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João Pessoa, 23 de junho de 2017, 

 

 

Ilustríssimo Senhor  

Dr. Felipe Leitão Valadares Roquete.                                                                                                                   

M.D. Coordenador processual do CADE. - Com cópia para a Ouvidoria e direção do CADE. 

 

REFERENTE: Processo nº 08700.002520/2017-28 CADE Protocolado no dia 26.04.17, às 09hs26min.                                                                              
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=435      

                                 Processo nº 08700.005711/2016-61 - Ouvidoria do CADE - Dia 01.08.16. 

                                 Processo nº 08700.002628/2017-11 - Ouvidoria do CADE - Dia 02.05.17, anexou ao 

                         Processo nº 08700.005368/2016-54 - Ouvidoria do CADE - Dia 05.05.17 

 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS NO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - 

CADE: 

Nº  DATA              PROTOCOLO      DIRIGIDO PARA                                                SITUAÇÃO 

01 01.08.16 Nº   08700.005711/2016-61.  Ouvidoria do CADE Tramitando 

02 26.04.17 Nº   08700.002520/2017-28 Presidência do CADE Tramitando 

03 

04 

02.05.17 

05..05.17 

Nº   08700.002628/2017-11 Ouvidoria do CADE Anexou ao Processo nº 

08700.005368/2016-54 

   

ASSUNTO:  Formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB conforme 

diversos processos já existentes no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ainda 

sem julgamento desde 2001 e, diversas Ações do exemplar Ministério Público do Estado da 

Paraíba que já foram julgadas e sentenciadas pela atenta Justiça da Paraíba, faltando atitudes 

dos três Órgãos de fiscalização da Paraíba. 

 

* Com cópia para subsidiar Processos em diversas prestigiosas Instituições: 

  Ministério Público do Estado da Paraíba. MPE-PB -CCRIMP, a fim de subsidiar o Processo nº 

002.2017.000083  - Data: 17.08.16. 

       * Dr. Bertrand de Araújo Asfora 

       M.D. Procurador-Geral de Justiça. 

       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, 

 

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

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

     * DPF Nivaldo Farias de Almeida. 

     M.D. Superintendente Regional. 

     * DPF Wilemar Rodrigues Junior. 

     M.D. Corregedor Regional em exercício.  

      * Rosilene Gleice Duarte Santiago. 

      M.D. Delegada da Polícia Federal 
       cs.srpb@dpf.gov.br 

 

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

 

                                   www.florianomarques.com.br                
  “Diga não a corrupção”       -     “Chega de tantos e$cândalos bilionários de corrupção”  

                  <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. 

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=435
mailto:ouvidoria@mp.pb.gov.br
mailto:cs.srpb@dpf.gov.br
http://www.florianomarques.com.br/
mailto:fms@pcrfloriano.com.br
mailto:florianomsrs@gmail.com
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     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. - Protocolo nº 15.0000.2016.006376-2. - OAB Paraíba 

     * Dr. Wilson Ribeiro de Moraes Neto. 

     M.D. Ouvidor da Seccional da OAB-PB. 
       ouvidoria@oabpb.org.br, 
 

* Igualmente estaremos enviando para outras 19 (dezenove) Instituições.  

 

* Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos para agradecer a maneira atenciosa, cordial e citadina 

com que nos recebeu em reunião no dia 28.04.17 às 10:00horas da manhã na sede do CADE, quando 

estivemos acompanhados de nossa advogada e V.S.ª falou que iria analisar com bastante atenção e pediu 

para não desanimarmos porque teria solução e o CADE está atento. 

* Sendo que, nesse dia 28.04.17, atendendo Vosso pedido enviamos e-mail com a relação de 04 

autoridades de João Pessoa que conhecem muito bem essa tenebrosa história da cartelização do serviço 

de coleta de lixo em João Pessoa que se iniciou no ano 2000 e se agravou em 2005 com habitualidade 

das mesmas práticas até a presente data apesar das exemplares atitudes do dinâmico Ministério Público 

e da atenta Justiça da Paraíba. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  

 

* Dia 26.04.17, às 09hs26min, protocolamos correspondência no CADE, sob o nº 08700.002520/2017-

28 e, ficamos surpresos e perplexos ao recebermos o Despacho Ordinário datado de 26.04.17 às 

12hs50min, nos informando que tinha sido arquivado três horas depois no mesmo dia do protocolo. 

Ficamos estarrecidos e, dia 27.04.17 ligamos para V.Sª que marcou para nos encontrarmos dia 28.04.17 

e, comparecemos, juntamente com nossa advogada; oportunidade em que V.Sª nos prometeu de 

desarquivar/desengavetar e analisar com bastante critério e que não era para desanimarmos de nossa luta 

contra o Cartel porque iria dar certo nosso pleito e que o CADE está sempre atento e vigilante no 

combate ao Cartel. Estamos aguardando. 

* Pedidos: Ilustríssimo Dr. Felipe, respeitosamente, por favor, solicitamos que não haja decisão 

monocrática; pois conforme planilha acima descrita, existem 04 (quatro) Processos no CADE, inclusive 

na Ouvidoria e, após ler nosso depoimento descrito a seguir e, também anexar os Processos com as 

cópias e pareceres que V.Sª falou que iria requisitar do Ministério Público do Estado da Paraíba e, 

também solicitar cópia dos Processos sobre Cartel do lixo ao Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba; leve este assunto Cartel para a Ouvidoria e julgamento em Sessão do Conselho do CADE.  

 

* Cartel: Igualmente, mui respeitosamente, pedimos para que V.Sª e a Ouvidoria, além de 

requisitar cópias ao MPE-PB; também requisitem ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
cópia dos processos sobre Cartel de números 07440/07, 06668/10, baseados em uma história mal 

conduzida, mal administrada e mal resolvida pelos Órgãos de fiscalização da Paraíba (TCE-PB, CMV-

JP e AL-PB), que vem desde o ano 2000 e, também, os que estão investigando inexigibilidade de 

licitação, cedência sem licitação e sobrepreço 06000/01, 07212/01, 08448/01, 03492/05, 07258/05, 

07440/07, 1444/08, respectivamente. .-  https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf  
 

* Dia 02.06.17, ligamos para o CADE; sendo que, nessa ocasião falamos durante 07min45seg, 

oportunidade em que V.S.ª nos informou que estaria vindo a João Pessoa para reunião no Ministério 

Público do Estado da Paraíba sobre o Cartel do Lixo e, que, poderíamos ser convocados para participar 

dessa reunião.  Suspendemos compromisso porque este caso seria mais urgente e importante. 

* Dia 08.06.17, novamente ligamos para o CADE; sendo que, nessa ocasião falamos durante 

12min12seg; oportunidade em que V.S.ª; nos confirmou que estaria vindo a João Pessoa 6ª-feira (09.06), 

para reunião no Ministério Público do Estado da Paraíba sobre o Cartel do Lixo e, que, nos avisaria 

sobre a necessidade de sermos convocados para participar dessa reunião. 

mailto:ouvidoria@oabpb.org.br
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf


3 

 

* Dia 09.06.17, novamente ligamos para o CADE e falamos com a Jeany durante 04min46seg, sendo 

que, a Vossa secretária nos informou sobre palestras em João Pessoa nesse dia, na 3ª edição do 

HackFest Contra a Corrupção que envolve 26 Instituições e tendo como um dos diversos objetivos 

estimular o combate à corrupção e a participação popular e acontecerá entre os dias 9 a 11 de junho no 

Espaço Cultural em João Pessoa-PB.   

* Nessas palestras foram debatidos 08 temas, sendo que: o tema 2 foi “corrupção nas licitações 

públicas” e, no tema 3 consistia em “tratamento de denúncias do cidadão” e, no tema 6, o tema foi 

“cidadania e controle social; como transformar a realidade em nossas cidades”.  

* Imaginávamos que Vossa reunião seria no atuante Ministério Público do Estado da Paraíba e que o 

assunto seria exclusivamente o Cartel do lixo em João Pessoa-PB. 

 

* Dia 14.06.17, novamente ligamos para o CADE e falamos durante 26min52seg, sendo que, V.S.ª, 

informou-me que um Promotor do Ministério Público do Estado da Paraíba estaria indo ao CADE e, 

nessa oportunidade falei que iria enviar esta correspondência para análise de V.S.ª e de sua equipe. 

* Igualmente, V.S.ª falou que posteriormente eu poderia pedir alocação dos processos para um 

Conselheiro do CADE; mas, desde já, solicito que encaminhe para o mesmo Conselheiro que está com 

os dois Processos abertos na Ouvidoria do CADE. 

* Como não fomos convocados para essa reunião, afim de  opinar e depor sobre o Cartel, fato que, teria 

vasto interesse público porque trata-se de uma história de 17 anos que envolve vultosas somas de 

Recursos do Erário Público oriundo dos impostos pagos com o suor do trabalho de todos os paraibanos; 

decidimos, modestamente e democraticamente, fazer depoimento por escrito e enviar para V.S.ª, para o 

CADE, Ministério Público do Estado da Paraíba, Polícia Federal da Paraíba, Seccional da OAB da 

Paraíba e diversas Instituições de João Pessoa e Brasília, num total de 22 Órgãos e; tornar público para 

conhecimento do patrão que é o povo paraibano que paga todas essas mazelas com o dinheiro público 

já reconhecidas pelo TCE-PB, faltando apenas julgar Processos tramitando há 17 anos, mazelas 

identificadas em 07 Processos do MPE-PB e , na importante atuação da Justiça da Paraíba. 

 

* Cartel: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba já identificou a existência de Cartel, 

juntamente com o exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba que também reconheceu Cartel 

em diversas Ações. Portanto, é só o CADE requisitar esses documentos com provas comprobatórias do 

Cartel e, o CADE usar o seu prestígio nacional para cobrar mais celeridade do TCE-PB no julgamento 

desse Processos e, juntos tomarem providências para acabarem com essas mazelas no trato de Recursos 

Públicos. 

* Cartel: Portanto, esse processo da história do Cartel já está praticamente instruído pelo TCE-PB; 

faltando apenas o julgamento do TCE-PB e, respeitosamente solicitamos que o CADE requisite essa 

documentação para, como é de costume desse prestigioso Órgão, também fazer a sua parte como 

Instituição de renome e conceito nacional no combate ao Cartel. 

* Cartel: Depois de 17 anos dessa história ainda falta o TCE-PB julgar um fato da formação de Cartel 

já reconhecido pelo próprio TCE nos processos de n.os  07440/07 e  06668/10 e, apesar do dano ao 

Erário Público provocado pela gravidade do Cartel, os diversos Processos no TCE-PB estão tramitando 

muito lentamente, pois essas denúncias são em cima de um fato que se iniciou no ano 2000, se 

agravou em 2005 e, apesar das 07 (sete) Ações do MPE-PB e das Sentenças da Justiça da Paraíba, a 

habitualidade continua até hoje - https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf  

 

* Cartel: Sendo que, o protocolo nº 06668/10 que encaminhamos denúncia sobre cedências sem 

licitação com sobrepreço e formação de cartel pela Emlur, está ativo e foi anexado ao processo nº 

07440/07 com cota do MP/TCE-PB e está tramitando no Ministério Público do TCE-PB e, mui 

respeitosamente, imaginamos que caberia ao CNMP e ao CADE pedir celeridade ao MP/TCE-PB no 

julgamento desse Processo em cima de uma história que se arrasta há de 17 (dezessete) anos. - 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf   Cota MP/TCE-PB - https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf  

 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
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* Cartel: Respeitosamente, solicitamos que V.Sª solicite cópias desses processos no M.P/TCE-PB e que 

o CADE investigue em sintonia com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com o Ministério 

Público do Estado da Paraíba, com a PF-PB, OAB local e nacional, com o FOCCO, com a HackFest 

Contra a Corrupção e, com as 19 Instituições já descritas no protocolo do dia 26.04.17 no CADE- 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-04-17__cnj___cade__cnmp__oab_fed_e_pb__pf__mpe_pb.pdf; para, 

investigarem unidos todos esses Processos ativos referentes a essa história do Cartel do lixo em João 

Pessoa que se iniciou em 2000 se agravou em 2005 e continuam as mesmas habitualidades até a 

atualidade e só falta julgar esses Processos históricos. 

* Cartel: O TCE-PB e o MPE-PB verificaram existir fortes indícios de Cartel e abriram processos; 

sendo que sempre houve exemplar celeridade no MPE-PB e na Justiça da Paraíba e, infelizmente, 

não está andando no TCE-PB justamente o Órgão que julga as contas dos gestores.  

* Cartel: Portanto, as denúncias e os Processos de Cartel já existem e, agora só falta o CADE inquirir 

a esses Órgãos as provas desses documentos comprobatórios e agir em harmonia e sintonia com o MPE-

PB, TCE-PB e as outras 19 Instituições. 

 

* Ilmo. Dr. Felipe, esses comentários acima e o meu depoimento a seguir comprovam que já existe 

Processos sobre a formação de Cartel; faltando apenas o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

julgar esses Processos que se arrastam desde o ano 2001 e; respeitosamente, repetimos nossa solicitação 

para que V.Sª e a Ouvidoria do CADE solicitem cópia desses Processo e juntos julguem essa badalada 

história de 17 (dezessete) anos referente ao Cartel do lixo em João Pessoa-PB.     

 

* Em resposta ao Ofício nº 2750/2017/CADE datado de 17 de maio de 2017, com o qual, 

respeitosamente discordo e, mais uma vez, por favor, solicito que encaminhe para a Ouvidoria e para o 

Conselho do CADE,  porque está comprovado a formação de Cartel em diversos Processos no 

Tribunal de Contas da Paraíba que só faltam julgar desde o ano 2001 e, que nesse ofício V.Sª pede 

para citar o Processo nº 08700.005368/2016-54, que recebemos através de Vossos e-mails datados de 

18.05.2017 às 12hs22min e dia 23.06.17 às 10hs51min. 

* Informamos que, ainda não havia enviado esta correspondência devido à dificuldade visual ocasionada 

pela minha visão monocular e o tempo para anexar fatos e dados da cronologia de uma história 

extremamente desgastante de 17 (dezessete) anos.  

* Portanto, estamos nos manifestando através de depoimento descrito a seguir:  

  

              * SEGUE O DEPOIMENTO DE UMA HISTÓRIA DE 17 (dezessete) ANOS e,  

que sempre foi muito bem administrada e resolvida pelas Instituições e pela Justiça da Paraíba: 

mas, infelizmente, sempre foi muito mal explicada, mal administrada e mal resolvida pelos Órgãos de 

fiscalização da Paraíba.  

 

  CRONOLOGIA DA CARTELIZAÇÃO: Com o objetivo de subsidiar mais informações 

às atuantes Instituições Conselho Administrativo de Defesa Econômica-CADE e Ministério 

Público do Estado da Paraíba. MPE-PB-CCRIMP; juntamente com outras 19 respeitáveis 

Instituições, passamos a fazer breve relato, sendo: 

01-  Em 2001, protocolamos denúncias no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba-TCE-PB e, como 

não obtivemos resposta e as práticas continuaram, efetuamos diversos outros protocolos ao longo 

dos anos, num total de 23 protocolos até a atualidade, conforme planilha descrita no link 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/04-05-17_p-pf_pb__mpe_pb_e_oab_pb.pdf e, também no dinâmico Ministério 

Público do Estado da Paraíba onde, ao longo dos anos, prestei vários depoimentos tanto no MPE-PB 

quanto em 03 (três) Delegacias e na Justiça Criminal como testemunha do exemplar MPE-PB.                                

* Igualmente, protocolamos    nas conceituadas Instituições Ministério Público Federal-MPF, Polícia 

Federal-PF, Tribunal de Contas da União-TCU e Controladoria Geral da União-CGU.  

02- Em todas essas renomadas Instituições de nível Federal foram abertos processos que praticamente 

foram um dos embriões de Operação Confraria - https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Confraria 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-04-17__cnj___cade__cnmp__oab_fed_e_pb__pf__mpe_pb.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/04-05-17_p-pf_pb__mpe_pb_e_oab_pb.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Confraria
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que resultou na prisão do gestor na época; sendo que recebemos cópias das Decisões/Acórdãos do 

MPF, TCU, CGU e a pundonorosa Policia Federal deflagrou a Operação Confraria.  

03- Dia 17-06-04, a atuante Curadoria do Patrimônio Público do Ministério Público da Paraíba emite 

Acórdão muito bem fundamentado onde o Promotor propõe Ação Civil Pública de Responsabilidade 

por Atos de Improbidade Administrativa Cumulada com Anulação Contratual. Contrato n° 

1152/2000, responsabilizando o Superintendente da Emlur e a diretoria da Limp Fort na época.                                                                                                                              

* A Curadoria do Patrimônio do MPE-PB pede indisponibilidade dos bens e quebra dos sigilos 

bancário e fiscal e coleta de depoimentos pessoais do ex-Superintendente da Emlur e do diretor-

presidente da Limp Fort, ambos diretores das empresas beneficiadas pelo Contrato Administrativo n° 

1152/2000, oriundo do Convênio n° 2000CV000065, assinado pelo ex-Prefeito Cícero Lucena. - 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=76                                                   *                            

* Nesse mesmo dia 17-06-04, quando saiu o Parecer/Acórdão com 24 folhas, o dinâmico e eficiente 

Promotor de Justiça, Curador do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado da Paraíba, Dr. 

Adrio Nobre Leite; imediatamente e espontaneamente, no dia 18-06-04, entrou com Ação Cível de 

Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa, Cumulada com anulação contratual, na 2ª 

Vara da Fazenda desta Capital, Processo n° 200.2004.030.537-3. 

04- Perguntamos e comentamos:  Apesar das denúncias em 2001 e os Processos/Decisões e Acórdãos 

das respeitáveis Instituições MPF, TCU, CGU e MPE-B que culminaram na Operação Confraria da 

pundonorosa Polícia Federal em 2004; perguntamos se o TCE-PB, a CMV-JP e a AL-PB aprovaram 

as contas do Prefeito e administradores da Emlur na época?  

05- Comentamos e perguntamos: A história se repetiu 14 anos depois o que caracteriza fortes indícios 

de cartelização e, após o exemplar MPE-PB entrar com 07 (sete) ações contra a Emlur e os gestores; 

a Justiça acatou e mandou prender em 2014 o gestor e os dirigentes das empresas do serviço de coleta 

de lixo em João Pessoa-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-levajustica-condenar-exdiretor-e-

empresarios/                                                                                                                                                   
* Esta história de 2014 é idêntica à do ano 2.000 ou seja, em ambas prestei depoimentos e houveram 

exemplares atitudes e providências das Instituições e da Justiça, mas sempre faltarem decisões dos 

Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB e, também faltou providências político 

administrativas.                                                                                                                           * 

Perguntamos: Apesar das 07 (sete) Ações do influente MPE-PB e da Sentença da atenta Justiça da 

Paraíba em 2014; novamente perguntamos se o TCE-PB, a CMV-JP e a AL-PB aprovaram ou irão 

aprovar as contas de Prefeito na época e dos diretores da Emlur? 

06- Dia 14-03-2005, apesar das exemplares Ações das Instituições de nível Federal no período de 2001 

a 2004 e as Sentenças da Justiça em 2004; no mesmo dia 14.03.05 que venceu o Contrato nº 

13/2001, houve a cedência sem licitação da Limpfort para a Líder. Existia o monopólio da Limpfort 

que o candidato a Prefeito na época, Ricardo Coutinho prometia de acabar através de licitação; mas, 

ao invés de abolir o monopólio, houve essa cedência milionária sem licitação que foi o começo da 

cartelização e o início dos obstáculos; sendo que essas empresas continuam desse o ano 2000 até a 

atualidade. 

07- C.C.01/2007- Seplan - Dia 24.10.2007 - 62 empresas retiraram o Edital de C.C.01/2007-

Seplan.acima descrito. 17 empresas pagaram a caução para participar (27,42), 12 empresas 

impugnaram (19,35),  inclusive a nossa. Dessas 12 empresas que impugnaram, 04 efetuaram a caução 

(23,52%). 

08- Por decisão Judicial essa C.C.01/07-Seplan, foi cancelada devido as cláusulas e condições inibitórias 

ao caráter competitivo; sendo que, a administração decidiu transferir para a Emlur mantendo 

praticamente as mesmas cláusulas e condições inibitórias. 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=76
http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-levajustica-condenar-exdiretor-e-empresarios/
http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-levajustica-condenar-exdiretor-e-empresarios/
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09-  C.C. 02/2007 - Emlur - Dia 30.01.08, sendo vencedoras as empresas Limp Fort, Líder e Marquise, 

ou seja, a Limp Fort é mesma que estava realizando o Serviço de Coleta de Lixo desde 2001 na 

gestão do ex-Prefeito Cícero Lucena e, a Líder e a Marquise foram beneficiadas pela cedência sem 

licitação dia 14.03.2005 quando iniciou a cartelização. 

10-  Essa C.C.02/2007 está sub judice em Ações movidas pelo atuante Ministério Público do Estado da 

Paraíba, sendo:  Ação civil pública nº 200.2008.014.197-7-Ativo-2ª Vara da Fazenda.-Réus: Emlur e 

a ex-superintendente, as empresas Lider/Ambiental, Marquise e Limpfort,  nº 200.2007.759.242-2 - 

Ação civil pública-Ativo-6ª Vara da Fazenda-08 (oito) Réus, nº 200.2009.014.998-6 Ação penal, 

crime da Lei de licitações-Ativo-1ª Vara criminal de João Pessoa 05 (cinco) réus  -  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf                   
*Respeitosamente, imaginamos que caberia ao CADE solicitar essa vasta documentação 

comprobatória e, junto com o MPE-PB e o TCE-PB darem um basta nessa história de 17 (dezessete) 

anos sobre a formação de Cartel. 

11- Devido a cedência sem licitação que houve dia 14.03.05 que facilitou a empresa Líder/Ambiental de 

pegar atestado de varrição em área de praia que posteriormente exigiram nas C.C.01 e 02 acima 

descritas nos itens 07 a 09 e; com isso, caracterizando direcionamento para as que já estavam 

prestando serviço de coleta de lixo em João Pessoa desde o ano 2000. Portanto, essas 03 (três) 

empresas conseguiram derrubar as outras 59, inclusive algumas de grande porte que tem 

reconhecido know-how por prestarem serviços em grandes Capitais e, que também retiraram a 

CC.01/07-Seplan e que foi transferida para ser realizada pela Emlur com a C.C.02/07.  

12- Essa cedência sem licitação em 2005 e a continuação das mesmas empresas, são flagrantes claros de 

direcionamento infringindo o Artigo 3º-§ 1º-I da Lei nº 8.666/93 e; caracteriza facilitação de 

formação de Cartel com anuência e conivência da Emlur e da Administração Municipal, Seplan e 

Setransp em 2005.                                                                                                                        *           

* Essas práticas anticoncorrenciais e as diversas cláusulas e condições inibitórias ao caráter 

competitivo impostas nos Editais afetam a livre concorrência; fato já reconhecido por diversas Ações 

das Instituições e da Justiça e que, já deveria ser investigado e julgado pelos Órgãos de fiscalização, 

sendo que, essas práticas facilitaram para que as mesmas empresas continuem prestando serviços 

desde o ano 2000.                                                                    *                                                                                       

* Sendo que, com isso, infringiram, também a Lei 8137/90 que considera como crime contra a ordem 

econômica o acordo entre empresas com objetivo de fixar artificialmente os preços ou quantidades 

dos produtos e serviços, de controlar um mercado, limitando a concorrência. Esses fatos da 

formação de Cartel já foram reconhecidos em Processos no TCE-PB e, esperando julgamento 

desde 2001 e, também reconhecidos em Ações do MPE-PB que citamos no item 10 acima. 

13- Portanto, apesar de ter havido outras 59 empresas interessadas na C.C. 02/07-Emlur, praticamente 

não mudou nada em relação a CC.01/07-Seplan e continuaram as mesas empresas que já estavam 

realizando o serviço desde o ano 2000 e 2005 e continua a habitualidade até a data de hoje. 

14- O serviço de coleta de lixo aumentou de R$ 41.288.865,29 para R$ 135.565.891,68; diferença a 

mais R$ 94.276.926,39, com aumento de 240% no valor do serviço de coleta de lixo em 2008.                                                                                                                                                           

* Aplicando a inflação e, dependendo dos índices aplicados pela Emlur no reajuste anual de preços, 

esse valor corrigido daria em 2017 mais ou menos R$ 254 milhões que os contribuintes paraibanos 

estariam pagando atualmente sobre o serviço de coleta de lixo em João Pessoa.                               *                   

* Dia 05.03.08, a vigilante Curadoria do Patrimônio Público entrou com a Ação Civil Pública nº 

200.2008.014.197-7. Ativo, 05 (cinco) réus, na 2ª Vara da Fazenda Pública obrigando a Emlur a 

fazer o serviço e por improbidade administrativa; pois na atual situação o patrão que é o 

contribuinte está pagando em dobro, ou seja, a estrutura e salários dos funcionários da Emlur e, 

igualmente a estrutura e salário das empresas que estão prestando serviço de coleta de lixo nesta 

Capital. –http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf                    *         

* Caberia aos Órgãos de fiscalização como o TCE-PB que tem excelentes e competentes Auditores, a 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
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CMV-JP e a AL-PB investigarem os valores atuais, índices de reajustes, tabelas, leituras, contratos, 

aditivos; enfim, investigar os fatos desde 2005 até a atualidade; pois, afinal trata-se de dinheiro 

público que os Edis juraram fiscalizar em suas posses e , fiscalizar a aplicação de Recursos Públicos 

não é nenhum favor de Vereador, Deputado, Senador, mas sim, obrigação Regimental e 

Constitucional e a omissão e procrastinação podem caracterizar prevaricação.                              *                

* Os Vereadores sempre fizeram vistas grossas a esse problema e, inclusive ignoraram o pedido do 

próprio Presidente de sua entidade de classe, a Abracam, que, em Ofício nº 008/2010-BSB, datado de 

02.03.10, em certo trecho diz:........ e zeloso para que o poder legislativo municipal de qualquer 

cidade do nosso país não seja acusado de conduta omissiva e desidiosa.........      

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=47                                                                            *                    

* Sendo que, devido a procrastinação, em 2010 os Vereadores de João Pessoa foram processados -  

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=12      - por prevaricação pelo vigilante Ministério Público do 

Estado da Paraíba, que é um constante fiscal das Leis e guardião dos interesses  da sociedade.. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11  

15- Devido à excessiva procrastinação dos Órgãos de fiscalização da Paraíba (TCE-PB, CMV-JP e 

AL-PB), decidimos federalizar esse problema e estivemos em Brasília em 2009, 2011, 2013, 2015, 

2016 e 2017 protocolando esse assunto do Cartel em diversas Instituições de Brasília e de João 

Pessoa.  Recebemos respostas com providências de todas, com exceção do TCE-PB, CMV-JP e 

AL-PB.                                                                                                                                                                 

* Resumo cronológico do início da facilitação de formação de Cartel: Veja a página 11 a 17 do link – 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-04-17__cnj___cade__cnmp__oab_fed_e_pb__pf__mpe_pb.pdf  

16- Dia 17.05.17, depois de muitos anos de exaustiva espera, recebemos da Ouvidoria do TCE-PB, o 

Ofício nº 98/17/GO/TCE/PB, datado de 12.05.17, contendo em anexo o documento nº 24493/17 

(cópia em anexo) com nenhuma novidade e nada de concreto, mas, apenas nos informando sobre os 

processos e documentos em tramitação nessa Corte de Contas. Anexaram planilha com a relação dos 

Processos em tramitação e os arquivados e, ainda citaram mais 04 (quatro) com os números 

03492/05, 07258/05, 07444/07 e 14836/13 respectivamente e, que o TCE-PB tinha anexado a outros 

documentos e, que não havíamos colocado em nossa planilha do dia 20.04.17 - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431  

17- Não entendemos porque nunca recebemos do TCE-PB as cópia dos Acórdãos e Decisões dos 

Processos explicando os motivos que justifiquem os diversos arquivamentos e os vários Processos 

anexados; porque é um direito nosso receber esses Acórdãos nos informando as causas que levaram 

ao arquivamento desses 17 (dezessete)  Processos, alguns do ano 2001 constantes da relação desse 

documento nº 24493/17/TCE-PB (cópia em anexo), e de nossa relação descrita na planilha emitida no 

dia 20.04.17; bem como, os motivos de tantos Processos anexados uns aos outros sem julgamento o 

que acaba dificultando nosso acompanhamento sobre o andamento de cada Processo. -  
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431  

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

DATA  QUANT  ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO                    SITUAÇÃO 

Diversas    23 Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba 

Estamos aguardando resposta dos 23 

protocolos e dos diversos e.mails. 

Diversas    09 Câmara de Vereadores de João 

Pessoa-PB. 

Estamos aguardando resposta dos 09 

protocolos e dos diversos e.mails. 

Diversas     07 Assembleia Legislativa do estado 

da Paraíba 

Estamos aguardando resposta dos 07 

protocolos e dos diversos e.mails. 
                  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/04-05-17_p-pf_pb__mpe_pb_e_oab_pb.pdf   

18- Esses diversos Processos anexados no TCE-PB e a falta de recebermos os Acórdãos acumulado com 

a excessiva demora na resposta e procrastinação no julgamento dificultam muito o nosso 

acompanhamento dessas diversas Denúncias que vem desde o ano 2001. Portanto, imaginamos que, 

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=47
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=12
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-04-17__cnj___cade__cnmp__oab_fed_e_pb__pf__mpe_pb.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/04-05-17_p-pf_pb__mpe_pb_e_oab_pb.pdf
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mais do que nunca cabe aos Órgãos como o CADE e as Instituições fazerem as investigações e 

depoimentos e darem continuidade a esse trabalho porque tem força Constitucional para requisitar 

documentos, ouvir depoimentos, arrolar testemunhas e, cobrar providências do Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba, da Câmara de Vereadores de João Pessoa e da Assembleia Legislativa da Paraíba. 

19- Apesar desses Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB existirem para fiscalizar os 

Recursos Públicos e, terem ótima estrutura, excelentes salários e numerosa equipe de assessores 

muito bem remunerados, sendo que, todos deveriam fazer jus aos seus extraordinários salários 

mostrando mais produtividade em benefício do povo que estão representando no momento em que 

estão ocupando esses cargos; mas, infelizmente se omitem de suas obrigações Constitucionais e 

Regimentais de fiscalizar a aplicação dos Recursos do Erário Público e inexplicavelmente, o TCE-PB 

espera 17 anos para julgar uma Denúncia como é o caso do Processo nº 08448/01-TCE-PB, datado de 

11.12.2001, dentre muitos outros e, inexplicavelmente, a CMV-JP arquiva 06 (seis) CPIs - 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19  e,  a AL-PB também se omite em não cobrar atitudes do 

TCE-PB; pois afinal é dinheiro do povo que está em jogo. - https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf .         

20- Fizemos 23 denúncias/Processos no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; dentre eles, alguns 

que estão tramitando desde o ano 2001. Absurdo!!!  Esse processo número 08448/01-TCE/PB é 

referente ao Contrato nº 013/2001 durante a gestão do ex-Prefeito Cícero Lucena que foi um dos 

embriões da Operação Contraria; sendo que, apesar de haver se passado 17 (dezessete) anos, ainda 

não foi julgado pelo TCE-PB e, devido a isso, continuam prestando serviços de coleta de lixo as 

mesmas empresas até a atualidade e usando o Contrato 013/2001, apesar das Decisões e Acórdãos de 

Instituições de renome como o MPF, TCU, CGU e PF das 07 (sete) Ações do Ministério Público e 

das condenações da Justiça da Paraíba. 

21- Cartel: Está tramitando no TCE-PB o documento nº 06668/10, que foi anexado ao processo nº 

07440/07, referente a denúncia sobre cedência sem licitação com sobrepreço e formação de Cartel. 

Imaginamos que o CADE poderia solicitar cópia dessa documentação para, juntos, instigarem a 

formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. - 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf  

22- Repito: Esses acontecimentos são mais uma prova concreta de que todas as Instituições e a Justiça 

brasileira cumprem muito bem e exemplarmente o seu trabalho na sociedade; mas, falta os Órgãos 

de fiscalização também fazerem as suas partes e serem menos burocráticos e tecnocráticos e mais 

céleres no julgamento das contas dos gestores.     

23- Ilustríssimo Dr. Felipe, respeitosamente, solicitamos que o CADE use seu prestígio nacional e 

interceda junto ao Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba solicitando que o MPC/PB 

exija mais celeridade ao TCE-PB e pare de procrastinar o julgamento dos Processos sobre Cartel 

durante mais de 17 (dezessete) anos; pois está em jogo vultosas somas de Recursos Públicos oriundos 

do dinheiro dos impostos pagos com o suor do trabalho de todos os paraibanos. O excesso de 

procrastinação caracteriza prevaricação.    

24- “62% dos brasileiros não acreditam nas instituições do país, diz pesquisa” - G1.globo - Dia 

08.03.17 - http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/62-dos-brasileiros-nao-acreditam-nas-instituicoes-do-pais-diz-

pesquisa.html                                                                                                                                                          
*** “Nenhum brasileiro acredita mais nas instituições, diz ministra Cármen Lúcia” – Grande 

Oriente do Brasil-Goiás - Dia 07.01.17 - http://portal.gobgo.org.br/2017/01/07/nenhum-brasileiro-acredita-mais-nas-

instituicoes-diz-ministra-carmen-lucia/                                                                                                                                         
* “Esperamos que a sociedade não deixe de acreditar nas instituições, diz Cármen Lúcia” - 

Presidente do STF afirma que papel da Justiça é 'pacificar' intolerância da sociedade com o poder 

público.- Estadão - Dia 05.12.16 - http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,carmen-lucia-diz-que-papel-da-justica-e-

pacificar-momento-de-intolerancia-no-pais,10000092586                                                                                                 
* Em discurso no T,J do Rio, a Ministra defendeu que o momento do pais exige que as Instituições se 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/62-dos-brasileiros-nao-acreditam-nas-instituicoes-do-pais-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/62-dos-brasileiros-nao-acreditam-nas-instituicoes-do-pais-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/62-dos-brasileiros-nao-acreditam-nas-instituicoes-do-pais-diz-pesquisa.html
http://portal.gobgo.org.br/2017/01/07/nenhum-brasileiro-acredita-mais-nas-instituicoes-diz-ministra-carmen-lucia/
http://portal.gobgo.org.br/2017/01/07/nenhum-brasileiro-acredita-mais-nas-instituicoes-diz-ministra-carmen-lucia/
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,carmen-lucia-diz-que-papel-da-justica-e-pacificar-momento-de-intolerancia-no-pais,10000092586
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,carmen-lucia-diz-que-papel-da-justica-e-pacificar-momento-de-intolerancia-no-pais,10000092586


9 

 

repensem para darem a “melhor resposta aos cidadãos” -Valor econômico - Dia 19.06.17 - 
http://www.valor.com.br/politica/5009480/carmen-lucia-diz-nao-se-apavorar-nem-um-pouco-com-crise     

      *“Falta de confiança no Congresso passa de 80%, diz AMB” - Estadão - 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-confianca-no-congresso-passa-de-80-diz-amb,57258                                                                                                                                                              

* “Em meio a descrédito na política, jovens estudam para disputar eleições” - Folha - Dia 26.02.17 

-http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1862059-em-meio-a-descredito-na-politica-jovens-estudam-para-disputar-

eleicoes.shtml  Mais do que nunca a política brasileira precisa de novas práticas, normas e conceitos 

políticos e, a esperança poderá ser a nova geração que trará hábitos mais sadios à Democracia e mais 

respeito aos direitos dos cidadãos brasileiros que trabalham para sustentar uma máquina muito lenta, 

emperrada, burocrática e com muita tecnocracia e decisões lentas como é o caso do TCE-PB.                                                    

* “Descrédito em instituições gera falta de interesse nas eleições, diz filósofo” – Dia 16.09.16 - 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/eleicoes/2016/noticia/2016/09/descredito-em-instituicoes-gera-falta-de-interesse-nas-eleicoes-diz-filosofo.html                 Esse 

descrédito é muito perigoso para a nossa democracia e poderá nos levar a uma Intervenção Militar.                                     

* “Forças Armadas são a Instituição em que a população mais confia, diz pesquisa” - Agência 

Brasil - Dia 28.10.16- http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/forcas-armadas-sao-instituicao-em-que-populacao-

mais-confia-diz-pesquisa  

25- “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/   

26- Se a Presidente do STF e o ex-presidente da República Fernando Henrique tem essas péssimas 

imagens das Instituições e dos partidos, imaginem o que sobra para o cidadão brasileiro que trabalha 

pesado para pagar os salários e todas as regalias e privilégios da emperrada máquina administrativa e 

os vícios na política brasileira e quando vamos procurar Órgãos de fiscalização como o TCE-PB, 

CMV-JP e a AL-PB, somos tratados com descaso, desprezo e indiferença e; devido a desgraça da 

corrupção, o povo brasileiro não visualiza retorno em políticas públicas do resultado dos impostos 

pagos neste País que tem a carga tributária mais cara do Mundo, um dos maiores índices de 

desigualdade do Mundo, os maiores e$cândalos de corrupção do Mundo, um dos Países mais 

violentos do Mundo e com as maiores religiosidades, festas, carnaval e futebol do Mundo e, 

praticamente nada de ações que beneficie e estimule a atividade produtiva e a população 

trabalhadora do Brasil                                                                                                    *                                      

* Chega!!! Basta, falta mais atitude e seriedade aos políticos gestores e a sociedade não aguenta mais 

e as pesquisas comprovam. É muito grave......   http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19  

27- Os resultados dessas pesquisas são muito preocupantes, graves e perigosos para a sobrevivência da 

Democracia e  os comentários dessas autoridades refletem o grau de descontentamento de todos os 

brasileiros com alguns Órgãos que não funcionam a contento, principalmente os de fiscalização como 

é o caso do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e da classe política em geral, desde os 

Vereadores, Deputados, Senadores, Governadores até o Presidente da República; onde muitos dão 

péssimos exemplos à sociedade ao usarem os cargos apostando na impunidade e, para ameaçar, 

intimidar e afrontar as Instituições e a Justiça se acobertando no famigerado foro privilegiado que é 

uma verdadeira apologia à corrupção . - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18  

28- Repito: Se um dia o Brasil sofrer Intervenção Militar, o culpado será a soberba dos políticos devido 

a certeza da impunidade que o famigerado foro privilegiado criou e a falta de cobrança do patrão 

que é o povo, acumulada com a ineficiência de alguns Órgãos de fiscalização como o TCE-PB, 

CMV-JP e AL-PB que deveriam rejeitar as contas dos políticos condenados baseados nas Decisões 

das Instituições e nas Sentenças da Justiça e, com isso, esses políticos não conseguiriam os registros 

das candidaturas e cairiam fora do esquema viciado e perderiam o ridículo foro privilegiado 

facilitando a condenação do delituoso por malversação do dinheiro público.     

http://www.valor.com.br/politica/5009480/carmen-lucia-diz-nao-se-apavorar-nem-um-pouco-com-crise
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-confianca-no-congresso-passa-de-80-diz-amb,57258
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1862059-em-meio-a-descredito-na-politica-jovens-estudam-para-disputar-eleicoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1862059-em-meio-a-descredito-na-politica-jovens-estudam-para-disputar-eleicoes.shtml
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/eleicoes/2016/noticia/2016/09/descredito-em-instituicoes-gera-falta-de-interesse-nas-eleicoes-diz-filosofo.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/forcas-armadas-sao-instituicao-em-que-populacao-mais-confia-diz-pesquisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/forcas-armadas-sao-instituicao-em-que-populacao-mais-confia-diz-pesquisa
http://veja.abril.com.br/politica/o-brasil-neste-momento-nao-acredita-em-quase-nada-diz-fhc/
http://veja.abril.com.br/politica/o-brasil-neste-momento-nao-acredita-em-quase-nada-diz-fhc/
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18
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29- Não quero ser mais um dos que não acreditam mais nas Instituições e a prova disso é que, sempre 

procurei as Instituições de renome local e nacional como o CADE e não quero me decepcionar. Esse 

descrédito generalizado é muito perigoso e arriscado para a sobrevivência da Democracia e, foi 

ocasionado pela soberba, 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; o absurdo de, também legislarem até de madrugada em 

causa própria criando Leis para intimidar e punir Autoridades do Judiciário em detrimento aos 

anseios, aspirações e necessidades de todos os brasileiros; bem como, a falta de  atitude  de alguns 

Órgãos de fiscalização como o TCE-PB, CMV-JP e AL-PB que ignoram as pessoas que procuram 

exercer sua cidadania como foi o meu caso. Essas atitudes  dos políticos e de alguns Órgãos poderão 

colocar em risco a nossa Democracia com graves reflexos no Pacto Federativo.     

30-Os cargos de Vereadores, Deputados, Senadores, Governadores, Presidente da República ou 

qualquer outro cargo público não dá direitos e prerrogativas para pisotear no direito e cidadania de 

qualquer pessoa num País democrático porque esses gestos são típicos de Países ditatoriais e 

autoritários como a Coréia do Norte, Síria, Venezuela, etc...... 

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

e o remorso”. -  Williams Shakespeare   
    

31- As pesquisas e os milhares de comentários nas redes sociais mostram o elevado grau de 

descontentamento generalizado da sociedade com alguns Órgãos e com a classe política e muitos 

pedem a volta dos militares para recuperar o direito à cidadania e, colocar mais ética e moral na 

política do Brasil e resguardar o civismo e, resgatar o orgulho de sermos brasileiros.   Reclamar 

nossos direitos e não ser ouvido cria falsa expectativa de liberdade, atitude característica de Países 

ditatoriais o que jamais poderia acontecer no Brasil. 

32- Já disputei quatro eleições e não quero desanimar da Democracia, mas, ao ver a falta de respeito 

com a minha cidadania e o tratamento que tenho recebido por parte do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB, 

penso em desanimar; mas, renovo a vontade de lutar contra a corrupção ao ver o trabalho da histórica 

e exemplar Operação Lava Jato e de Instituições com o conceito do MPF, PF, TCU, CGU CNJ, 

CNMP, AJUFE, OAB, STF, MPE-PB, TJ-PB e, na experiência e capacidade do CADE, dentre outras 

que nos dão ânimo em continuar essa batalha árdua que vem desde o ano 2000. Se não fosse o 

modelar trabalho dessas Instituições e da Justiça poderíamos estar igual a Venezuela. 

33- “Segundo a PF, as perdas do Brasil com a corrupção chegam a R$ 123 bilhões” - Os dados são da 

Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor) e foram obtidos pelo jornal O 

Estado de São Paulo. - site:  Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal-ADPF 

- Dia 19.06.17 – 
http://www.adpf.org.br/adpf/admin/painelcontrole/materia/materia_portal.wsp?tmp.edt.materia_codigo=8982&tit=Segundo-a-PF%2C-

as-perdas-do-Brasil-com-a-corrupcao-chegam-a-R%24-123#.WUk1Euvys2x  

* Com certeza, se os Órgãos de fiscalização (TCE-PB, CMV-JP e AL-PB) tivessem o mesmo rigor 

que a PF, MPF, MPE-PB e a Justiça, com, certeza o Brasil não teria essas perdas bilionárias. 

* Até quando o povo brasileiro vai ficar assistindo passivamente um e$cãndalo encobrindo o outro 

como se estivessem assistindo um filme, novela, teatro, carnaval, futebol, festas.  

* Vamos nos solidarizar com a Polícia Federal, com o MPF, a Lava Jato, as Instituições e a Justiça 

brasileira na histórica luta contra a desgraça da corrupção. 

* Não tem País que aguente esse descalabro com o dinheiro público. 

* Vamos nos unir e reagir antes que nos transformemos numa Venezuela. 

 

34- O brasileiro patriota e mais esclarecido não tem político e nem Partido corrupto de estimação e nem 

está preocupado com político ou partido A ou B; mas sim, o nosso partido é o Brasil e, desejamos 

que as forças vivas da sociedade brasileira e todas as Instituições apoiem a Operação Lava Jato, o 

STF, o MPF e a PF na histórica e exemplar faxina ética e moral na política brasileira e que, 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
http://www.adpf.org.br/adpf/admin/painelcontrole/materia/materia_portal.wsp?tmp.edt.materia_codigo=8982&tit=Segundo-a-PF%2C-as-perdas-do-Brasil-com-a-corrupcao-chegam-a-R%24-123#.WUk1Euvys2x
http://www.adpf.org.br/adpf/admin/painelcontrole/materia/materia_portal.wsp?tmp.edt.materia_codigo=8982&tit=Segundo-a-PF%2C-as-perdas-do-Brasil-com-a-corrupcao-chegam-a-R%24-123#.WUk1Euvys2x
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independentemente de partido, punam todos os 300 políticos envolvidos na lista do atuante 

Ministério Público Federal e, que tornem esses políticos inelegíveis por pelo menos 12 anos e, 

deseja que essas punições tenham forte exemplo pedagógico inibindo os políticos corruptos e, 

devido a essa punição o povo deixará de votar em políticos corruptos e o Poder Legislativo do Brasil 

passará a ter novos representantes com conceitos normas e práticas mais saudáveis e realmente 

dirigidas aos interesses de todos os brasileiros.         

* Com certeza não é este o Brasil que gostaria de deixar para as futuras gerações, mas temos 

convicção que as Instituições e a Justiça irão resgatar o meu orgulho de ser brasileiro. 

 

35- O Brasil não precisa de eventos tipo o HackFest Contra a Corrupção que aconteceu entre os dias 9 a 

11 de junho de 17 no Espaço Cultural em João Pessoa-PB com deslocamentos caros e, que envolveu 

diversas Instituições tendo como um dos diversos objetivos estimular o combate à corrupção, a 

cidadania e a participação popular.  

     * A Paraíba precisa que o HackFest Contra a Corrupção e o FOCCO ouçam as vozes dos cidadãos 

e, juntos com rigor cobrem mais celeridade no julgamento dos 23 Processos existentes no Tribunal 

de Contas do Estado da Paraíba, inclusive Processos do ano 2001 sobre Cartel, cedência sem licitação 

e sobrepreço e, que, por incrível que pareça, depois de 17 anos ainda não foram Julgados e, também 

cobrar da Câmara de Vereadores a abertura das 06 (seis) CPIs engavetadas - 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19 e pedir para que, a Assembleia Legislativa use as Leis e 

cobre mais celeridade nos Processos do TCE-PB.  

 

36- Já existe o FOCCO na Paraíba que foi criado em maio de 2005 com esse mesmo objetivo e 

finalidade e, apesar de nossos diversos pedidos para investigar o Cartel e cobrar mais ações e 

celeridade nos julgamentos dos Processo no TCE-PB, abertura das 06 (seis) CPIs na CMV-JP e mais 

atuação contra a corrupção por parte da AL-PB, infelizmente o Focco nunca nos respondeu; atitude 

que foi decepcionante porque não funciona a contento. O Brasil precisa de menos teoria e mais 

atitude e, que o Artigo 5º da Constituição funcione para todos e que qualquer cidadão seja tratado 

com respeito, consideração, atenção e dignidade e; jamais haver tratamento discriminatório como o 

que temos recebido do TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. Pronto!!!  É simples e muito fácil de resolver. 

 

37- A Operação Lava Jato não precisou fazer eventos caros em Curitiba para ser tornar respeitada e 

reconhecida internacionalmente; mas sim, conseguiu tremendo apoio popular mostrando exemplar 

trabalho no combate a desgraça da corrupção em conjunto com Instituições de renome nacional como 

o MPF e a PF em sintonia com o STF e; juntos, o Juiz Sérgio Moro e sua equipe e o Ministro Fachin 

e equipe deixarão marcadas as suas presenças na histórica e exemplar luta contra a corrupção e um 

legado de bons e relevantes serviços prestados ao Brasil.                                                                * 

* O Brasil está mudando e, infelizmente algumas pessoas e políticos não querem enxergar; sendo 

que, a história do fim da impunidade começará a ser contada após o início da Operação Lava Jato 

que, devido a sua exemplar e histórica atuação, passou a aterrorizar os políticos corruptos pela 

celeridade, atuação e imparcialidade.                                  *                                                                      

* Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo, mas, a equipe da 

Lava Jato, a PF, o MPF e a equipe do STF não podem desanimar em razão das críticas e das pressões 

dos políticos indiciados, pois se as críticas e a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização 

de elevada repercussão é obra de poucos que pretendem ajudar a mudar o atual quadro. Mas, as 

críticas, muitas vezes, passam a ser uma espécie de reconhecimento e estímulo aos que estão fazendo 

algo para mudar a atual conjuntura política, econômica e social do Brasil.     

38- “Operação Lava Jato chegou a 37 países, revela reportagem” - AJUFE -  Dia 03.01.17 - 

http://www.ajufe.org/imprensa/ajufe-na-imprensa/operacao-lava-jato-chegou-a-37-paises-revela-reportagem/ - Devido a sua 

exemplar atuação, a Lava Jato passou a ser patrimônio de todos os brasileiros realmente patriotas e 

se transformou em Operação internacional contra a desgraça da chaga da corrupção e, com isso, 

as Instituições e a Justiça brasileira estão dando exemplo ao Mundo na luta histórica contra a 

desventura da corrupção que destruiu a economia do Brasil e que levará mais de 20 anos para ser 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=4
http://www.ajufe.org/imprensa/ajufe-na-imprensa/operacao-lava-jato-chegou-a-37-paises-revela-reportagem/
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reconstruída.   A pior coisa que existe é quando a pessoa que não faz; critica as que estão fazendo e 

fico chateado ao ver e ouvir algumas pessoas que não tomam atitude, criticarem a Operação Lava 

Jato, o MPF, a PF e o STF.    

 

39- As Instituições são independentes, mas harmônicas entre si e, não haverá político corrupto que 

resista a união de Instituições como o CADE, MPE-PB, PF, MPF, TCU, CGU, dentre outras. Na 

Paraíba temos o exemplo da excelente atuação do Ministério Público do Estado e da Justiça da 

Paraíba que bastava os Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB terem seguido essas 

Instituições e a Justiça e toda esta história teria sido muito diferente.  

40- Só teremos uma Democracia forte com Instituições fortes, independentes e harmônicas entre si e, 

que estejam sempre ouvindo os anseios do povo e visando o interesse da sociedade que seus 

dirigentes estão representando no momento em que estão em seus cargos. As pessoas passam e as 

Instituições permanecem e os seus dirigentes deixam apenas o legado de bons ou maus 

administradores da coisa pública.   

41- Não querendo desfazer nas outras; mas, em nossa modesta opinião as 03 (três) profissões mais 

bonitas são:  a medicina que salva vidas, o bombeiro que corre o risco de morte para salvar vidas e o 

Direito/Judiciário que, dependendo de sua decisão pode salvar sonhos, projetos e esperanças de 

muitas pessoas, da sociedade que representam e, proteger e defender até mesmo o destino de um País.  

O futuro do Brasil como Nação justa e desenvolvida está nas mãos da Justiça.      

 

42- “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.   Onde em certo trecho diz: ... alerta que o combate à corrupção precisa ser 

feito em múltiplas frentes.                                                                                                                      * 

* Neste caso específico da Paraíba, imaginávamos que uma dessas frentes seria o CADE devido a sua 

longa experiência no combate à corrupção e o seu reconhecido conceito nacional.  Endossamos as 

palavras do atuante Juiz Sérgio Moro convocando o povo a participar mais no histórico combate à 

corrupção e citamos a notável frase, onde diz: 

   “O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem  

dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. 

   O que mais me preocupa é o silêncio e a omissão dos bons”. 

Martin Luther King 

 

43- As forças vivas da sociedade precisam “chegar junto” com o CADE e as Instituições nesse histórico 

e exemplar momento de combate a desgraça da corrupção para ajudarmos a reconstruir nosso País e 

unidos, fazermos um novo Brasil.                                 

44- Dia 09.05.17, recebemos do CNMP, a Notícia de Fato nº 01.002925.2017, com anexos, e, 

sinceramente agradecemos a maneira célere e exemplar com que responderam nosso pleito datado de 

26.04.17; gesto característico das exemplares Instituições de nível Federal, como é o caso do CNMP 

e, igualmente, os Ministérios Públicos dos Estados.  

45- Nesse mesmo dia, igualmente, recebemos do CNMP, cópia da Decisão do atuante e ilustre Exmo 

Procurador Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, M.D. Presidente do Conselho Nacional do 

Ministério Público (cópia em anexo), que reconhecendo a gravidade do caso, nos informou que 

encaminhou nosso pleito ao dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba para conhecimento e 

providências; fato que comprova a importância do caso por tratar-se de vultosas somas de Recursos 

do Erário Público e que os órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB, jamais deveriam se 

omitir.na fiscalização -  http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=451                                                        

   * Ilustríssimo Dr. Felipe, respeitosamente comentamos: Bastaria a HackFest Contra a Corrupção e 

o FOCCO, seguirem o exemplo do dinâmico Procurador Dr. Janot que enviou Ofício ao MPE-PB e, 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=451
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também poderiam ter enviado ofício ao TCE-PB pedindo celeridade no julgamento dos diversos 

Processos, alguns de 2001; pedirem para a CMV-JP abrir as 06 (seis) CPIs que estão engavetadas, 

inclusive a do lixo - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19 e, também pedirem para a AL-PB 

cobrar atitudes do TCE-PB. Pronto. Estaria encaminhado o pleito dos paraibanos que pagam todas 

essas contas com o fruto dos impostos oriundos de seu trabalho.     

 

46- Dia 16.08.16, PF-PB, recebemos da atuante e pundonorosa Polícia Federal na Paraíba, o Ofício nº 

2468.16- SR.PF.PB; nos informando que a documentação foi encaminhada 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.  Esse documento está anexado ao Processo nº 08700.002520/2017-28, 

protocolado na CADE dia 26.04.2017. 

47- Dia 02.03.17, OAB-PB, recebemos da célere Ouvidoria e da atenta 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  

48- MPE-PB, reconhecendo danos ao Erário Público entrou com 07 (sete) Ações na Justiça. -  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  

49- Dia 30.10.14, JUSTIÇA DA PB: - A atenta Justiça da Paraíba também reconhecendo danos ao 

Erário Público, puniu os administradores em 2014; fato que foi amplamente divulgado na imprensa 

local. “Esquema do lixo na Emlur leva Justiça condenar ex-diretor e empresários” - Jornal da 

Paraíba-Helder - Dia 30.10.14. - http://www.heldermoura.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-justica-condenar-ex-

diretor-e-empresarios/  

50- Dia 21.06.17, a vigilante CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DA PARAÍBA, nos enviou o Ofício 

s/n/2017/SEC-CGJ, anexando o Parecer e a Decisão do M.M. Juiz Corregedor, Dr. Ricardo da Costa 

Freitas, onde, responde nossos questionamentos feitos dia 25.07.16 - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-PB_com_copias_p09_INST.pdf .                                                    
* Portanto, apesar do acúmulo de Processos nos Tribunais, a Corregedoria demorou menos de 01 

(um) ano para analisar, julgar e responder, enquanto o TCE-PB demora 17 (dezessete) anos para 

julgar Processos que envolvem dinheiro dos impostos fruto do trabalho de todos os paraibanos.    

51- CADE: - Além do CNMP e das 05 (cinco) respeitáveis Instituições de João Pessoa acima citadas, 

também existem quatro Processos tramitando no CADE em Brasília, datados de 01.08.16, 26.04.17, 

02.05.17 e 05.05.17, respectivamente, conforme planilha acima descrita. 

52- As Instituições de renome como o CNMP, PF-PB, OAB-PB, o MPE-PB e a JUSTIÇA DA 

PARAÍBA reconhecendo danos ao Erário Público, tomaram providências, abriram 07 Processos e a 

Justiça da Paraíba condenou o gestor e os dirigentes das empresas em 2014, repetindo o feito de 2004 

e, inexplicavelmente, os Órgãos de fiscalização se omitem e, o TCE-PB fica procrastinando os 

julgamentos dos Processos sobre cartel e, a CMV-JP e AL-PB inacreditavelmente se excluem de 

suas obrigações Regimentais e Constitucionais para investigar a correta aplicação de vultosas somas 

de Recursos do Erário Público oriundos dos impostos pagos com o suor do trabalho de todos os 

paraibanos.  

53- Modestamente e respeitosamente, sugerimos que o CADE poderia seguir o exemplo do dinâmico 

Procurador do MPF, Dr. Janot Presidente do CNMP e do M.M. Juiz Corregedor do T.J-PB, Dr. 

Ricardo da Costa Freitas, que, vendo a gravidade do caso, responderam e deram encaminhamento aos 

nossos questionamentos e; respeitosamente acenamos que o CADE também deveria usar seu 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
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/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
http://www.heldermoura.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-justica-condenar-ex-diretor-e-empresarios/
http://www.heldermoura.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-justica-condenar-ex-diretor-e-empresarios/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-PB_com_copias_p09_INST.pdf
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reconhecido prestígio nacional e interceder junto ao Ministério Público de Contas do Estado da 

Paraíba solicitando que o MPC/PB exija mais celeridade ao TCE-PB no julgamento dos Processos e 

pare de procrastinar Processos durante mais de 17 (dezessete) anos; pois está em jogo o dinheiro dos 

impostos pagos com o trabalho de todos os paraibanos.  

54- Dia 03.05.01, protocolamos no TCE-PB denúncia sob o número 07212/01 sendo que foi anexado ao 

Processo número 06000/01, contra o Prefeito do Município de João Pessoa - 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Posteriormente, 

por tratar-se de recursos federais, as dinâmicas Instituições MPF, TCU, CGU emitiram Decisões e 

Acórdãos que culminou na Operação Confraria realizada pela atuante PF-PB, resultando na prisão do 

ex-prefeito na época e que, apesar da ampla repercussão, surpreendentemente, depois se elegeu 

Senador da República Federativa do Brasil para representar o povo brasileiro.  - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Confraria   e fazer as Leis que irão reger os destinos de 

nossos filhos e do Brasil.  Absurdo!!! - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=76  

55- Com o voto do povo, o Prefeito se elegeu Senador e conseguiu o ridículo foro privilegiado e, com 

isso foi colocado por água abaixo todo o meu árduo trabalho e expectativas de muitos anos e, 

também o belíssimo trabalho da Operação Confraria realizado por Instituições de renome e conceito 

nacional como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, da 

Controladoria Geral da União e da Justiça da Paraíba.                                                                        *  

* Nessa época, além da triste sensação de tempo perdido devido aos obstáculos e barreiras impostos 

pelo início da cartelização também perdi de ganhar excelente comissão que é o meu salário; mas, o 

patrão que é o povo paraibano também perdeu e continua perdendo, porque, no final das contas 

quem paga os danos do sobrepreço, cartelização e da corrupção é o todo o povo trabalhador que são 

os contribuintes dos cofres públicos.  

56- É desalentador e, devido ao alto grau de despolitização e desinformação dos brasileiros provocada 

pela atrasada política do Pão & Circo, temos receio que aconteça o mesmo em relação ao 

exemplar e histórico trabalho da Lava Jato, do STF, MPF e Polícia Federal no combate à 

corrupção. As Instituições e a Justiça fazem o modelar trabalho, a Justiça condena, o nome 

aparece na mídia, fica conhecido e o povo guarda a fisionomia e depois elege esse mesmo político 

que tirou o pão da boca de seus filhos. E, após eleitos, usam o humilhante foro privilegiado para 

procrastinar os processos por corrupção. Foi assim no Mensalão do PT e poderá acontecer a mesma 

coisa no Petrolão que originou a modelar Operação Lava Jato. Desse jeito não tem país que aguente 

carregar esse fardo enlameado com a chaga da corrupção.-http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18   

* É devido a esse tipo de comportamento absurdo dos eleitores que tem milhares de pessoas que não 

acreditam nas Instituições e pedem a volta dos militares; fato que já  descrevemos nos itens 24 a 30.                                                                                                                                                                                                      

*** A única e última solução é os Órgãos de fiscalização agirem com mais celeridade e rigor e a 

Justiça tornar inelegível esses políticos por no mínimo 12 anos e, com isso, os eleitores teriam que 

ser obrigados a deixar de votar em políticos corruptos, profissionais e viciados.                                                                                                                                            

* A condenação de políticos de renome nacional, além de colocar moral e ética na política, causaria 

histórico e exemplar efeito pedagógico na sociedade brasileira, pois inibiria os outros políticos 

porque observariam que, acabou a época da certeza da impunidade. Infelizmente, muitos políticos 

confundem imunidade parlamentar com impunidade parlamentar que são situações muito diferentes.  

57- Repito, se o TCE-PB, CMV-JP e a AL-PB tivessem acompanhado as Decisões e Acórdãos das 

Instituições e as Sentenças da Justiça em 2004 e 2014 e rejeitado as contas desses gestores, com 

certeza eles não teriam conseguido o registro de suas candidaturas e as práticas não continuariam 

devido ao temor que teriam dos Órgãos de fiscalização das Instituições e da Justiça e, inclusive, o 

povo não teria elegido representantes que já foram investigados por respeitáveis Instituições como o 

MPF, PF, TCU e CGU e condenados pela Justiça e; com certeza, esta história não estaria se repetindo 

como descrevemos nos itens  01 a 20, 45 e 52 a 54.                                                             *                      

* Foram 17 anos corridos (2000 a 2017) e, já passaram 04 (quatro) Prefeitos e um Presidente da 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Confraria
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=76
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
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Câmara e, apesar das exemplares atitudes das Instituições e da Justiça da Paraíba, a história 

nunca mudou. É inexplicável a omissão desses 03 Órgãos de fiscalização da Paraíba.  

58- Não tenho nenhuma procuração para defender as Instituições e a Justiça, mas, 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 político corrupto que tirou o pão da boca de seus filhos. Absurdo!!!   

59- O Brasil tem as mesmas características dos Países mais atrasados do mundo onde o povo idolatra, 

venera, bate palmas para políticos corruptos e, os líderes instigam os militantes incautos à irem para a 

rua protestar contra as Instituições e a Justiça que está tentando prender o político delinquente que 

roubou de sua família e, depois esse mesmo militante e manifestante vota e elege esse político para, 

novamente, ser seu “representante” que fica acobertado pelo famigerado foro privilegiado que é uma 

verdadeira apologia à impunidade dos políticos corruptos. Diante desse quadro, resta somente os 

Órgãos de fiscalização agirem com mais rigor rejeitando as contas desses corruptos e as 

Instituições e a Justiça aplicarem o antídoto contra a corrupção tornando-os inelegíveis por no 

mínimo 12 (doze) anos e, com isso, livrar-nos do caos generalizado.  

                     “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. 

60- Protocolamos 23 documentos no TCE-PB, 09 na CMV-JP e 07 na AL-PB  conforme planilha 

descrita no link - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/04-05-17_p-pf_pb__mpe_pb_e_oab_pb.pdf Mas, 

infelizmente, apesar da gravidade do caso e o volume de Recursos Públicos, ignoraram a minha 

pessoa desconhecendo a minha existência e cidadania.  

61- Sou brasileiro, eleitor, tenho minha profissão definida, pago meus impostos, estou com bom senso e 

maturidade suficiente para exercer meu civismo; portanto exijo que seja tratado com respeito, 

consideração e atenção por parte desses 03 (três) Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB 

que, sem dúvida, foram as minhas maiores decepções morando mais de 26 anos na Paraíba.   

62- A realidade é que, está mais que comprovado, que as Instituições e a Justiça cumprem muito bem 

o seu papel na sociedade; mas, faltam os Órgãos de fiscalização saírem da inércia, da omissão, 

submissão, subserviência e, cumprirem com firmeza as suas obrigações Regimentais e 

Constitucionais seguindo os belos exemplos das Instituições e do Ministério Público do Estado que 

reconhecendo danos ao Erário Público já abriu 07 Processos e os moldes da Justiça da Paraíba que 

em duas ocasiões (2004 e 2014) já condenou o gestor e os administradores das empresas. 

63- Esse comportamento do TCE-PB faz aumentar ainda mais a minha indagação e, acredito que, neste 

caso caberia forte atuação do CADE cobrando essa inexplicável e excessiva procrastinação do TCE-

PB no julgamento das diversas denúncias/Processos descritos nos itens 01 a 21 e, conforme planilha 

descrita no link http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431 e no documento nº 24493/17 recebido do 

TCE-PB dia 17.05.17. (cópia em anexo). 

64- Deve existir algum Órgão que controle e fiscalize a atuação do TCE-PB e; imagino que devido a 

experiência e envergadura das autoridades que o compõem; o CADE seria a Instituição ideal para 

cobrar providências do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no julgamento dos processos sobre o 

Cartel e que estão parados no TCE-PB desde 2001 aguardando julgamento. 

65- Repito: Temos convicção que, se esses três Órgãos de fiscalização da Paraíba, Tribunal de Contas, a 

Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa, tivessem trabalhado em sintonia com as 

Instituições de nível Federal e apoiado as Decisões e Acórdãos dessas Instituições em 2004 e as 

Decisões do MP-PB, as Sentenças da Justiça da Paraíba em 2014, com certeza, esta história que 

começou no ano 2000  e se agravou em 2005 e a habitualidade continua até o presente momento, 

seria outra muito diferente e, o cidadão paraibano não estaria no imenso prejuízo e pagando essas 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/04-05-17_p-pf_pb__mpe_pb_e_oab_pb.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431
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mazelas com os Recursos Públicos enquanto no Brasil falta tudo e sobram e$cãndalos bilionários de 

corrupção.  

66- Ilmo. Dr. Felipe, repito, não estamos tratando de problema individual, mas sim de um problema 

coletivo que envolve todos os contribuintes paraibanos que pagam todas essas contas com o fruto de 

seus exaustivos trabalhos enquanto falta tudo e sobram e$cãndalos bilionários de corrupção sem o 

devido rigor na fiscalização dos Órgãos encarregados como o TCE-PB, CMV-JP e AL-PB. 

67- Se o Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa tivessem trabalhado 

em sintonia com as Instituições e, principalmente com o dinâmico Ministério Público do Estado e 

com a atenta Justiça da Paraíba; com certeza, não precisaria estar me desgastando com 66 anos e 

problema de visão monocular, fazendo o papel dos Vereadores, Deputados, dos Conselheiros do 

TCE-PB e da imprensa, correndo 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. 

68- “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-levajustica-condenar-exdiretor-e-

empresarios/   Esta história é idêntica à do ano 2.000 a 2004 citada nos itens 01 a 20; ou seja, em ambas 

houveram exemplares atitudes e providências das Instituições e da Justiça, mas sempre faltarem 

decisões dos Órgãos de fiscalização e providências político administrativas. 

69- 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 respeitáveis e renomadas Instituições de nível 

Federal como o MPF, PF, TCU e CGU detectaram na Operação Confraria em 2001/2004 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Confraria e o vigilante Ministério Público do Estado da 

Paraíba e o olho vivo da imparcial Justiça da Paraíba visualizaram que a habitualidade continua 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 TCE-PB, CMV-JP e AL-PB  

acima citados não conseguiram enxergar. 

70- A continuidade desse serviço nas mãos dessas mesmas empresas, usando o contrato nº 013/01 desde 

o ano 2000, que os dirigentes foram condenados, caracteriza habitualidade nas práticas, passando ao 

povo e aos leigos a impressão de que os gestores e os Órgãos de fiscalização estão desafiando as 

Decisões das Instituições de nível Federal desde 2004 e do Ministério Público e da Justiça da Paraíba 

em 2014.  

71- As práticas e os vícios continuaram com habitualidade desde o ano 2000 até a atualidade, devido à 

falta de rigor dos Órgãos de fiscalização, conforme comprovam as diversas Ações do MPE-PB e 

as Sentenças da Justiça da Paraíba e, provam os Processos sobre Cartel no TCE-PB, desde 

2001, que ainda não foram julgados e, o pedido de reabertura da CPI do lixo em 2016 na Câmara 

de Vereadores, e,  também confirmam a habitualidade as diversas reportagens descritas a seguir 

Vejamos: -http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-04-17__cnj___cade__cnmp__oab_fed_e_pb__pf__mpe_pb.pdf  

72- 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  

73- “Cori-Gate- 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 

74- Empresa do bebe ganha licitação. - *** “Vereadores protocolam mais pedidos de abertura de CPI 

em João Pessoa” - G1.Globo.Paraíba . - Dia 09.03.16 - Onde diz: “Uma sexta CPI está em fase de 

coleta de assinaturas para a instalação. Apresentada pela vereadora Eliza Virgínia (PSDB), ela tem 

http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-levajustica-condenar-exdiretor-e-empresarios/
http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-levajustica-condenar-exdiretor-e-empresarios/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Confraria
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-04-17__cnj___cade__cnmp__oab_fed_e_pb__pf__mpe_pb.pdf
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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como objetivo investigar um contrato da Emlur, em 2010, quando uma das empresas vencedoras de 

licitação tinha um bebê recém-nascido como sócio. - http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-

protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html  

75- Empresa com 03 (três) CNPJs. - “Frankenstein” - Dia 02.02.12 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).  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. 
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-

diferentes- 141601.html 

76- 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. 

77- “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. 

78- “Prefeitura de João Pessoa contrata sem licitação pública empresa de lixo investigada por 

possível formação de quadrilha”.- site VideVersus - Dia 08.04.13 - 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 19 administrativo aberto pela Emlur para contrato 

emergencial de empresa encarregada. - http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-

sem.html    Pergunto:  Por que o TCE-PB não teve a mesma celeridade e rigor para analisar meus (23) 

protocolos/processos, inclusive alguns sobre Cartel datados de 2001?  

79- “Prefeitura de João Pessoa contrata sem licitação pública empresa de lixo investigada por 

formação de quadrilha em Porto Alegre” – Dia 08.04.13 – site Videversus -    - 

http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html -  Essas matérias acima descritas 

nos itens 65 a 77 comprovam que os vícios dos anos 2000 e 2005 continuaram devido ao fato de que, 

apesar das decisões das Instituições e da Justiça, os políticos não terem temor quanto a rejeição de 

suas contas pelos Órgãos de fiscalização que os tornaria inelegíveis. 

80- Comento: Essas matérias dos itens 71 a 79 acima descritos e mais as Decisões e Acórdãos do MPF, 

PF, TCU e CGU detectados na Operação Confraria em 2001 acima citados e, mais as 07 Ações do 

dinâmico MPE-PB e da atenta Justiça da Paraíba e os Ofícios das Instituições CNMP, PF-PB, OAB-

PB, JUSTIÇA DA PARAIBA, descritos nos itens 44 a 50, comprovam que, apesar das exemplares 

atitudes das Instituições de nível Federal e do MPE-PB e da Justiça da Paraíba, os vícios vem desde o 

ano 2000 até a atualidade com a mesma habitualidade e; depois do imenso prejuízo material com 

tremendo desgaste moral, forte prejuízo e dano profissional que provocou forte abalo e tremenda 

indignação pela sensação de tempo perdido e, além da deficiência visual monocular e estar com mais 

de 66 anos; não compete a mim ficar investigando, cobrando e correndo atrás de provas e 

depoimentos; mas sim, cabe aos Órgãos de fiscalização que tem excelentes estruturas, dezenas de 

assessores e magníficos salários e Constitucionalmente existem para fiscalizar os Recursos do Erário 

Público; apoiarem as Decisões das Instituições e as  Sentenças da Justiça e, também em sintonia 

fazerem as suas partes cobrando dos gestores mais transparência no trato dos Recursos Públicos. - 

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-%20141601.html
https://www.clickpb.com.br/politica/frankenstein-firma-ganha-licitacao-na-emlur-com-telefone-endereco-e-cnpj-de-tres-empresas-diferentes-%20141601.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
http://poncheverde.blogspot.com.br/2013/04/prefeitura-de-joao-pessoa-contrata-sem.html
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Breve cronologia do período de 2000 até 2017. Veja a página 10 a 13 do link - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf   

81- Para evitar de banalizar ainda mais a corrupção, a imprensa da Paraíba deveria fazer igual aos seus 

colegas do Centro Sul e entrevistar os dois lados, investigar os fatos, provocar debates e levar esses 

fatos ao conhecimento do patrão que é o povo que paga todas essas contas e; posteriormente 

encaminhar as entrevistas para subsidiar as Instituições nesse histórico combate à corrupção.  

82- Cansei, de fazer durante mais de 17 (dezessete) anos o papel dos 27 Vereadores, dos 36 Deputados 

Estaduais e 12 Federais, dos Conselheiros do TCE-PB e da imprensa.  Esses três Órgãos TCE-PB, 

CMV-JP e AL-PB, tem excelentes estruturas, quadro imenso de funcionários e robustos salários; 

mas, no entanto estão procrastinando a solução de um problema coletivo que envolve milhões de 

reais de Recursos do Erário Público que o exemplar MPE-PB reconhecendo danos ao Erário 

Público entrou com 07 Ações e a Justiça condenou o gestor e administradores das empresas; mas, 

infelizmente, continuam as mesmas empresas desde o ano 2000 sem o devido julgamento dos 

processos de Cartel pelo TCE-PB desde 2001 . Enfastiei dessa história. Chega!!! Basta!!!   2017 foi 

o limite do prazo de minha paciência.  

83- Cansei também, de fazer o papel da imprensa em divulgar esses absurdos porque estou exausto 

dessa luta de mais de 17 (dezessete) anos e, até o momento inglória, devido às barreiras, cláusulas e 

condições impostas nos Editais e a grave indiferença e procrastinação desses três Órgãos de 

fiscalização da Paraíba que, apesar das 07 (sete) Ações do diligente MPE-PB e, dos diversos 

processos sobre Cartel no TCE-PB com inúmeras provas comprobatórias que anexamos na época, 

nunca obtivemos nenhuma resposta concreta e a imprensa não nos ajuda a cobrar mais celeridade.             

84- Jamais deve haver cidadão brasileiro de 2ª classe ou com tratamento diferenciado devido à origem, 

cor, religião, ideologia, classe social, etc. Em qualquer País democrático não podemos nos sentir 

alijados de nossa cidadania e termos tratamento diferenciado devido a origem ao procurarmos exercer 

democraticamente e diplomaticamente nossos direitos porque acreditamos absolutamente na atuação 

das Instituições e da Justiça brasileira como sendo a única e última solução para livrar o Brasil do 

caos generalizado.- http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/16-06- 16_REFORMA_POLITICA_sugestoes_OAB-

PB.pdf  

85- Quando um cidadão protocola uma correspondência em qualquer cidade do Brasil, o mínimo que 

deve ser feito é gerar um número, dar andamento a demanda, tomar providência e dar a devida 

resposta; mas, jamais arquivar ou procrastinar e 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, ignoraram minha existência e, mesmo sabendo da gravidade do caso, nunca recebemos 

nenhuma resposta concreta e convincente da CMV-JP, TCE-PB e da AL-PB. 

86- Esse tratamento diferenciado por parte desses três Órgãos de fiscalização TCE-PB, CMV-JP e da 

AL-PB é muito grave e; tem sinais de procrastinação e prevaricação no rigor da fiscalização; bem 

como, tem características de descaso, desprezo discriminação e preconceito com sintomas de 

intolerância e xenofobia devido ao tratamento de descaso que tenho recebido pelo fato de não ser 

paraibano por nascença, mas sim, por opção. Vejam planilha descritiva com a relação dos 08 (oito) 

protocolos na CMV-JP - http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431  -20.04.17. 

87- Portanto, repito, não conseguimos decifrar e entender o motivo da indiferença dos 03 (três) Órgãos 

de fiscalização da Paraíba (CMV-JP, TCE-PB e AL-PB) que continuam ignorando a minha 

existência como cidadão brasileiro e; devido a esse tratamento diferenciado e comportamento 

preconceituoso é que cabe a interferência da Comissão de Direitos Humanos da Secional da OAB da 

Paraíba; porque, também estamos incluídos dentre os humanos que tem sentimentos e que sofrem na 

alma com a discriminação e intolerância. 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/16-06-%2016_REFORMA_POLITICA_sugestoes_OAB-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/16-06-%2016_REFORMA_POLITICA_sugestoes_OAB-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431
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     “O abuso de grandeza começa com a separação entre 

o poder e o remorso” -   Williams Shakespeare    

 

88- Instituições de renome e conceito nacional convocam o povo a participar no combate as 

mazela da corrupção; mas, é desanimador vermos essas atitudes de indiferença e discriminação 

desses Órgãos de fiscalização Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa 

da Paraíba. 

 

89- Dia 15.05.17, novamente, enviamos correspondência para a Associação Brasileira de Câmaras 

Municipais ABRACAM dirigida ao presidente, Dr. Rogério Rodrigues da Silva, reclamando da 

indiferença, intolerância e excessiva procrastinação dos Vereadores na fiscalização dos Recursos 

Públicos. - http://florianomarques.com.br/site/arquivos/abracam_15-05-17_pres_dr_rogerio.pdf                                                    *     

* Estamos aguardando resposta da Abracam e, imaginamos que o presidente irá agir com 

imparcialidade e sem corporativismo como já fez no Ofício nº 008/2010-BSB, datado de 02.03.10 e que 

citamos no item 14 acima descrito.  
 

90- A sociedade é composta como se fosse uma pirâmide onde os mais privilegiados, inclusive os 

políticos, estão no topo e o povo trabalhador que sustenta essa estrutura está sucumbindo e 

enfraquecendo devido ao peso da corrupção e da máquina administrativa e, no dia que a base cansar 

de sustentar o cume, a pirâmide começa a cair e toda a sociedade desmorona junto. Foi assim no 

Império Romano e em outros Países na atualidade como a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), Grécia e Venezuela, dentre outros - 
     http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf  
 

91- A realidade é que o governo matou a galinha dos ovos de ouro que, em qualquer País 

desenvolvido e de 1º Mundo é a atividade produtiva e; como não tinha um projeto de governo, 

mas sim projeto de poder que seria tentado conquistar através da atrasada política do Pão & Circo; 

juntamente com a corrupção desenfreada, acabou destruindo a economia do Brasil provocando forte 

estagnação que levará mais de 20 anos para ser reconstruída, colocando uma geração perdida por 

falta de oportunidades; mas, somente com o apoio dos Órgãos de fiscalização acabando com o ralo de 

desperdício dos Recursos Públicos conseguiremos recuperar a economia e fazermos um novo Brasil.  
     http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf  
 

92- Ao vivenciarmos o trabalho do CADE, reafirmamos o conceito nacional, a credibilidade e, também 

o respeito que temos por essa prestigiosa Instituição e, renovamos nossas esperanças no futuro do 

Brasil e sentimos que, devido a exemplar atuação da Lava Jato, das Instituições e da Justiça no 

combate à corrupção, nem tudo está perdido neste País enlameado pela chaga da corrupção e com 

grave falta de ética e moral na política refletindo em grave inversão de valores na sociedade 

brasileira criando a péssima imagem de que, na atividade comercial, quem não está inserido no 

esquema, está fora do contexto comercial e, até mesmo tratado como imbecil. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13  

 

93- Quando um cidadão se sente desanimado e desestimulado a trabalhar com licitações devido aos 

esquemas de corrupção; com certeza, essa sociedade e a estrutura desse País estarão fadadas ao 

fracasso e perigosa crise Institucional. Não podemos formar o caráter e o valor de um País e de um 

homem cortando sua independência, liberdade e iniciativa para exercer com dignidade a sua 

profissão dentro da atividade privada e pública. 

 

        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: 

          "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 

http://florianomarques.com.br/site/arquivos/abracam_15-05-17_pres_dr_rogerio.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13
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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". 

 

94- Consideramos a propina e a corrupção como sendo o pedágio para poder participar de   

licitações e quem não paga está fora dos bons negócios, ficando somente com as sobras; sendo que, 

somente as Instituições e a Justiça tem o antídoto para acabar com esse vício danoso à toda a 

sociedade porque, devido a chaga da corrupção,  o povo brasileiro paga em duplicidade qualquer obra 

e, com isso, faltam Recursos Públicos para a construção de escolas, creches, hospitais, transporte, 

estradas, culminando no caos generalizado na segurança que só será recuperado através do 

trabalho. 

 

95- Enfim, no Brasil falta tudo e sobram e$cândalos bilionários de corrupção. Até quando o povo 

brasileiro vai ficar observando passivamente um e$cândalo encobrindo o outro e assistindo com 

passividade como se estivesse vendo um filme, novela, futebol, carnaval e festas.  A omissão tem 

sérios custos que o povo paga com a falta de escolas, hospitais, transporte, etc...e, com o caos 

generalizado na segurança com índices de guerra civil não declarada.  Chega!!! 

 

96-  Ser cidadão não é somente viver em sociedade, mas tentar transformá-la. Onde está a sociedade está 

o direito e, devido a reconhecida qualificação técnica, profissional, e a exemplar conduta das 

personalidades que compõem e formam o CADE e, pelo conceito e respeito que a sociedade 

brasileira tem pelo CADE; sem dúvida, considero essa Instituição como sendo uma grande força da 

sociedade que poderia ser utilizada para cobrar mais celeridade a agilidade dos Órgãos de 

fiscalização da Paraíba TCE-PB, CMV-JP e AL-PB e, com isso, o CADE estaria ajudando o 

Ministério Público e a Justiça da Paraíba no exemplar e histórico combate a mazela da corrupção e, 

consequentemente protegendo todo o povo paraibano que paga essas contas com o fruto de seu 

trabalho árduo que gera os Recursos Públicos através dos impostos. 

 

97- Governo que não investe em educação, termina construindo presídios e, devido a arcaica e 

retrograda política do Pão & Circo que visa a despolitização e alienação coletiva do povo - 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf , atualmente os 

brasileiros de norte a sul do Brasil, se tornaram vítimas da violência e reféns do medo perdendo o 

direito sagrado da liberdade de ir e vir e sentem a drástica sensação de que qualquer pessoa poderá 

ser a próxima vítima dessa violência descabida que tem origem na desgraça da corrupção e na 

política do Pão & Circo que destruiu a economia do Brasil ao priorizarem o projeto de poder ao invés 

de um projeto de governo. -  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

 

98- Ao acompanharmos diariamente pela grande mídia o trabalho das inquestionáveis Instituições 

CADE, PF, MPF, OAB, TCU, CGU, CNJ, STF, CNMP, TSE, TRE-PB, 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.  

 

99- Estamos convictos de que apenas a Justiça e as Instituições dentre elas o CADE, tem condições de 

salvar o Brasil do caos generalizado e de evitar de nos transformarmos numa Venezuela; porque 

somente essas Instituições e a Justiça tem o antídoto para eliminar a desgraça da chaga da corrupção 

que, infelizmente, virou epidemia na política brasileira levando o Brasil a grave estagnação da 

economia e, que levará mais de 20 anos para ser reconstruída. 

 

100- Valho-me do presente, para reiterar nossa admiração pelo exemplar e histórico trabalho das 

Instituições, igualmente o CADE no combate a enfermidade da corrupção e, renovar nossas 

esperanças nas Instituições brasileiras como sendo a única e última solução para salvar o Brasil do 

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/Programas_sociais_do_PT.pdf
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caos generalizado ao acabar com a impunidade e a epidemia da corrupção que, infelizmente 

destruiu a economia de nosso País. 

 

101- O Brasil pede socorro as Instituições e a Justiça porque é o cúmulo dos absurdos num País onde 

a pessoa que quer trabalhar com licitações tem que pedir licença e pagar propina para poder produzir, 

criando a triste sensação de que a pessoa ou empresa que não está inserida no esquema é imbecil  e 

está fora da atividade comercial, restando apenas as migalhas que sobram dos Editais viciados e das 

corrupções e; devido a esse comportamento amoral e atrasado, as estruturas e a atividade produtiva 

do Brasil estão decadentes, perecendo e sucumbindo, criando a perigosa impressão de crise 

econômica e grave crise Institucional e, - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13  -e; devido a 

representatividade que o povo escolhe, é elementar que a única e última maneira de ressuscitar o 

Brasil e salvar do caos generalizado são as Instituições e a Justiça. 

 

102-    VIOLÊNCIA RESULTANTE DA RETRÓGRADA POLÍTICA DO PÃO & CIRCO E DA 

CHAGA DA CORRUPÇÃO:  

      Os brasileiros se sentem vítimas da violência e reféns do medo de Norte a Sul e condenados a 

viver com o crítico sentimento de que qualquer um pode ser a próxima vítima e, independente de 

bairro ou classe social, não existe um brasileiro que saia tranquilo de casa e tenha certeza que volta 

vivo e, tudo isso, é ocasionado pela desgraça da corrupção desenfreada  e também porque os políticos 

investiram errado visando mais o projeto de poder do que projeto de governo que resulte em obras 

sociais (hospitais, escolas, etc...), políticas públicas e ações em benefício do povo brasileiro gerando 

emprego e renda com oportunidades de trabalho para todos.   

* Nos últimos 12 anos o brasileiro perdeu a paz, o sossego, a tranquilidade e o sagrado direito a 

liberdade de ir e vir e o medo de que, a qualquer hora e lugar poderá ser a próxima vítima devido as 

atrasadas práticas políticas e métodos adotados pelos políticos, que usam a arcaica e retrógrada 

política do Pão & Circo unicamente com o objetivo de controlar as massas e desviar o foco das 

atenções dos bilionários e$cândalos de corrupção. Essa prática política comprovadamente não deu 

certo e os números comprovam. -  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  -  

     * Temos um ageração perdida no Brasil devido a chaga da corrupção que que levou a grave 

estagnação da economia braileira, tirando o emprego de milhões de pessoas e os sonhos de nossos 

jovens devido a concentração da oportunidade nas mãos dos mesmos. 

 

* Somente grandes investimentos em educação e oportunidade de trabalho é que libertarão os 

brasileiros da opressão dos políticos. 

 

* “Violência urbana: Homicídios no Brasil superam números de países em guerra” - UOL   - 

02.11.12 - http://educacao.uol.com.br/disciplinas/atualidades/violencia-urbana-homicidios-no-brasil-superam-numeros-de-paises-

em-guerra.htm  
* “Mais de 56 mil brasileiros foram assassinados somente em 2013” –  Dia  09.12.14 - G1/Globo - 
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2014/12/mais-de-56-mil-brasileiros-foram-assassinados-somente-em-2013.html  -  
* “Brasil é o 11º país mais inseguro do mundo no Índice de Progresso Social” – G1 – Dia 05.04.14 

- http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/brasil-e-o-11-pais-mais-inseguro-do-mundo-no-indice-de-progresso-social.html 

* ARTIGO: Prof Luiz Flávio Gomes - Brasil constrói presídios; Coréia do Sul expande educação” 
– JUSBRASIL - http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/100559484/artigo-prof-luiz-flavio-gomes-brasil-constroi-presidios-coreia-do-

sul-expande-educacao  
* “País que constrói mais prisões que escolas está doente” - CONJUR - Dia 7-04-2011 -  
http://www.conjur.com.br/2011-abr-07/coluna-lfg-pais-constroi-presidios-escolas-doente  

* “Um Governo que não constrói escolas, lá na frente terá que construir presídios”   - Dia 18-11-

2011 - http://usamasamara.blogspot.com.br/2011/11/um-governo-que-nao-constroi-escolas-la.html 

Comentário:  Essas notícias sobre esses graves índices de violência comprovam que a corrupção e 

a política do Pão & Circo levaram o Brasil ao fundo do poço. 

 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/atualidades/violencia-urbana-homicidios-no-brasil-superam-numeros-de-paises-em-guerra.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/atualidades/violencia-urbana-homicidios-no-brasil-superam-numeros-de-paises-em-guerra.htm
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2014/12/mais-de-56-mil-brasileiros-foram-assassinados-somente-em-2013.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/brasil-e-o-11-pais-mais-inseguro-do-mundo-no-indice-de-progresso-social.html
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/100559484/artigo-prof-luiz-flavio-gomes-brasil-constroi-presidios-coreia-do-sul-expande-educacao
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/100559484/artigo-prof-luiz-flavio-gomes-brasil-constroi-presidios-coreia-do-sul-expande-educacao
http://www.conjur.com.br/2011-abr-07/coluna-lfg-pais-constroi-presidios-escolas-doente
http://usamasamara.blogspot.com.br/2011/11/um-governo-que-nao-constroi-escolas-la.html
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* “Suécia desiste de candidatura olímpica para não especular com o dinheiro dos contribuintes” – 

Dia 19.01.14 - http://zap.aeiou.pt/suecia-desiste-de-candidatura-olimpica-para-nao-especular-com-o-dinheiro-dos-contribuintes-

13290 
* “Suécia fecha 4 presídios por falta de presos – Dia 06.05.15 - http://www.thegreenestpost.com/suecia-fecha-4-

presidios-por-falta-de-presos/ 
Comentário:  É simples de explicar.  

* A Suécia e os outros Países de Europa, Japão. Coréia do Sul, Estados Unidos, dentre outros países 

de 1º Mundo, priorizaram investir na educação, na atividade produtiva, nas oportunidades de 

trabalho e na extrema rigidez e cuidado na aplicação dos Recursos Públicos com penas rigorosas 

e não em Bolsa Família, em futebol, carnaval, festas, grandes passeatas religiosas, etc...... que, são 

claras maneiras que os governantes usam para despolitizar as massas e desviar os focos dos 

e$cândalos bilionários de corrupção introduzindo a retrógrada política do Pão & Circo em pleno 

século XXI. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf  

* “Suíços rejeitam plano que faria cada cidadão receber R$ 9 mil por mês sem fazer nada” - G1.Globo - Dia 

05.06.16 – Onde diz:  “Resultados de referendo mostram que 77% dos eleitores foram contrários à 

proposta”. - http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/suicos-rejeitam-plano-que-faria-cada-cidadao-receber-r-9-mil-por-mes-sem-

fazer-nada.html                                                                                                                                                                                                               

* Ao contrário dos Suíços que recusaram esse plano, os brasileiros se orgulham de ter um governo que 

lhes deu esmolas oficiais ao invés de oportunidade de trabalho que, em qualquer País desenvolvido no 

Mundo, só se consegue com incentivo à iniciativa privada e no rigoroso combate à corrupção. 
 

* Infelizmente, a política no Brasil virou profissão ao invés de uma nobre missão de servir ao 

povo que representam no momento.   

* Diferença dos políticos suecos e os brasileiros:  Na Suécia os políticos não tem foro privilegiado, 

impunidade parlamentar, regalias e mordomias. 

     * Políticos na Suécia. - Dia 09.05.2011 -  https://www.youtube.com/watch?v=UNlCWSWcmA4  

* Política na Suécia é assim. - Dia 02.05.2013 - https://www.youtube.com/watch?v=NW6miFnT5Wc  

* A Exemplar Política da Suécia. O País dos políticos sem mordomia. (BAND) - Dia 21.06.2013 - 
https://www.youtube.com/watch?v=v-NtVpgn6MU  
* Na Suécia um político só ganha 50% a mais que um professor primário; enquanto isso, os políticos 

brasileiros ganham em média 10,6 vezes mais que a média dos salários no Brasil. - 
https://www.swissinfo.ch/por/economia/sal%C3%A1rios-dos-eleitos_quanto-ganham-os-parlamentares-/42137452  
 

* A Suécia e os outros Países de 1º Mundo não priorizaram o populismo, clientelismo, 

assistencialismo e empreguismo generalizado.  Por esses motivos s Suécia é Pais de 1º Mundo e o 

Brasil 3º Mundo e somos o eterno País do futuro que nunca chega para o povo em geral; com 

investimentos em políticas públicas, geração de emprego e renda e, em hospitais, escolas, creches, 

transporte, etc.... 

* Traço um paralelo entre essas reportagens e a minha situação. Se tivesse tido na Paraíba a 

oportunidade esperada dentro das expectativas, teríamos gerado emprego e renda dando oportunidade 

de trabalho para alguns jovens e, com isso, ajudado a tirar muitos adolescentes das ruas, pois 

somente o trabalho e a educação libertarão a sociedade da opressão dos políticos e para um 

futuro mais promissor.  
* Só teremos uma Democracia forte e consistente com Instituições independentes e harmônicas entre 

si e, com fortes investimentos em educação e, que no Brasil deixe de existir o cidadão de 2ª classe 

e, quando os políticos pararem de se julgar acima das Leis, da Ordem e da Constituição, do bem e do 

mal e deixarem de se considerarem como sendo seres humanos superiores dentro da própria espécie 

que pertencem.                   

 

* “Olimpíada foi prenúncio de crise grega, dizem analistas” - BBC Brasil - Dia 30.11.11 – Onde diz: A 

escalada de custos, a falta de controle nas obras e o abandono generalizado do legado físico da 

Olimpíada de Atenas 2004 foram sinais da tragédia financeira que estaria por vir, a crise de débito 

grega, na opinião de especialistas ouvidos pela BBC Brasil.   
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/11/111117_atenas_2004_crise_grega_tp  

http://zap.aeiou.pt/suecia-desiste-de-candidatura-olimpica-para-nao-especular-com-o-dinheiro-dos-contribuintes-13290
http://zap.aeiou.pt/suecia-desiste-de-candidatura-olimpica-para-nao-especular-com-o-dinheiro-dos-contribuintes-13290
http://zap.aeiou.pt/suecia-desiste-de-candidatura-olimpica-para-nao-especular-com-o-dinheiro-dos-contribuintes-13290
http://www.thegreenestpost.com/suecia-fecha-4-presidios-por-falta-de-presos/
http://www.thegreenestpost.com/suecia-fecha-4-presidios-por-falta-de-presos/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/suicos-rejeitam-plano-que-faria-cada-cidadao-receber-r-9-mil-por-mes-sem-fazer-nada.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/suicos-rejeitam-plano-que-faria-cada-cidadao-receber-r-9-mil-por-mes-sem-fazer-nada.html
https://www.youtube.com/watch?v=UNlCWSWcmA4
https://www.youtube.com/watch?v=NW6miFnT5Wc
https://www.youtube.com/watch?v=v-NtVpgn6MU
https://www.swissinfo.ch/por/economia/sal%C3%A1rios-dos-eleitos_quanto-ganham-os-parlamentares-/42137452
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/11/111117_atenas_2004_crise_grega_tp
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* “Lixo, esgoto e pó: o que ficou das Olimpíadas de Atenas” - Fundadores dos jogos olímpicos modernos não 

têm muito para celebrar quando olham para as arenas destinados ao evento: lixo, esgoto, vegetação e 

pó.-Exame - Dia 08.08.14 - http://exame.abril.com.br/mundo/10-anos-depois-atenas-tem-obras-para-olimpiadas-abandonadas/                                                                                                                                               

* “Entenda o que levou a Grécia ao fundo do poço” - Com dívida de 1,6 bilhão de euros, país disse "não" no 

referendo sobre as propostas de reforma dos credores do país. - Zero Hora - Dia 30.06.15 - 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/06/entenda-o-que-levou-a-grecia-ao-fundo-do-poco-4791997.html                             
* Essas três matérias acima descrevem muito bem o resultado da arcaica política do Pão & Circo; 

pois se estivessem investido esses bilhões na atividade produtiva a história seria outra.   

                                                                                       

* “Foro privilegiado no Brasil é mais amplo comparado a outros 20 países” - Nos EUA, nem o 

presidente Donald Trump tem o benefício. O Globo - Dia 24.02.17 - https://oglobo.globo.com/brasil/foro-

privilegiado-no-brasil-mais-amplo-comparado-outros-20-paises-20973826 
* O voto é uma arma muito poderosa que pode matar o político corrupto ou matar os eleitores 

de decepção depois das eleições devido ao arrependimento pelo voto mal dirigido a políticos 

corruptos, ineficientes e corporativistas; sendo que, os eleitores pagarão pelo seu erro e pela omissão 

com a grave falta de hospitais, escolas, creches, transporte público e, com o caos na segurança, etc.... 

  * Resumo: só seremos um País de 1º Mundo quando a política deixar de ser profissão e, todos 

sermos iguais perante as Leis conforme determina o Artigo 5º da C.F. de 88 e, quando os Órgãos de 

fiscalização acompanharem as Decisões e Sentenças das Instituições e da Justiça e, unidos, 

colocarem um basta definitivo na corrupção que só se conseguirá com duras penas que teriam 

efeito pedagógico que inibam os políticos e os mesmos passem a ter temor da Justiça ao invés de 

afrontarem as Instituições brasileiras dando péssimo e perigoso exemplo de desobediência civil. 

 

103- 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 netos e, com um 

novo Brasil com mais ética e moral na política e que, infelizmente, está passando por tremenda 

inversão de valores com graves reflexos no comportamento da sociedade brasileira. 

 

104- O Artigo 1º da C.F. de 88 é muito claro quando cita 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 ..........   

 

105- Ilustríssimo Dr. Felipe, respeitosamente, informamos que, após recebermos o parecer do CADE, 

enviaremos para  06 (seis)  Órgãos de João Pessoa, sendo: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba-

TCE-PB, Câmara de Vereadores de João Pessoa-CMV-JP, Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba-AL-PB, Fórum paraibano de combate à corrupção-FOCCO, HackFest Contra a Corrupção e 

Associação paraibana de imprensa-API e; também para 19 (dezenove) Instituições e para nossos 

98.000 contatos de e-mails e, para as redes sociais com o objetivo de levar esse assunto ao 

conhecimento do patrão que é o povo trabalhador que paga todas essas contas do Erário Público 

com o resultado de seus impostos.   

 

106- Repito: As Instituições e a Justiça cumprem exemplarmente seus papéis na sociedade e nossa 

intenção é anexar Vossos pareceres para, com isso, fazermos os Órgãos de fiscalização agirem com 

mais imparcialidade e mais celeridade nas fiscalizações dos Recursos Públicos em João Pessoa-PB.   

 

107- O patrão que é 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 tem obrigação 

Regimental e Constitucional de fiscalizar e o dever de informar como está sendo aplicado o dinheiro 

dos impostos.  Fiscalizar não é favor de nenhum Vereador, Deputado, e Senador, mas sim, 

obrigação Regimental e Constitucional. Esses gestores e os políticos deveriam se conscientizar de 

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

http://exame.abril.com.br/mundo/10-anos-depois-atenas-tem-obras-para-olimpiadas-abandonadas/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/06/entenda-o-que-levou-a-grecia-ao-fundo-do-poco-4791997.html
https://oglobo.globo.com/brasil/foro-privilegiado-no-brasil-mais-amplo-comparado-outros-20-paises-20973826
https://oglobo.globo.com/brasil/foro-privilegiado-no-brasil-mais-amplo-comparado-outros-20-paises-20973826


24 

 

 

108- Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou porque a natureza foi cruel conosco.  

Somos pobres porque nos falta união e  atitude  mais fortes contra a corrupção. 
       http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4 

 

109- Se os brasileiros soubessem a dimensão dos graves danos e as consequncias que a corrupção causa 

no seu dia a dia e no futuro de seus filhos e do Brasil como Nação livre, com certeza jamais bateriam 

palmas e votariam em políticos corruptos e, ao invés de brigar por futebol e discutir quem faz o maior 

campeonato de futebol, a maior festa e carnaval, com certeza, os brasileiros teriam o mesmo vigor e 

energias para cobrar mais ética, moral, seriedade e transparência dos políticos e gestores no trato dos 

Recursos Públicos.  

 

110- 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 

democrática estimulada pelos meios de comunicação em massa através das redes sociais e; 

acreditamos que os brasileiros patriotas 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. - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  
  

111- Portanto, com o objetivo de levarmos ao conhecimento do patrão que é o povo, enviaremos para 

nossos 98.000 contatos de e-mails e para as redes sociais com o objetivo de fazermos uma revolução 

democrática por novos costumes, conceitos e práticas políticas.  

 
    Sendo o que tínhamos para o momento e, cientes de nossos pedidos de providências do CADE, 

aproveitamos para renovar nossas esperanças de um novo Brasil mediante a atuação das Instituições e da 

Justiça e; por conseguinte, renovamos nossos votos de estima, respeito e consideração. 
 

Atenciosamente   - Um brasileiro traumatizado pela desgraça da corrupção 

 

Floriano Marques da Silva. -  http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=435                                         

Fone e WhatsApp: (83) 9 9924-9964.                                                                                                                                      

Rua Damasquins Ramos Maciel nº 234 - Apto 602.                                                                                                                    

Edifício Jacarandá - Bessa.                                                                                                                                    

58035-090 – João Pessoa - PB. 
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