de coleta de lixo e quais os reajustes de preços e nomes das auaís empresas 

prestadoras de serviços de limpeza pública em nossa bonita Capital João Pessoa. 

          02-Houve algum Aditivo ao Contrato nº 013/2001 ? 

          03-Qual o valor do atual Contrato ? 

          04- Qual o índice de reajuste anual do Contrato ? 

           05-Só poderiam continuar as mesmas empresas se tivessem ganhado um Edital que 

lhes desse amparo legal para a continuidade dos serviços de coleta de lixo em João Pessoa; 

caso contrário, sem a devida licitação, caracteriza aproveitamento do Contrato nº 013/201 e a 

facilitação da continuidade do Cartel.  Cabe ao TCE-PB, CMV-JP e a AL-PB averiguarem.   

      As atitudes exemplares do zeloso MPE.PB e da vigilante Justiça da Paraíba também 

deveriam ser seguidas pela Câmara de Vereadores de João Pessoa, Assembleia Legislativa da 

Paraíba, Tribunal de Contas da Paraíba, fazendo as suas partes e agindo com imparcialidade 

pois afinal, trata-se de milhões de Recursos do Erário Público oriundo do dinheiro dos 

impostos de todos os paraibanos e cada um desses três Órgãos devem agir com 

independência mas com harmonia e sintonia entre as Instituições e a Justiça. 

  

    “Vereadores protocolam mais pedidos de abertura de CPI em João Pessoa” – G1.Globo.Paraíba . -  

Onde diz:  Uma sexta CPI está em fase de coleta de assinaturas para a instalação. Apresentada 

pela vereadora Eliza Virgínia (PSDB), ela tem como objetivo investigar um contrato da Emlur, em 

2010, quando uma das empresas vencedoras de licitação tinha um bebê recém-nascido como 

sócio. -  Absurdo!!!  Ridículo... - Dia 09.03.16 - http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-

de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html      
* Essa notícia é recente (09.03.16), Portanto, comprova que os vícios continuam com omissão 

dos Vereadores. 

 * Ao pedirem a CPI do Lixo em março de 2016, os Vereadores prevaricaram novamente 

ao reconhecerem que essa história que começou no ano 2.000 e se agravou no ano 2005 foi 

muito mal conduzida, mal administrada e mal resolvida pela Câmara de Vereadores de 

João Pessoa, o que comprova e justifica os motivos desta correspondência. 

 

     Excelências, estamos fazendo esses questionamentos acima e subsidiando informações 

para, com isso, respeitosamente, aproveitarmos para solicitar que essas prestigiosas 

Instituições fiscalizem a formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. 

   Nossos objetivos, além de subsidiar informações para esses conceituados Órgãos de 

fiscalização detalhando em ordem cronológica os fatos é; também tentarmos estimular o 

(TCE-PB, CMV-JP e AL-PB)  para que fiscalizem melhor a aplicação dos Recursos Públicos 

oriundos do pagamento dos  impostos de todos os paraibanos. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
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   O vigilante e dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba e o olho vivo da imparcial 

Justiça da Paraíba enxergaram o que os Vereadores e Deputados não viram apesar de estarem 

na mesma cidade e com acesso fácil aos documentos e terem a obrigação Constitucional e 

Regimental de fiscalizarem os atos do Poder Executivo, principalmente a correta aplicação 

dos Recursos do Erário Público. 

   Respeitosamente, solicitamos que além do atento MPE-PB e da imparcial Justiça da 

Paraíba, também o FOCCO entrasse nessa investigação da formação de Cartel do Lixo em 

João Pessoa, pois essa prestigiosa ONG engloba mais de 30 (tinta) importantes Instituições 

também compostas de pessoas de amplo conhecimento.-  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/FOCCO-Dr.Alberto-COORD-17.09.12-PCR.jpg  
 

                       “A corrupção é como uma bola de neve: uma vez posta a rolar, fatalmente 

cresce.”  - Charles Caleb Colton. 

* Os políticos estão no topo da pirâmide social e esquecem-se da base que é o povo trabalhador que 

sustenta toda a máquina administrativa e, essa sociedade que os sustenta está sucumbindo e 

enfraquecendo devido ao peso da corrupção e quando cair a base, cai toda a estrutura. Tal como no 

tempo do império romano, hoje a tática é empobrecer e isolar a vítima para melhor dominar e saquear o 

povo através da corrupção, sendo que, todos os governantes construíram impérios concebidos para 

durarem para sempre, mas todos acabaram por naufragar devido à excessiva centralização do poder, 

esquecendo que o poder emana do povo, conforme o Artigo 1º Parágrafo único da Constituição de 

1988.- http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
* O nosso único alento é a Fé e, continuarmos apostando e acreditando no trabalho das Instituições e da 

Justiça brasileira.  

* Não há democracia sem povo. É a participação social que aproxima as políticas públicas dos anseios 

da população. 

* O Brasil precisa ser redescoberto e reconstruído após a destruição causada pela mazela da corrupção e, 

quem irá fazer um novo Brasil serão as Instituições, a Justiça resgatando a ética e a moral na política e, 

também, o povo de bem e trabalhador apoiará ao não votar em políticos corruptos. 

* Depois de eleitos todo e qualquer político deve defender os interesses do patrão que é o povo que os 

elegeu e, jamais somente os interesses de grupo ou Partido A ou B em detrimento aos interesses da 

sociedade. 

* As pessoas que não gostam de política são governadas pelos que gostam e, que em muitas vezes, esses 

políticos não representam os desejos do povo, mas sim, das famílias, de grupos e Partidos em detrimento 

aos desejos, sonhos e aspirações de milhões de brasileiros. 

* O voto bem conduzido é a revolução mais sensata, pacífica, silenciosa e coerente que existe no mundo 

porque demonstra que o Poder emana do povo que pode mudar os gestores por outros com mais espírito 

cívico e de solidariedade ao próximo e, que trabalharão para beneficiar todas as classes sociais do Brasil 

e não somente os grupos políticos e famílias de oligárquicos que fizeram da política uma profissão ao 

invés de uma nobre missão de servir ao povo.                                                                                                     

 

 

        06-PROTOCOLOS EM 18 (DEZOITO) INSTITUIÇÕES DE BRASÍLIA E JOÃO PESSOA: 

 

01-  Dia 28.06.16, às 10hs12min,  protocolamos sob o número 034009 2,- correspondência com  53 

laudas e 143 anexos, dirigidas ao M.D. Corregedor de Justiça do Estado da Paraíba.- TJ-PB. 

02-  Dia 25.07.16- 23.08hs, recebemos da Corregedoria a confirmação de recebimento e  o devido 

encaminhamento. 

03-  Dia 07.07.16, protocolamos (cópia em anexo) em Brasília no CADE, CNJ e OAB Nacional.- 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/FOCCO-Dr.Alberto-COORD-17.09.12-PCR.jpg
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf
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04-  Dia 15.07.16 às 10hs10min38seg, enviamos registrado com AR sob o nº PE 176994097 BR, 

correspondência com 63 laudas e 147 anexos, dirigidas ao M.D. Presidente da Associação 

Brasileira de Imprensa. (ABI) -  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/15-07-16_Presidente_da_ABI.pdf  

05-  Dia 19.07.16, protocolamos (cópia em anexo) na PF, MPF, TCU, CGU, MPE-PB. -  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  - Todos deram 

andamentos e responderam. Inclusive dia 16.08.16, a pundonorosa Polícia Federal nos envia o 

Ofício nº 2468/2016-SR/PF/PB, nos comunicando sobre o Despacho nº 1945/2016-

COR/SR/PF/PB com o assunto: Formação de cartel no serviço de coleta de lixo pela EMLUR, 

Ausência de atribuição da Polícia Federal. Encaminhamento ao Ministério Público Estadual.    

06-  Dia 25.07.16 às 23hs03min, enviamos correspondência com 09 laudas, para o M.D. Corregedor 

de Justiça da Paraíba, oportunidade em que relatamos sobre os protocolos encaminhados para 

diversas Instituições. 

07-  Dia 25.11.16 às 14hs30min, estivemos na Ouvidoria do Tribunal de Justiça da Paraíba. 

08-  Dia 01.12.16, correspondência com 02 (duas) laudas dirigida a Ouvidoria do Tribunal de Justiça 

da Paraíba. 

09-  Dia 01.12.16, resposta muito célere que recebemos da Ouvidoria do Tribunal de Justiça da 

Paraíba.  no mesmo dia que encaminhamos a correspondência com 02 (duas) laudas. 

10-  Podemos observar que todas as instituições de Brasília e João Pessoa  encaminharam, tomaram 

providências e responderam, com exceção do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. 

 

 A SOLUÇÃO DA GRAVE CRISE MORAL E ÉTICA NO BRASIL ESTÁ NA CANETA E 

NA CABEÇA DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS: 

 

* Quatro matérias que justificam e comprovam os motivos de nossa grande decepção com a classe 

política brasileira que, pelas suas atitudes demonstram interesse no continuísmo e, que demonstram não 

terem vontade de acabar com as mazelas da corrupção. 

 Projeto de 10 Medidas de combate a corrupção: 

* “Câmara altera pacote anticorrupção e inclui punição a juízes e promotores” - UOL -  Dia 05.11.16 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/30/camara-altera-pacote-anticorrupcao-e-inclui-punicao-a-juizes-e-promotores.htm                                                       
* “Câmara conclui votação e desfigura medidas de combate à corrupção” - O Globo - Dia 30.11.16 - 
http://oglobo.globo.com/brasil/camara-conclui-votacao-desfigura-medidas-de-combate-corrupcao-20564559  
* “Durante a madrugada, deputados modificam pacote anticorrupção” - ISTOÉ - Dia 30.11.16    -  
http://istoe.com.br/durante-a-madrugada-deputados-modificam-pacote-anticorrupcao/ 

 Fim do foro privilegiado: 

             *“Por falta de quórum, CCJ do senado adia votação sobre fim do foro privilegiado” – O 

Globo – Dia  16.11.16   -  http://oglobo.globo.com/brasil/por-falta-de-quorum-ccj-do-senado-adia-votacao-sobre-fim-do-foro-

privilegiado-20472505  
       03- Lei de abuso de autoridade: 

             * “Moro vê risco de Lei do Abuso de Autoridade criminalizar juízes -Agênciabrasil - Dia  

30.03.17  -  http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/moro-ve-risco-de-lei-do-abuso-de-autoridade-criminalizar-juizes  

* “Lei sobre abuso de autoridade pode criminalizar juízes, diz Sérgio Moro” - IG - Dia 30.03.17 - 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-03-30/sergio-moro.html  
* “Lei do Abuso de Autoridade é tentativa de intimidar Juízes, diz Ajufe” - Agência Brasil - Dia 

07.07.16 - http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-07/lei-do-abuso-de-autoridade-e-tentativa-de-intimidar-juizes-diz-ajufe 

      04- Lista fechada: 

            * “Cresce reação à lista fechada” - G1.globo - Dia  21.03.17 - http://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-

lobo/post/cresce-reacao-lista-fechada.html  

* “Ministro da Transparência critica voto em lista fechada para 2018” - G1.globo - Dia 21.03.17 - 
http://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/ministro-da-transparencia-critica-voto-em-lista-fechada-para-2018.html 

* “Líder do DEM diz que não há espaço para Congresso aprovar lista fechada”- Para Ronaldo Caiado, sociedade 

entende que a adoção do sistema viria para 'acobertar' políticos sem condições de pedir votos; parlamentares de 

diferentes siglas vêm defendendo modelo. -G1.globo - Dia 21.03.17 - http://g1.globo.com/politica/noticia/lider-do-dem-diz-que-nao-ha-

espaco-para-congresso-aprovar-lista-fechada.ghtml 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/15-07-16_Presidente_da_ABI.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/30/camara-altera-pacote-anticorrupcao-e-inclui-punicao-a-juizes-e-promotores.htm
http://oglobo.globo.com/brasil/camara-conclui-votacao-desfigura-medidas-de-combate-corrupcao-20564559
http://istoe.com.br/durante-a-madrugada-deputados-modificam-pacote-anticorrupcao/
http://oglobo.globo.com/brasil/por-falta-de-quorum-ccj-do-senado-adia-votacao-sobre-fim-do-foro-privilegiado-20472505
http://oglobo.globo.com/brasil/por-falta-de-quorum-ccj-do-senado-adia-votacao-sobre-fim-do-foro-privilegiado-20472505
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/moro-ve-risco-de-lei-do-abuso-de-autoridade-criminalizar-juizes
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-03-30/sergio-moro.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-07/lei-do-abuso-de-autoridade-e-tentativa-de-intimidar-juizes-diz-ajufe
http://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/cresce-reacao-lista-fechada.html
http://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/cresce-reacao-lista-fechada.html
http://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/cresce-reacao-lista-fechada.html
http://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/ministro-da-transparencia-critica-voto-em-lista-fechada-para-2018.html
http://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/ministro-da-transparencia-critica-voto-em-lista-fechada-para-2018.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/lider-do-dem-diz-que-nao-ha-espaco-para-congresso-aprovar-lista-fechada.ghtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/lider-do-dem-diz-que-nao-ha-espaco-para-congresso-aprovar-lista-fechada.ghtml


32 

 

* Os políticos querem reinar absolutos no manto da impunidade acobertados por Leis criadas por 

eles mesmos até de madrugada para escaparem das garras da Justiça.  Absurdo!!! 
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
* Isso é uma clara intimidação e afronta dos políticos a todo o judiciário brasileiro e mais uma 

manobra dos políticos para obstruir o trabalho da exemplar e histórica da Operação Lava Jato, do 

STF, das renomadas Instituições MPF, PF, TCU, CGU, dentre outras para escaparem das graves 

acusações de e$cândalos bilionários de corrupção. 

* Para a história não condenar os políticos por omissão, submissão, subserviência e conivência 

com esses e$cândalos bilionários de corrupção; os bons Senadores e Deputados jamais deveriam 

aceitar esse tipo de manobra desses políticos envolvidos em e$cândalos e que usam os cargos e o 

Poder legislativo para criarem Leis com o único objetivo de se protegerem no famigerado foro 

privilegiado. -   http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18  

* O brasileiro patriota não tem político e nem partido corrupto de estimação, pois ninguém é 

insubstituível e a preocupação maior deve ser o futuro do Brasil como terra de oportunidades e 

passarmos a ser País de primeiro Mundo. Temos imenso território e vasto potencial humano; falta 

só acabarmos com a epidemia da corrupção que destrói sonhos e oportunidades. 

  

* “Judiciário é principal defensor do combate à corrupção, diz Moro” - Estadão  - Dia 06.02.17 - 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,judiciario-e-principal-defensor-do-combate-a-corrupcao-diz-moro,70001655095  
Comentário:  Endossamos as palavras do M.M Juiz e, repito. Quem vai salvar o Brasil do caos 

generalizado serão as Instituições; pois, somente a Justiça e as Instituições tem o antídoto para acabar 

com a desgraça da corrupção que, infelizmente virou epidemia e destruiu a economia do Brasil.   

* Devido a representatividade que o povo escolhe, não acredito mais em solução no Brasil pela via 

política e só nos restam duas saídas. A Justiça ou o Exército. Ou a Justiça aplica com rigor o Artigo 5º 

da Constituição ou iremos para uma convulsão social sem precedentes que terminará numa Intervenção 

Militar para salvar o Brasil do caos generalizado ocasionado pela certeza da impunidade com o 

famigerado foro privilegiado que proporcionou um vergonhoso manto de proteção aos políticos. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
* Repito: Se um dia o Brasil sofrer uma intervenção Militar, os culpados serão os políticos que 

transformaram a política em profissão e; depois de eleitos os  políticos viram as costas para o patrão que 

é o povo que os elegeu.   

* Os políticos priorizaram organizar as famílias, parentes, amigos e “companheiros” em detrimento aos 

anseios de todos os brasileiros e; acalmam o povo com futebol, carnaval, festas juninas, procissões e 

outras formas de alienação coletiva das massas. O povo brasileiro é manso e não reage faltando mais 

atitude na cobrança dos atos dos políticos e gestores de plantão no momento. 

* Devido à corrupção generalizada os brasileiro perderam o direito sagrado de ir e vir e, atualmente,  

se tornaram vítimas da violência e reféns do medo. 

 

* É muito ruim sentir a sensação de que neste País não vale mais a pena trabalhar com licitações devido 

aos vícios que se agravaram depois de 2003 e a impressão de que foram 26 anos perdidos na Paraíba em 

consequência das cláusulas, barreiras e condições impostas nas licitações; acumulada com a falta de 

rigor dos Órgãos de fiscalização.. - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=19  

 

* As Instituições e a Justiça conclamam o povo a cobrar mais dos políticos e participar das campanhas 

contra a corrupção; mas, devido ao fato do povo ser extremamente arredio a mudanças de nomes na 

política e muito conservador no voto; acumulado com a omissão, apatia e a alienação política, o povo 

que coloca “representantes” já condenados e; somado com o excessivo protecionismo e corporativismo 

da classe política, dificilmente haverá mudanças através das urnas ficando somente as Instituições e a 

Justiça como a última e única esperança para salvar o Brasil do caos  colocando um freio na 

corrupção.   

*“Falta de confiança no Congresso passa de 80%, diz AMB”-Estadão.-  
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,faltade-confianca-no-congresso-passa-de-80-diz-amb,57258 

 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,judiciario-e-principal-defensor-do-combate-a-corrupcao-diz-moro,70001655095
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=19
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,faltade-confianca-no-congresso-passa-de-80-diz-amb,57258
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* O voto é uma arma muito poderosa; ou mata o político corrupto ou mata o eleitor de 

arrependimento pelo voto mal conduzido e que o cidadão pagará pela sua omissão, despolitização, 

desinformação e alienação política com a falta de hospitais, escolas, creches, transportes, estradas, caos 

na segurança, etc...                                                                                                                                           

* “Se lhes faltam hospitais, escolas, creches, transporte, estradas, segurança, etc....e sobram e$cândalso 

de corrupção, culpe o governo. Mas se lhe falta governo culpe a si mesmo pelo voto mal conduzido.                                                                    

 

*** Não admito, não aceito e não concebo uma pessoa criticar as Instituições e a Justiça e depois essa 

mesma pessoa sair de casa para votar no politico que tirou da boca de seus filhos. Absurdo!!!                              

* Devido ao alto grau de desinformação e despolitização, muitas pessoas votam naquele político que 

aparce todos os dias na televisão por envolvimento em e$cândalos bilionários de corupção e o eleitor 

guarda fsionomia e vota nesses políticos que hes tiraram as oportunidades e a saude,educação, crecehs, 

trabalho, segurança, etc...                                                                                                                             

* Política se faz com debates, trocas de ideias, e saber conviver com o contraditório, caso contrário 

vira imposição que só existe em Países ditatoriais. 

* Todo e qualquer político está na vitrine porque é o reflexo do espelho da sociedade que representa e o 

político que não souber aceitar críticas e sugestões, é melhor que abandone a vida pública porque não 

está preparado para conviver com a Democracia. 

 

* Ao acompanharmos diariamente pela grande mídia o trabalho dessas inquestionáveis Instituições PF, 

MPF, TCU, CGU, CADE, CNJ, OAB, MPE-PB, TJ-PB, dentre outras, renovamos as esperanças e 

sentimos que nem tudo está perdido neste Brasil de tanta inversão de valores e gravíssima crise moral e 

ética na política brasileira e; que somente as Instituições e a Justiça tem o antídoto para eliminar essa 

desgraça nacional que virou epidemia na política brasileira que levou o Brasil a grave estagnação da 

economia e, que levará mais de 20 anos para ser reconstruída. 

 

*  Não haverá político corrupto que resista um mutirão contra a corrupção com a atuação da Justiça e 

força tarefa composto pela união com o, MPF, PF, TCU, CGU, MJ, CADE, CNJ, STF, STJ, TSE, TREs, 

OAB, e MPE-PB, dentre outras Instituições; principalmente quando agem em sintonia como está sendo 

no caso da exemplar e histórica Operação Lava Jato e; com certeza o Brasil mudará se o povo brasileiro 

sair do comodismo de sua zona de conforto e indiferença com assunto tão grave como a chaga da 

corrupção e deixar de se omitir apoiando essas respeitáveis e indubitáveis Instituições.   

* Ou o povo se une às Instituições e a Justiça para acabar com a corrupção, ou a corrupção acaba com o 

Brasil e poderá nos levar ao mesmo caminho da Venezuela, Grécia e URSS. – 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf  

 

   “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 

participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço 

do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio e o reajuste de 

seus salários, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro 

que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil, 

que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior 

de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos 

exploradores do povo.” -   Bertolf Brecht (1898-1956) 
 

* O contribuinte paraibano tem direito de saber como está sendo aplicado o dinheiro de seus impostos e 

os Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB têm obrigação Regimental e Constitucional de 

informar como está sendo aplicado e fiscalizado o dinheiro dos impostos. 

 

 

 CONVOCAÇÃO E CAMPANHAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA: 
 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf
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* Apoiamos integralmente e incondicionalmente todas as campanhas pela moralização da política 

brasileira realizada pelas Instituições e a Justiça e, igualmente o esforçado Tribunal Superior Eleitoral e 

o zeloso Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.     
* A Justiça e as Instituições MPF, MPE-PB e OAB Nacional, dentre outras Instituições, fazem 

campanhas convocando o povo a exercer sua cidadania e participar mais ativamente da política 

cobrando  

atitude dos políticos, é o que sempre fizemos porque acreditamos muito na Justiça e nas Instituições 

como sendo a única e última alternativa para tirar o Brasil do caos da falta de ética e moral na 

política com grave inversão de valores na sociedade. 

* Não existe corrupto no Brasil que resista ao mutirão do bem com a união dessas respeitáveis e 

conceituadas Instituições que orgulham o Brasil de norte a sul de nosso País; porque se for esperar pelos 

eleitores que se preocupam muito mais com futebol, carnaval e festas do que pelo Brasil; dificilmente 

mudará pelo voto e a derradeira esperança é a participação das Instituições e o braço da Justiça.                             

* O Brasil precisa ser redescoberto e reconstruído após a destruição causada pela mazela da 

corrupção e, quem irá fazer um novo Brasil serão as Instituições, a Justiça resgatando a ética e a moral 

na política e, também, o povo de bem e trabalhador que gera a economia deste gigantesco País 

paralisado pela corrupção. 

 

* Mas, infelizmente, essas campanhas poderão se tornar inócuas com essas atitudes ultrapassadas como 

essa de indiferença que desestimulam o cidadão com maneiras de preconceito, discriminação, 

intolerância e com características de xenofobia por parte do Tribunal de Contas da Paraíba, Câmara de 

Vereadores e Assembleia legislativa da Paraíba ao desconhecer meus diversos protocolos, ignorando a 

minha existência e, com isso, infringindo o Artigo 5º da Constituição brasileira e as Leis de nosso País.  

* Portanto, não estou pedindo respeito; mas sim, exijo respeito desses três Órgãos de fiscalização 

quanto a minha cidadania, porque num País republicano jamais deve haver tratamento diferenciado 

porque a pessoa é do Norte ou do Sul; pois, afinal somos todos irmãos filhos do mesmo Pai e 

concidadão do mesmo País gigante e bonito chamado Brasil.  

* Gostaria de resgatar o meu orgulho de ser brasileiro e, repito, mediante a representatividade que o 

povo elege e a excessiva omissão, submissão e subserviência dos políticos ao Poder Exectutivo, a única 

e última esperança para salvar o Brasil do caos generalizado serão as Instituições e a Justiça que tem o 

antídoto para acabar com a desgraça da corrupção. Não tem outra saída, ou a Justiça ou o Exército para 

resgatar a ética e moral em nosso País e livrar o Brasil de se transformar numa Venezuela. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf  

* Instituições de renome nacional como o MPF, PF, TCU, CGU, TSE, OAB, dentre outras, e Estadual 

como o MPE-PB, fazem excelentes campanhas contra a corrupção, às quais sempre apoiamos 

integralmente e incondicionalmente porque a salvação do Brasil virá por intermédio dessas Instituições 

e da Justiça que tem o antídoto para combater a chaga da corrupção que virou epidemia no Brasil.                                                                                      

*** 10 Medidas contra a corrupção - Campanha do exemplar MPF. - http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/                                                          

*** “Em SC, OAB lança campanha nacional de Combate à Corrupção”- Evento reuniu 27 

presidentes estaduais do órgão em Florianópolis. 'Ou acabamos com a corrupção ou ela acaba com o 

país', diz presidente.G1.Globo.SC - Dia 05.03.15- http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-

lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.htm                                                                                                                          
*** Campanhas do Tribunal Superior Eleitoral:  “Funções de Prefeitos e Vereadores”. Dia 24.06.16 - 

http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias   “Voto Vendido, Povo Vencido” - na conscientização da 

população acerca do exercício da cidadania de forma transparente, atenuando a corrupção de eleitores e 

agentes políticos.- http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-

vencido201d                                                                                                                                                             

 * “OAB conclama o povo a cobrar dos políticos”. - Correio da Paraíba - Dia 07.09.2007 - página A8 – 

Onde em certo trecho diz: “ O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil Cezar Brito 

Aragão conclamou a população a cobrar mais responsabilidade dos políticos do país”. - “Para ele 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.htm
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.htm
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-vencido201d
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-vencido201d
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chegou a hora da população se mobilizar mais e mostrar o inconformismo”.  É o que estamos fazendo 

através desta correspondência.                                                                                                                    

* “População deve provocar mais e perder o medo” - Correio da Paraíba  - Dia 03.06.2007- Página A7 

- Entrevista do promotor do MPE-PB e atual Desembargador Dr. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.                                                                                                                                                                       

* Dia 25.04.17, estaremos indo novamente a Brasília para levar alguns documentos a fim de subsidiar e 

complementar informações para as Instituições; inclusive no CADE e, alem do Termo de Audiência, 

gostaria de levar a resposta com as providência tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,  

Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB e Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 

* Depois de Brasília, iremos protocolar em diversas Instituições de João Pessoa e, colocaremos nas 

redes sociais e enviaremos para os meus 98.000 contatos de e.mails em São Paulo, Curitiba e Porto 

Alegre, pois todos os paraibanos precisam saber como está sendo aplicado o dinheiro dos seus impostos 

e como está a atuação dos Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. 
* Além da vigilante Justiça da Paraíba e do dinâmico Ministério Público, também contamos com 

Instituições de renome nacional como o MPF, PF, OAB nacional, dentre outras; pois, devido ao fato de 

serem Recursos do Erário Público, ficamos satisfeitos em poder contar com a atuação célere e imparcial 

da Seccional da OAB da Paraíba cobrando providências desses 03 (três) Órgãos de fiscalização (TCE-

PB, CMV-JP e AL-PB). - http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-

PB_Dr_ClaudioToledo.pdf  

  “Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa 

comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém.” 

Jacques Rousseau. 

  “O Brasil tem fome de ética e passa fome em consequência da falta de 

ética na política.” - Herbert de Souza 

* “Se lhes faltam hospitais, escolas, creches, transporte, estradas, segurança, etc....e sobram e$cândalso 

de corrupção, culpe o governo. Mas se lhe falta governo culpe a si mesmo pelo voto mal conduzido.                                                                   

* Não admito, não aceito e não concebo uma pessoa criticar as Instituições e a Jsutiça e depois essa 

mesma pessoa sair de casa para votar no politico que tirou da boca de seus filhos. Absurdo!!!                              

*** Devido ao alto grau de despolitização, muitas pessoas votam naquele político que aparce todos os 

dias na televisão por envolviemnto em e$cândalos de corupção e o eleitor guarda fsionomia e vota 

nesses políticos que hes tiraram as oportunidades e a saude,educação, crecehs, trabalho, segurança, 

etc.... 

* Política se faz com debates, trocas de ideias, e saber conviver com o contraditório, caso contrário vira 

imposição que só existe em Países ditatoriais. 

* Todo e qualquer político está na vitrine porque é o reflexo do espelho da sociedade que representa e o 

político que não souber aceitar criticas e sugestões, é melhor que abandone a vida pública porque não 

está preparado para conviver com a Democracia. 

* Portanto, pergunto; qual o motivo do Nordeste ter crescido quase 7% ; portanto, mais que o dobro da 

média do Brasil e esta Região continua sendo a mais pobre do Brasil e  carregando os piores IDHs de 

nosso Pais com índices que se igualam a Países mais pobres da África. 

* É fácil de explicar, falta mais participação e atitude  do povo cobrando mais dos políticos e, com isso, 

a população se tronou vítima da própria omissão e está pagando com a falta de hospitais, escolas, 

creches, transportes, estradas, desemprego e caos generalizado na segurança. Enfim, no Brasil falta tudo 

e sobram e$cândalos bilionários de corrupção. 

*Devido a representatividade que o povo brasileiro escolhe e a omissão dos bons políticos que são 

coniventes com os absurdos e bilionários e$cândalos de corrupção; a única e última alternativa para 

salvar o Brasil de uma catástrofe, são as Instituições e a Justiça que tem o antídoto para extirpar a chaga 

da corrupção aplicando com rigor as Leis e o Artigo 5º da C.F de 88. 

http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
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  "O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, 

dos desonestos, dos sem-caráter, dos sem-ética. O que mais preocupa é o 

silêncio dos bons."  - Luther King. 

 

* A grande diferença do Poder Judiciário para o Executivo e o Legislativo é que no Judiciário só entram 

no quadro pessoas competentes, qualificadas e que passaram por rigoroso concurso púbico onde só 

entram pessoas com comprovado conhecimento e capacidade e, com isso cria autonomia e 

independência para as autoridades agirem com imparcialidade; ao contrário do Executivo onde se 

elegem os que fazem mais promessas,  favores, distribuição de Bolsas...,realização de festas, carnaval, 

futebol, etc...e, dos Legislativos onde muitos não sabem a diferença entre um Pregão Eletrônico e 

Presencial, Concorrência, Carta Convite, Empenho e Contrato, etc... e essa falta de conhecimento 

acumulada com a omissão, submissão e excessiva subserviência ao Poder Executivo cria esse caos nas 

fiscalizações em quase todo o Brasil e que termina sobrecarregando a Justiça brasileira. 

 

* Os brasileiros deveriam mostrar que o povo é o patrão dos políticos e dar um basta através do voto na 

prepotência, arrogância e petulância dos políticos e os eleitores dizerem:  baixa a crista e me ouve 

porque sou eu que pago toda essas estruturas e os seus salários, regalias, mordomias e milhares de 

assessores e vocês matando a galinha dos ovos de ouro que é a atividade produtiva, não terão nem 

como receber seus salários como já aconteceu em diversos Países.- 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf  
* Devido ao nosso secular subdesenvolvimento, o povo não cobra dos políticos porque poderá precisar 

de favor num Órgão público ou de um emprego público para seu filho e, caso arrume essa colocação 

passa a ser mais um cabo eleitoral pago com o imposto de todos os brasileiros e, começam a elogiar esse 

político que enche a máquina pública de funcionários sem qualificação em detrimento dos concursados 

e, onde cabia um colocam dez, sendo que, essa irresponsabilidade política foi uma das causas de quebrar 

o Brasil. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

* “Sozinha, a Justiça não resolve, alerta Moro” - Em São Paulo, juiz da Lava Jato diz que é 

necessário apoio de outras instituições, da sociedade e das empresas no combate à corrupção.- Estadão 

-ia 29.03.16  - http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/sozinha-a-justica-nao-resolve-alerta-moro/                                 * 

* Concordamos e endossamos as palavras do eminente Juiz da lava Jato e, neste caso dos editais, 

contratos e aditivos da Emlur; esperamos que as forças vivas da sociedade paraibana, a imprensa e os 

políticos que estão realmente preocupados com o patrão que é o povo que os elegeu; apoiem as decisões 

das renomadas Instituições como o MPE-PB, Polícia Federal da Paraíba, Seccional da OAB da Paraíba e 

a atenta Justiça do Estado da Paraíba, dentre outras exemplares Instituições acima descritas. 

 PERGUNTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO DAS VULTOSAS SOMAS DE 

RECURSOS DO ERÁRIO PÚBLICO:    

  

* Portanto, repetimos, pelo fato de tratar-se de vultosas somas de Recursos do Erário Público, em nossa 

modesta opinião, os órgãos de fiscalização Tribunal de Contas da Paraíba, Câmara de Vereadores de 

João Pessoa e Assembleia legislativa da Paraíba, jamais devem deixar passar despercebida essas 

reportagens e a denúncia dessa Vereadora sobre o caso da licitação que o bebê que ganhou e, também 

essa licitação, do gari e da empresa com três CNPJs. 

* A imprensa escrita, falada e televisionada da Paraíba não deve apenas divulgar essas aberrações; mas 

tem obrigação de, além de divulgar, também investigar, debater amplamente citar nomes, locais, 

questionando a veracidade dessas aberrações com a malversação do dinheiro público, dando ampla 

publicidade e levar ao conhecimento das Instituições e da Justiça.    A imprensa deveria investigar e 

questionar:  

01-   Qual o Órgão que licitou? 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/sozinha-a-justica-nao-resolve-alerta-moro/
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02-   A CPL desse Órgão  não visualizou essas aberrações na abertura do processo licitatório? 

03-   Os concorrentes não visualizaram essas aberrações na abertura do processo licitatório? 

04-   Como explicar o CPF desse recém nascido? 

05-   Como explicar o Contrato Social dessa empresa do recém nascido? 

06-   Foram ouvidos os Vereadores para explicar detalhadamente e justificar essas aberrações com a malversação do 

dinheiro público ?    Afinal, uma das finalidades da Câmara é fiscalizar a aplicação correta dos impostos. 

07-  Os outros Órgãos de fiscalização TCE-PB, AL-PB tomaram conhecimento dos detalhes dessa licitação ? 

08-   Se essa notícia tem veracidade é caso muito sério e grave devido ao descontrole fruto da 

cartelização e, caso não tenha veridicidade também é bastante sério pela divulgação de fatos que 

não aconteceram. Como “representantes do povo”, os Vereadores tem responsabilidade pela 

autenticidade do que divulgam e também, sobre as verdades que deixam de divulgar.  

09-  Os brasileiros cansaram de ouvir todos os dias notícias de bilionários e$cândalos de corrupção como se 

estivessem reprisando um filme, teatro, novela, ou carnaval, futebol e festas juninas.  Notícias sobre a  desgraça 

da corrupção jamais devem ser banalizadas porque é a causa maior de nosso secular atraso econômico, social, 

cultural e político. Ou os brasileiros se unem com as Instituições e a Justiça para acabar com a corrupção ou a 

corrupção acaba com o Brasil. 

10-  A simples divulgação dessas aberrações sem a devida punição se torna uma verdadeira apologia à corrupção. 

       OBS:  Essa notícia é recente (09.03.16), Portanto, comprova que os vícios continuam com omissão 

dos Vereadores. Os vereadores já foram processados em 2010 por prevaricação pelo exemplar MPE-

PB.-.  http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=11 . 

* Os Órgãos de fiscalização e os Deputados e Vereadores deveriam ser mais cobrados pelos patrões que 

são os contribuintes/eleitores e, principalmente pela imprensa local provocando amplas discussões sobre 

as causas e consequências da corrupção no dia a dia dos brasileiros e, como resultado dos debates, 

poderiam levar os Vereadores e gestores a serem chamados pelas Instituições para darem explicações, 

pois esses edis têm responsabilidades Regimentais e Constitucionais na fiscalização do Erário Público e 

não devem comentar aleatoriamente como se fosse uma situação normal essas graves aberrações que 

levaram a 06 (seis) pedidos de CPIs por mazelas no trato dos Recursos do Erário Público.                                   

* Afinal, os vereadores são muito bem pagos para fiscalizar o dinheiro dos impostos de todos os seus 

patrões que são os contribuintes e eleitores paraibanos e; até mesmo, porque a omissão caracteriza 

prevaricação tanto dos políticos como também dos Partidos que representam porque ao saberem e 

silenciarem caracteriza conivência. Ao fiscalizarem melhor os vereadores não estarão fazendo nenhum 

favor, mas sim, cumprindo com seus juramentos e obrigações Constitucionais e Regimentais.                              

* Os Vereadores não devem ficar se retaliando e digladiando com ameaças de fazerem 06 (seis) CPIs, 

sendo que, depois de longas reuniões, decidem que o melhor é não decidir e, vergonhosamente 

seguindo os maus exemplos de Brasília (o exemplo sempre vem de cima) terminam não fazendo 

nenhuma CPI, ou quando fazem termina em pizza e; em grave atitude ignomínia, ficam esperando que o 

diligente MPE-PB, as dinâmicas Instituições e a atenta Justiça façam essas obrigações Regimentais que 

seriam dos Vereadores e dos Legislativos brasileiros fazerem.                                                                                                    

* O ex-presidente da Câmara de Vereadores ficará registrado na história da CMV-JP como o Presidente 

que mais arquivou/engavetou CPIs-  http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19  e, com a omissão de 

todos os Vereadores que vergonhosamente se omitiram ao compactuar com o engavetamento dessas 06 

(seis)  CPIs.                                                                                                                               *                  

* Só existe esse tipo de comportamento dos Vereadores porque o patrão que é o eleitor não tem o habito 

de cobrar mais atitude dos políticos e menos teoria a mais ações impactantes em benefício do povo 

trabalhador que os elegeu e paga os excelentes salários dos Vereadores para, alem de legislar também 

fiscalizar com independência os atos do Poder Executivo. O pecado da omissão gera sérias 

consequências para qualquer                                                                                                                                                               

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=11
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
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* Saber e não fazer nada é muito pior do que não saber; por que, ao se excluírem de suas obrigações, 

os Vereadores novamente estarão prevaricando devido à omissão, submissão e a subserviência excessiva 

e vergonhosa dos Vereadores ao Poder Executivo.                                                                               *     

* Devido ao excessivo corporativismo e protecionismo os vereadores e os Partidos se omitem e 

prevaricam e, com isso, ao não realizarem as seis CPIs, dentre ela a tão propalada CPI do lixo dificultam 

as informações causando obstrução ao trabalho das Instituições e da Justiça. 

 OPÇÃO PELA PARAÍBA 

* Conheço 20 Capitais e escolhi João Pessoa para instalar minha micro-empresa porque acredito muito 

no potencial da Paraíba e da Região Nordeste e do povo nordestino que é um eterno guerreiro e lutador 

exemplar e incansável http://pcrfloriano.com.br/historia.php e, também porque gosto muito do povo nordestino 

mas os considero usados e oprimidos por alguns políticos e pelas oligarquias. 

* Nas 04 (quatro) vezes em que fui candidato as duas principais bandeiras sempre foram o combate 

incessante a chaga da corrupção e as oligarquias que colocam seu projetos pessoais, familiares, 

partidários e de grupos acima dos interesses em detrimento aos interesses, sonhos e anseios do patrão 

que é o povo que os elegeu e pagam os seus excelentes salários, privilégios e mordomias.  

* Mas, devido as diversas barreiras, cláusulas e condições impostas nos Editais acumulada com a 

indiferença da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Contas da Paraíba e da Assembleia Legislativa da 

Paraíba, fizeram o meu encanto pela Paraíba se transformar em desencanto.- 
 http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=316  
* Acontecia de que; quando ganhávamos um edital, o mesmo era cancelado “a bem do serviço público” 

ou julgado fracassado e outras vezes compravam pelo dobro do preço sabendo que tínhamos ofertado 

equipamento similar pela metade do custo. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Pres_TCE-PB-

Dr_Artur_Cunha_Lima_26-02-16.pdf Vejamos também o link http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/29-02-16-

Protocolo_RECURSO_REVISAO_da_INEQUIL.pdf  

* Estou morando em João Pessoa há mais de 25 anos e, apesar de ser do ramo, nunca vendemos nada na 

Emlur devido as barreiras e as cláusulas, condições e exigências impostas nos Editais da Emlur e,  

quando ganhava, os Editais eram cancelados a bem do serviço público ou julgados fracassados. 

* Nossa indignação aumentou ainda mais ao ver pela mídia que um gari ganhou uma licitação e depois 

uma empresa que tem um bebe recém nascido como sócio também ganhou uma licitação e, também 

outra com três CNPJs conforme foi divulgado pela imprensa da Paraíba. Esses fatos jamais deveriam 

passar como se fosse apenas mais uma notícia de e$cândalo com o dinheiro público; mas sim,deveriam 

ser investigados pelos Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB e depois encaminhados à 

Justiça. 

 

* Dia 26-03-2008, o site Máfia do Lixo previu com 24 horas de antecedência quais as empresas que 

ganhariam o Edital da EMLUR. (Cópia em anexo). Esse site previu com 24 horas de antecedência quais 

as empresas que ganhariam o Edital da EMLUR.   

*“Bingo!!! Na mosca! Deu Lider, Limpfort e Marquise” - Blog do Clilson – Dia 26.03.2008 - 

http://manchetepb.blogspot.com.br/2008_03_26_archive.html  - Onde diz que às 04:04 da madrugada enviou sms para 

1500 aparelhos de celular o resultado da licitação pública para os serviços de coleta de lixo em João 

Pessoa.PB.                                                                                                                                                                

* “Prefeitura de João Pessoa contrata sem licitação pública empresa de lixo investigada por possível 

formação de quadrilha”.- site Videversus- Dia 08.04.13- http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-

joao-pessoa-contrata-sem.html   Onde em certo trecho diz:  “O problema é que tudo ocorre no escuro. Não 

houve licitação, nenhum vereador ficou sabendo, a imprensa não ficou sabendo, então surge esse 

contrato emergencial e a empresa já está trabalhando na cidade”, ressaltou o parlamentar municipal 

Renato Martins. Onde diz na matéria:   “.....na terça-feira (02/04/13), a 1ª Câmara Deliberativa do 

Tribunal de Contas da Paraíba, aprovou, por unanimidade a suspensão do procedimento 

administrativo aberto pela EMLUR para contrato emergencial de empresa encarregada da execução de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município de João Pessoa”. 

OBSERVAÇÕES:   

http://pcrfloriano.com.br/historia.php
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=316
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Pres_TCE-PB-Dr_Artur_Cunha_Lima_26-02-16.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Pres_TCE-PB-Dr_Artur_Cunha_Lima_26-02-16.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/29-02-16-Protocolo_RECURSO_REVISAO_da_INEQUIL.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/29-02-16-Protocolo_RECURSO_REVISAO_da_INEQUIL.pdf
http://manchetepb.blogspot.com.br/2008_03_26_archive.html
http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html
http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html
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1ª- Estamos descrevendo esses fatos para demonstrar que os vícios e as práticas políticas iniciaram no 

ano 2.000 e continuam até a data de hoje; sendo que, devido a falta de rigor e excessiva procrastinação 

dos Órgãos de fiscalização da Paraíba-TCE-PB, CMV-JP e AJ-PB, decidimos federalizar esse 

problema crônico e fomos em Brasília em 2009. 2011, 2013, 2015, 2016 e, iremos novamente no dia 

25.04.17 a fim de subsidiar informações em alguns Órgãos de Brasília. 

2ª- Dias 07, 19 e 25 de julho de 2016, protocolamos em 18 (dezoito) Instituições de Brasília e João 

Pessoa, correspondência descrevendo em ordem cronológica detalhada sobre esse problema das 

licitações da Emlur que se iniciou no ano 2000 e se agravou em 2005 continuando até a data de hoje 

conforme descrevemos para as Instituições e, também está descrito nas reportagens acima e nas 

denúncias de alguns Vereadores (as) mais atentos, diligentes, atuantes, imparciais e competentes. 

 

3º- Na vida devemos que ter metas, objetivos e prazos e, 2017 será o meu prazo final para acabar com 

essa novela do lixo em João Pessoa-PB porque ninguém vive somente de esperanças e todo começo 

deve ter um fim satisfatório. 

4º- Estou com 66 anos e cansado de fazer o papel que,  por Lei caberia aos 27 Vereadores fazerem, aos 

36 Deputados, os Auditores e aos Conselheiros também fazerem e, também cansei de fazer o papel da 

imprensa em divulgar esses absurdos porque estou exausto dessa luta de 17 (dezessete) anos até o 

momento inglória devido às barreiras, cláusulas e condições impostas e a grave indiferença desses três 

Órgãos de fiscalização da Paraíba apesar dos diversos protocolos com as provas comprobatórias que 

anexamos na época, portanto, decidi anexar os links para visualizarem inclusive na internet e os Órgãos 

que usem esses documentos e as suas estruturas para cobrar dos políticos e gestores e investigar com 

rigor independente de partido porque o que está em jogo é vultosas somas do dinheiro dos impostos de 

todos os paraibanos. 

 

05º- Devido a representatividade que o povo brasileiro elege e a excessiva omissão, submissão e 

subserviência do Poder Legislativo do Brasil ao Poder Executivo, acredito que a única e última 

esperança para tirar o Brasil do caos generalizado são as Instituições e a Justiça porque somente a 

Justiça brasileira tem o antídoto para acabar com o político corrupto, 

06º- Repito: Se um dia o Brasil sofrer Intervenção Militar ou grave convulsão social com sério risco ao 

nosso Pacto Federativo, com certeza, os culpados serão os políticos brasileiros devido as suas 

petulâncias, arrogâncias e prepotências que, depois de eleitos viram as costa para o patrão que é o povo 

que os elegeu e agem como se fossem donos dos cargos e das Instituições que representam no 

momento. 

07º- Infelizmente, para muitos a política ao invés de ser uma nobre missão de servir ao povo, se 

transformou em profissão e, alguns para garantir a profissão de político e escapar das garras da Justiça, 

chegam ao cúmulo de criarem Leis para se protegerem e obstruírem o exemplar e histórico trabalho da 

Justiça e, usam os cargos e o Poder Legislativo para afrontarem, ameaçarem a intimidarem as 

Instituições e a Justiça brasileira esquecendo do Artigo 5º da Constituição de 1988 onde diz que todos 

somos iguais e, que ninguém está acima das Leis, da Ordem e da Constituição. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  

 

8º - Vejam o Menu Cartel 2016 no portal www.florianomarques.com.br, e os links para CADE, CNJ, OAB, 

ABI - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf  e, também PF, MPF, TCU, 

CGU, MPE-PB - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  e, igualmente 

dia 25.07.16, Corregedoria do TJ-PB -http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-

PB_com_copias_p09_INST.pdf   
9º Recebemos resposta de todas essas Instituições de Brasília nos informando o andamento e as 

providências; mas, infelizmente não recebemos dos Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-

PB.                                                                                                                                                                       

10º- Os Órgãos de fiscalização, TCE-PB, AL-PB e a CMV-JP deveriam chamar os Vereadores Eliza 

Virginia e Renato Martins e todos os outros Vereadores para explicarem essas graves denúncias para não 

banalizar a corrupção que os brasileiros tanto combateram nas ruas em 2013, 14, 15 e 2016 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-PB_com_copias_p09_INST.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-PB_com_copias_p09_INST.pdf
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* Em 2005 foi pedida CPI do lixo que nunca tramitou porque sempre faltou a assinatura de apenas um 

vereador para poder dar andamento.      

* Ao pedirem a reabertura da CPI do Lixo em março de 2016, os Vereadores reconhecem 

publicamente que essa história que começou no ano 2.000 e se agravou no ano 2005 foi muito mal 

conduzida, mal administrada e mal resolvida pela Câmara de Vereadores de João Pessoa, e agora 11 

(onze) anos depois os Vereadores pedem a reabertura da CPI do lixo citando o caso absurdo desse bebe 

recém nascido ter ganhado uma licitação, fato que  comprova e justifica os motivos desta correspondência 

e a reabertura da CPI que foi engavetada em 2005.          

* Não é demagogia, gosto muito de João Pessoa, da Paraíba e do Nordeste e de todo o nosso povo, mas, 

devido as inúmeras decepções perdi o encanto e digo sempre que a vida não se resume em praias, clima 

tropical, festas juninas, carnaval, futebol, novelas, procissões rezas e outras formas de leniência coletiva 

das massas, mas, precisamos de atitude - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4  - Vejam o 

texto. -  http://www.grandefraternidadebranca.com.br/ricos_e_pobres.htm                                                                                                

* O juramento na posse foi para cumprirem a Constituição e o Regimento da Câmara e da Assembleia, 

pois nenhum político pode ficar escolhendo o que vai fiscalizar quando se trata de Recursos do Erário 

Público se considerando e agindo como se estivessem acima das Leis, da Ordem e da Constituição. 

Artigo 5º da C.F. . - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18 

*  Absurdo, pois moramos há mais de 25 (vinte e cinco) anos em João Pessoa e, sempre lutamos por nosso 

espaço comercial para vender nossos equipamentos na Emlur e, aumenta nossa indignação ao tomarmos 

conhecimento pela imprensa que, além do caso do gari, uma das empresas vencedoras de licitação tinha um 

bebê recém-nascido como sócio, outra apresenta três CNPJs; fatos que poderão ser fortes indícios de 

cartelização e de falta de fiscalização dos Órgãos responsáveis para fiscalizar a correta aplicação dos 

Recursos do Erário Público.  

* As inúmeras correspondências já protocoladas são muito claras e os documentos anexados são 

comprobatórios em relação ao nosso prejuízo e, também a todo o povo paraibano ocasionado pela 

presumível cartelização ocasionada pela falta de mais rigor por parte dos Órgãos de fiscalização 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Câmara de Vereadores de João Pessoa, Assembleia 

Legislativa da Paraíba; pois, trata-se de vultosas somas do Erário Público; enfim, dinheiro do povo.                                                                                                       

* Portanto, na atual conjuntura, resta somente esperarmos pela Justiça que é uma constante reparadora 

de danos causados à sociedade e aos cidadãos; sendo que, a Justiça é a única Instituição que tem o 

antídoto para combater a chaga da corrupção que infelizmente assola o Brasil levando nossa economia 

a estagnação e corrói sonhos e as oportunidades pelo fato de dificultar a livre concorrência.   

 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS: 

* Se os Vereadores têm informações privilegiadas e comprometedoras, não devem reter, mas sim, 

devem tornar público, pois é a correta aplicação do dinheiro dos impostos do contribuinte paraibano que 

está em jogo e, os edis devem defender com  mais obstinação os interesses do patrão que é o cidadão 

que os elegeu para fiscalizar o dinheiro dos impostos de milhões de brasileiros que são muito tributados 

e muito pouco correspondidos com hospitais, escolas, transporte público, segurança, etc....enfim, os 

brasileiros necessitam de tudo.        

      “A corrupção tem efeitos destrutivos. Abala as instituições, corrói a ética, 

desvirtua a justiça, impede o desenvolvimento econômico/social sustentável e 

enfraquece a vigência da lei.” Carlos Steger 

* A Câmara faz campanhas caríssimas no rádio, jornal e televisão de que os vereadores são a voz do 

povo na sociedade e, que Câmara é a ponte da cidadania na coletividade; mas, tenho dezenas de 

protocolos na Câmara de Vereadores de João Pessoa e, com cópias para 19 Instituições 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos_na_paraiba.pdf e, 

atitude
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/ricos_e_pobres.htm
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos_na_paraiba.pdf


41 

 

nunca recebi resposta da Câmara o que caracteriza tratamento diferenciado, discriminatório e 

preconceituoso com características de xenofobia o que é crime, pois o fato de eu não ser paraibano não 

justifica esse tratamento diferenciado porque somos todos brasileiros e irmãos numa mesma Pátria. 

* Sou brasileiro, pago meus impostos, tenho minha profissão definida, sempre trabalhei na iniciativa 

privada, sou eleitor e; portanto exijo respeito, atenção e consideração, pois, o Artigo 5º da Constituição 

de 88 é muito claro diz que: 

   “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”.......: 

* Com certeza os Vereadores devem conhecer esse Artigo 5 da C.F de 88; pois, em nossa concepção, é o 

mais importante da Constituição e, inclusive comparamos esse Art. 5º com o 1º (primeiro)  dos 10 

Mandamentos que diz: 1 - Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus no próximo, através do 

nosso irmão. Temos que nos assemelharmos à Ele. 

* Marcos 12:31, diz: “Ame o seu próximo como a si mesmo”. 

* Portanto, o não cumprimento desse Artigo 5º da Constituição e o 1º dos 10 Mandamentos e Marcos 

12:31, passará a ser utopia, hipocrisia e mediocridade; pois sentimos que entre a pregação e a 

realidade existe muita diferença, 

* “Papa sugere que é 'melhor ser ateu do que católico hipócrita” - G1.globo - Dia 23.02.17 -  
http://g1.globo.com/mundo/noticia/papa-sugere-que-e-melhor-ser-ateu-do-que-catolico-hipocrita.ghtml 

* “Papa Bento XVI condena divisão na Igreja Católica e hipocrisia religiosa”- G1.globo-Dia 14.02.13 - 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/02/papa-bento-xvi-condena-divisao-na-igreja-catolica-e-hipocrisia-religiosa.html ; porque, as pessoas, 

principalmente os políticos pensam que o próximo são as suas famílias, amigos, “companheiros”, e 

alguns súditos mais devotos e, na ânsia de organizarem os “companheiros” esquecem do patrão que 

paga os seus excelentes salários, mordomias, assessores, estruturas para fiscalizar, que é o povo 

trabalhador que sustenta e não tem o resultado esperado dos políticos no Brasil. 

* Portanto, não adianta nada um pastor evangélico, um padre, um vereador, deputado, senador,  

governador e presidente da República fazerem seus juramentos se na prática é muito diferente e o 

próximo é apenas quem lhes interessa. 

* Os brasileiros deveriam sair de sua zona de conforto, comodismo e omissão  cobrando mais atitude  

dos políticos e o povo deveria se unir para combater o pacto da mediocridade existente entre grande 

parte da classe política brasileira. - - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=310  

* No site da TV Câmara diz que: “Uma das contribuições está na conscientização da sociedade de que 

a Câmara é aberta ao público. As atividades da comunicação contribuem nesse processo, seja 

possibilitando o acompanhamento das ações da Casa Legislativa pela TV seja conscientizando as 

pessoas a comparecerem à Câmara e participarem ativamente das questões da cidade junto aos 

parlamentares”. 
* Sinto que entre a teoria e a prática existe muita diferença devido ao tratamento diferenciado que 

sempre recebi da Câmara de Vereadores de João Pessoa que inexplicavelmente ignorou a minha 

existência como cidadão brasileiro e; espero que esta nova direção tenha um comportamento mais 

diplomático e democrático, pois uma das regras básicas da Democracia e saber conviver com o 

contraditório e o político que não souber ouvir os opositores é melhor abandonar a vida pública. 

* Nesses 26 anos morando na Paraíba sinto que o povo paraibano não tem o hábito de cobrar dos 

políticos e, devido a essa cultura, os vereadores agem e se comportam com se fossem donos de seus 

mandatos e ignoram a minha existência. 

 

* Sendo que,  em outra um gari ganha uma licitação de R$ 632.610,00 “Gari ganha licitação e assina 

contrato milionário com a PMJP” –InformePB – Dia 16.05.2011.- Onde diz:  “O irmão do atual 

governador Coriolano Coutinho quando superintendente da Emlur assinou um contrato com uma 

empresa ganhadora de uma licitação onde o proprietário da tal empresa é funcionário da Prefeitura de 

João Pessoa, ocupando o cargo de gari” e também descreve: “Mais um escândalo que envolve a PMJP 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/papa-sugere-que-e-melhor-ser-ateu-do-que-catolico-hipocrita.ghtml
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/02/papa-bento-xvi-condena-divisao-na-igreja-catolica-e-hipocrisia-religiosa.html
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=310
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na administração de Luciano Agra, e desta vez a coisa se mostra muito feia e indefensável” - 
http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-

pmjp&catid=38:politica&Itemid=67 -                                                                                                                                                                                   

* A CPI do lixo foi pedida em 2005 e depois engavetada devido à falta de assinatura de apenas um 

Vereador;  mas, em 2016, reconhecendo a necessidade, solicitaram a reabertura dessa CPI do Lixo, 

cujo pedido está tramitando devagar. 

OBS:  Estou morando em João Pessoa há mais de 25 anos, e, apesar de ser do ramo, nunca vendi nada 

para a Emlur devido às cláusulas, condições e barreiras impostas pela cartelização e quando ganhava 

não levava e era “cancelada a bem do serviço público” e, a minha indignação aumenta ao ver essas 

notícias de descalabros com o gari e o bebê no trato da coisa Pública. 

* Os Vereadores e Deputados fizeram juramento na posse de cumprirem a Constituição e o Regimento 

desses Órgãos, principalmente no rigor com a fiscalização dos gastos dos Recursos do Erário Público.                                                                                                                                                               

* O ex-presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa irá bater um recorde, talvez nacional, ao 

procrastinar ou engavetar 06 (seis) pedidos de CPI. Absurdo!!!  Talvez não queiram abrir as seis CPIs 

devido ao fato de possuírem informações privilegiadas que atinjam gestores de diversos Partidos 

políticos e; não terão como explicar o inexplicável, justificar o injustificável e defender o indefensável.                                                                                                                                                        

*Os Vereadores só agem dessa maneira porque os eleitores não cobram.                                                           

* Os políticos brasileiros deveriam se convencer de que mandato é concessão dos eleitores, e não direito 

de propriedade.                                                                                                                                                 

* Respeitosamente, sugerimos que o diligente MPE-PB, o atuante TJ-PB e as conceituadas Instituições 

MPF, PF, TCU, CGU, CADE, dentre outras, solicitem a todos os Vereadores cópias desses documentos 

comprobatórios que compõem as seis CPIs que já deveriam ser feitas; pois, trata-se de vultosas somas 

de Recursos Públicos Federais, Estadual e Municipal.  O Brasil está sendo passado a limpo pelas 

Instituições e a Justiça e, esses documentos sobre o serviço de coleta de lixo que a Câmara possui, 

poderia ser o início da Lava Jato da Paraíba.                     *                                                                          

* Ao notificarem o atual e o ex-presidente da Câmara e todos os Vereadores para deporem, as 

Instituições estarão fazendo uma CPI ao contrário, ou seja, ao invés de ouvir; os Vereadores é que 

passariam a ser ouvidos por essas renomadas Instituições e, porque conhecemos o exemplar trabalho 

dessas Instituições  com certeza, a atuação conjunta dessas Instituições jamais acabará em pizza como 

normalmente acontece no poder legislativo brasileiro e trará grandes benefícios aos contribuintes 

paraibanos.       

* Portanto, repito, pelo fato de tratar-se de vultosas somas de Recursos do Erário Público, em nossa 

modesta opinião, os órgãos de fiscalização Tribunal de Contas da Paraíba, Câmara de Vereadores de 

João Pessoa e Assembleia legislativa da Paraíba, jamais devem deixar passar despercebida essas 

reportagens e a denúncia dessa Vereadora sobre o caso do bebe que ganhou essa licitação. 

* Alguns presidentes de Câmara de Vereadores nunca foram oposição ao governo que está no Poder e 

dizem que representam o novo, o moderno, mas as práticas políticas são retrógradas, arrogantes, 

concentradoras, autoritárias, e são muito arredios a alternância de poder ficando anos na presidência do 

Legislativo e se julgam e agem como se fossem donos dos cargos e da Instituição que comandam no 

momento.                                                                                                                                                          

* Esses dirigentes não sabem avaliar a dimensão das decisões de seus cargos e os danos que as suas 

omissões no rigor do trato com os Recursos Públicos podem ocasionar para toda a sociedade brasileira e 

as futuras gerações.                                                                                                                                  *   

* Os eleitores poderiam ajudar as Instituições e a Justiça tirando esses “representantes” pelo voto. Se o 

povo brasileiro soubesse o poder do voto, com certeza, mudava o Brasil somente numa eleição....... 

* As Instituições, a Lava Jato, o STF e a Justiça unidos estão fazendo muito mais pelo Brasil do que 

todos os Vereadores, Deputados, Senadores e Governadores juntos; pois ao invés de criarem Leis até de 

madrugada para inibir a corrupção, os políticos dirigidos pelo Presidente do Senado Renan Calheiros 

http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67
http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67
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com apoio do Senador Romero Jucá, ambos envolvidos na Operação Lava-Jato, estão criando 

obstáculos as Instituições e a Justiça ao tentarem aprovar o Projeto de  Lei nº 280/2016 de autoria do 

Senador Renan Calheiros que dificultará as investigações contra políticos corruptos e define os crimes 

de abuso de autoridade e dá outras providências e; na eventualidade de ser aprovado seria a abertura 

para a impunidade generalizada dos políticos e o caos generalizado no Brasil.   Político que não deve, 

não teme a Justiça.                                                                                                                                       * 

*Para salvar a nossa Democracia o Brasil precisa de uma grande revolução na educação, pois é 

inadmissível termos um Presidente do Senado que, em 2013, teve mais de 1, 5 milhões de pessoas que 

subscreveram abaixo assinado - http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/15-milhao-assinam-peticao-contra-renan/ e, para 

não ser cassado o Senador Renan Calheiros renunciou dia 04.12.2007 para evitar de perder o mandato.- 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/2007/12/04/ult23u753.jhtm.   

* Repito: Acredito e confio muito nas Instituições e na Justiça brasileira e, creio que são a única e 

última esperança dos brasileiros para livrar o Brasil da maior crise que um País pode vivenciar que é a 

grave falta de ética e moral na política refletindo com grave inversão de valores na sociedade brasileira. 

- https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA     

* O silêncio dos políticos tem diversas explicações: a conivência, a omissão, a submissão ou a excessiva 

subserviência ao Poder Executivo. 

* Como mandatários, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidente não 
têm chefe; tem mandantes, que são seus eleitores. Portanto, cabe ao povo que é o patrão saber 

valorizar a força de seu voto e o peso do exercício da cidadania e passar a cobrar mais práticas e menos 

teorias dos políticos, menos promessas e mais ações com políticas públicas que venham em benefício do 

povo.   

* A maioria dos políticos precisam se desvencilhar da excessiva submissão e passividade ao Poder 

Executivo. 

* Os políticos estão no topo da pirâmide social e esquecem-se da base que é o povo trabalhador que 

sustenta toda a máquina administrativa e, essa sociedade que os sustenta está sucumbindo e 

enfraquecendo devido ao peso da corrupção e quando cair a base, cai toda a estrutura. Tal como no 

tempo do império romano, hoje a tática é empobrecer e isolar a vítima para melhor dominar e saquear o 

povo através da corrupção, sendo que, todos os governantes construíram impérios concebidos para 

durarem para sempre, mas todos acabaram por naufragar devido à excessiva centralização do poder, 

esquecendo que o poder emana do povo, conforme o Artigo 1º Parágrafo único da Constituição de 

1988.- http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
* O nosso único alento é a Fé e, continuarmos apostando e acreditando no trabalho das Instituições e da 

Justiça brasileira.  

* Não há democracia sem povo. É a participação social que aproxima as políticas públicas dos anseios 

da população. 

* Temos trauma profundo de políticos corruptos, independente de Estado ou do Partido. Consideramos 

o corrupto e o corruptor como sendo o pior dos delinquentes porque furtam Recursos Públicos e, até da 

merenda escolar tirando da boca das crianças mais carentes, desfalcam a saúde colocando em risco a 

vida dos doentes mais necessitados e até terminais, furtam da educação, desfalcam as condições de 

transporte digno, da segurança e carcome os projetos, ilusões, esperanças e sonhos de nossos jovens, 

desafiam a paciência e a inteligência do povo, enfim, corrói toda a sociedade brasileira; sendo que, 

repito: a única e última esperança dos brasileiros são as Instituições e a justiça que tem o antídoto 

para acabar com essa desgraça da corrupção.                                                                                             

* Sinto vergonha de mim. -Rui Barbosa. - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13  

      “De tanto ver triunfar as mulidades. De tanto ver prosperar a desonra. 

De tanto ver crescer as injustiças. De tanto agigantarem-se os poderes nas 

mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se  da honra e 

ter vergonha de ser  honesto,”  - Rui Barbosa    

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/15-milhao-assinam-peticao-contra-renan/
http://noticias.uol.com.br/ultnot/2007/12/04/ult23u753.jhtm
https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13
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 * O político corrupto e o corruptor são pessoas pérfidas; sem escrúpulos, sem pudor, sem solidariedade ao próximo, frias, 

calculistas, desumanas e maquiavélicas; cuja tese principal é a de que “os fins justificam os meios”, pois não sabem 

avaliar as sérias e maléficas consequências de seus atos para com toda a sociedade brasileira e até que ponto chega o 

prejuízo de suas ambições e ganâncias e os danos que podem resultar em prejuízo para diversas gerações de um País. 

 * Independente do Partido tenho trauma de políticos corruptos.  Perdi muito. Fui e continuo sendo vítima da chaga da 

corrupção e senti na pele, na carne e na alma as causas dessa mazela traumática que corrói oportunidades e, também, igual 

aos brasileiros mais esclarecidos, politizados e patriotas somos indignados com tantos e$cândalos bilionários de 

corrupção, inversão de valores e falta de ética na política  e  choca a todos vermos tantos políticos impunes devido ao 

famigerado foro privilegiado. Chega !!! - Tenho vergonha de mim -  -   
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=14  

       

* Somos o 5º maior País do mundo. O Brasil não tem vulcão, maremoto, dilúvio, tsunami, não tem guerras e, no entanto 

somos um País rico com povo pobre e o maior motivo de nosso secular atraso econômico, social, cultural e político é a 

chaga da corrupção. 

 

      “A grandeza de um País não é o tamanho do seu território, mas o caráter do 

seu povo”  -  (Colbert) 

 
* Toda a Europa não russa cabe dentro do Brasil.  A extensão territorial do Brasil é de 8.511.965 km2, 

sendo o mais extenso da América Latina e o quinto em extensão no mundo, Se colocássemos todos os 

Países da Europa (exceção da porção russa-européia), sobraria espaço ainda dentro de nosso País.   

*Alem das adversidades climáticas, a Europa passou por duas Guerras Mundiais e apesar da atual crise 

econômica que está passando, existem milhares de jovens brasileiros que vão embora para a Europa em 

busca de oportunidades que o País do futebol, carnaval, festas juninas, novelas, clima tropical e praias 

não proporcionou a seus filhos devido a chaga da corrupção que, sem dúvida é a nossa maior desgraça 

porque concentra a riqueza nas mãos de poucos. – 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cpi_para_todas_as_obras_da_copa_do_mundo.pdf  

* Com certeza temos muitos bons políticos; mas que, infelizmente são ofuscados pelos maus políticos 

e, muitas vezes os bons pecam ao aceitarem serem governados por maus políticos e, também pecam por 

aceitarem para dirigir o Poder legislativo político com vários antecedentes de corrupção ou aqueles que 

fizeram da política uma profissão ao invés da nobre missão de servir ao patrão que é povo que os elegeu 

dando uma procuração em branco para os políticos administrarem o dinheiro dos seus impostos. - 
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/O_BRASIL_PEDE_SOCORRO_AOS_SENHORES_SENADORES_JpPB-22-10-16.pdf  
 

   "O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos 

desonestos, dos sem-caráter, dos sem-ética. O que mais preocupa é o silêncio dos 

bons." - Martin Luther King Jr. 

 

*Devido a representatividade que o povo escolhe e a omissão dos bons políticos que são coniventes com 

os absurdos e bilionários e$cândalos de corrupção; a única e última alternativa para salvar o Brasil de 

uma catástrofe, são as Instituições e a Justiça que tem o antídoto para extirpar a chaga da corrupção 

aplicando com rigor as Leis e o Artigo 5º da C.F de 88. 

* É muito fácil de mudar o Brasil; basta o brasileiro aprender a mudar de canal de TV e rádio para ouvir 

duas versões das notícias e ter o hábito de ler mais jornais e revistas; aprender a votar contra o sistema e, 

sempre apoiar e ser solidário com as Instituições e a Justiça. 

 
 VIOLÊNCIA:                                                                                                                                    

 

* Causada pela corrupção generalizada e pela retrograda política do Pão & Circo. Os brasileiros de 

todos os quadrantes do Brasil se sentem vítimas da violência e reféns do medo e condenados a viver 

com o nevrálgico sentimento de que qualquer um pode ser a próxima vítima.  

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=14
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cpi_para_todas_as_obras_da_copa_do_mundo.pdf
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/O_BRASIL_PEDE_SOCORRO_AOS_SENHORES_SENADORES_JpPB-22-10-16.pdf
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* Devido a corrupção e ao clientelismo, assistencialismo, paternalismo e empreguismo, o Brasil caiu no 

buraco com grave crise econômica que levou ao Brasil a violência descontrolada com clima de guerra 

civil; fazendo com que, todos os brasileiros perdessem um dos direitos mais sagrados da vida que é o 

direito de ir e vir com a tranquilidade e a certeza de saber que voltará vivo para casa. 

* Essa violência generalizada que virou epidemia nacional é provocada pela corrupção desenfreada 

que levou a falta de investimentos na atividade produtiva, em infraestrutura e políticas sociais 

acumuladas com o empreguismo generalizado no serviço público e, com a retrógrada política do Pão & 

Circo.-http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf                                                                                                                                                                  

* Cada emprego gerado direto na iniciativa privada (indústria, comércio e agricultura); geram no 

mínimo mais três indiretos que são os fornecedores, os técnicos especializados, a logística etc.... 

* Portanto, não é com gastos bilionários na distribuição de Bolsa Família e nem com empreguismo no 

serviço público que o Brasil sairá da maior recessão de sua história que fechou mais de 100 mil 

empresas e levou mais de 13 milhões de trabalhadores ao triste drama do desemprego, ocasionando o 

desespero que levou ao caos na segurança pública que não será resolvido gastando bilhões; mas sim, o 

governos gastando em escolas com tempo integral que preparem nossos jovens para o futuro. 

* Governo que não constrói escolas, termina construindo presídios. 

* Somente a educação e o trabalho libertarão o povo da opressão dos políticos brasileiros. A 

educação instrui e o trabalho liberta dando dignidade e aumenta a autoestima das pessoas porque não 

precisam de vergonhosas humilhantes e degradantes esmolas oficias para sobrevier. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf      
* Os políticos não investem em educação e gastam bilhões com futebol, e milhões com carnaval e com 

festas para desviar o foco das atenções dos e$cândalos bilionários de corrupção, apostando na 

atrasada política do Pão & Circo, porque o povo sem educação e despolitizado não reclama da nada 

* Somente a prioridade na educação libertará o povo da opressão dos políticos. Deveriam ser feitas 

palestras nas escolas explicando aos nossos jovens sobre os graves danos da corrupção em seu dia a dia 

e até mesmo n seu futuro como cidadão brasileiro. 

 

* Infelizmente, grande parte dos políticos brasileiros generalizaram, banalizaram e institucionalizaram a 

corrupção e a maior consequência drástica desse caos é a banalização da vida. 

* O voto é uma arma muito poderosa; ou mata o político corrupto ou mata o eleitor de 

arrependimento pelo voto mal conduzido e consequentemente o cidadão brasileiro pagará pela sua 

omissão, despolitização, desinformação e alienação política com a falta de hospitais, escolas, creches, 

transportes, estradas, caos na segurança, com a violência generalizada, etc...- 
https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA                                                                                                                
* O voto bem conduzido é a revolução mais sensata, pacífica, silenciosa e coerente que existe no mundo 

porque demonstra que o Poder emana do povo que pode mudar os gestores para outros com mais 

espírito cívico e de solidariedade ao próximo e, que trabalharão para beneficiar todas as classes sociais 

do Brasil e não somente os grupos políticos e famílias de oligárquicos que fizeram da política uma 

profissão ao invés de uma nobre missão de servir ao povo. 

* Os brasileiros deveriam participar mais das decisões das Instituições e da Justiça no histórico combate 

à corrupção; mas, o que mais me deixa indignado é a falta de indignação do povo brasileiro com essa 

tragédia da corrupção que está tirando a comida da boca de seus filhos e não reagem.      

 

 PEDIDO CELERIDADE A TRÊS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE JOÃO PESSOA-PB: 

 

* Imaginávamos que, reconhecendo danos ao Erário Público agiram com extrema imparcialidade e 

celeridade devido ao fato de o Brasil estar vivendo um novo ciclo com o advento da Operação Lava Jato 

e, amparados nos documentos já protocolados no TCE-PB, CMV-JP e AL-PB, esses três Órgãos de 

fiscalização iriam usar as informações que possuem e os seus conhecimentos para dar rapidez no 

julgamento dessas diversas denúncias que já protocolamos. 

* Abdiquei das coisas mais importantes de minha vida pela Paraíba e espero que os 25 anos morando 

por opção em nossa bonita Capital João Pessoa; não tenha sido uma péssima escolha e, repito, trata-se 

de vultosas somas de Recursos do Erário Público no qual eu sou e continuo sendo uma das vítimas 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
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porque estava ligado diretamente ao caso; mas, o povo também paga pela omissão no combate a 

corrupção com a falta de saúde, educação, creches, moradias, caos na segurança com clima de guerra 

civil não declarada. 

* No Brasil do carnaval, futebol, festas juninas, praias, e outras formas de alienação coletiva das massas, 

falta tudo e sobram e$cândalos bilionários de corrupção e não sei até quando a paciência de 200 milhões 

de brasileiros e a estrutura econômica do Brasil irão aguentar essa indiferença dos Órgãos de 

fiscalização; pois, jamais deixaremos de ser um País de 3º Mundo e da eterna esperança se, a Justiça 

prender e os Órgãos de fiscalização não punirem rejeitando as contas desses gestores corruptos que 

depois o povo despolitizado e desinformado elege esses mesmos políticos que tiraram da boca de seus 

filhos que usam o famigerado e ridículo foro privilegiado para se protegerem . - 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
* Qualidade de vida não é clima tropical, praias, carnaval, futebol e festas juninas; mas sim, que 

qualquer cidadão seja visto como um brasileiro igual aos outros e que não precise de padrinhos políticos 

para conseguir a resposta de um simples protocolo. 

* O contribuinte paraibano tem direito de saber como está sendo aplicado o dinheiro de seus impostos e 

os Órgãos de fiscalização têm obrigação Regimental e Constitucional de informar como está sendo 

fiscalizado e aplicado os Recursos do Erário Público.  Fiscalizar não é favor. mas obrigação Regimental 

e Constitucional. 

* Observamos que os políticos e os dirigentes de alguns Órgãos de fiscalização agem com essa extrema 

indiferença porque o povo não tem o hábito de cobrar porque, erroneamente, as pessoas ainda pensam 

que precisam de um favor político para conseguir alguma coisa num Órgão público e, se precisarem de 

um emprego para seus filhos poderão ser barrados se cobrarem atitude  dos gestores; sendo que, por 

isso, preferem se omitir no exercício da cidadania. 

* Num País democrático e desenvolvido, o civismo e cidadania são práticas de direitos e deveres que 

não devem ser negociados, porque é uma condição das pessoas que, como membro de um Estado, todo o 

cidadão se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política e da sociedade.  
 

* Solicitamos aos Senhores dirigentes desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba para que, devido ao 

volume de Recursos do Erário Público façam análise em sintonia e harmonia e tomem decisão em 

conjunto sobre as providências a serem tomadas e a resposta que será fornecida ao interessado maior 

que é o povo paraibano que paga todas essas contas.. 

* Imaginávamos que, amparados nos documentos protocolados, esses três Órgãos de fiscalização, iriam 

usar o seu conhecimento, conceito e prestígio para seguirem o bonito exemplo do Ministério Público do 

Estado da Paraíba e da atenta Justiça da Paraíba que, reconhecendo danos ao Erário Público agiram com 

extrema imparcialidade e celeridade.  

 

* Felizmente, com o advento da Operação Lava Jato o Brasil está mudando e, com certeza, com a 

sintonia entre a Lava Jato, as Instituições, a Justiça e o STF teremos um novo Brasil; porque não é este 

o País que gostaríamos de deixar para nossos filhos e netos e, este é o ano de não dar chances aos 

desonestos porque a sociedade está despertando sobre a gravidade da corrupção na vida das pessoas. 

                                                                             

* Portanto, com o objetivo de levarmos ao conhecimento do patrão que é o povo, enviaremos para 

nossos 98.000 contatos de e.mail e para as redes sociais com o objetivo de fazermos uma revolução 

democrática por novos costumes e práticas políticas.                                                                                                 

* A internet quebrou barreiras, costumes e práticas, compartilhando notícias em tempo real em todos os 

Continentes e, com essa evolução da liberdade de comunicação, criou novos conceitos sociais, 

econômicos e políticos a nível internacional, a exemplo da Primavera Árabe, verdadeira revolução 15 

democrática estimulada pelos meios de comunicação em massa através das redes sociais e; acreditamos 

que os brasileiros farão o mesmo no combate as mazela da corrupção que destruiu a economia do Brasil, 

bem como o combate ao famigerado foro privilegiado dos políticos. 

 

         Sendo o que tínhamos para o momento e, cientes de nossos pedidos de providências dos Órgãos de 

fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB acima descritos, aproveitamos para agradecer a exemplar 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4


47 

 

atuação do MPE-PB, da Justiça da Paraíba e das Instituições Federais e; por conseguinte, renovamos 

nossos votos de estima, respeito e consideração. 

 

              Atenciosamente.     Assina um brasileiro traumatizado pela desgraça da corrupção. 

 

               ---------------------------------------------------- 

               Floriano Marques da Silva - www.florianomarques.com.br, 
               fms@pcrfloriano.com.br, florianomsrs@gmail.com.br, 

               Fones:  (83) 99924-9964    

 

               Rua Damasquins Ramos Maciel nº 234 

               Edifício Jacarandá - Bessa.  

               58035-090 - João Pessoa-PB. 
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