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João Pessoa, 04 de maio de 2017. 

 

Para 

 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. 
       cs.srpb@dpf.gov.br 

 

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

       Proc: nº 002.2017.000083   -  Data: 17.08.16. 

       * Dr. Bertrand de Araújo Asfora 

       M.D. Procurador-Geral de Justiça. 

       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, 

 

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

     Proc: Nº   15.0000.2016.006376-2  - Dia 19.09.2016. 

     * Dr. Paulo Antônio Maia Silva. 

     M.D. Presidente da Seccional da Paraíba. 

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

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

CCNIA/OAB.PB. - 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, 

 

Excelentíssimos Senhores dirigentes.  

 

REFERENTE:  Formação de Cartel no serviço de Coleta de Lixo em João Pessoa-PB. -         
                          http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf   

                         e, Procrastinação de três Órgãos de fiscalização da Paraíba (TCE-PB, CMV-JP e AL-PB). 

 

 *Ao cumprimentá-los cordialmente, aproveitamos para renovar nossa admiração, respeito e excelente 

imagem que temos da atuação das Instituições e da Justiça brasileira no histórico e exemplar combate as 

mazelas da corrupção. 

* Com o objetivo de subsidiar e complementar informações aos Processos já existentes nas 03 (três) 

prestigiosas Instituições acima descritas e, também subsidiar nas 05 (cinco) Instituições de Brasília, 

estamos protocolando documento com 29 laudas e 68 anexos, num total de 97 páginas acompanhada dos 

comprovantes de protocolos em três Órgãos na Paraíba e cinco renomadas Instituições em Brasília; dentre 

outras Instituições, que totalizará 22 (vinte e dois) protocolos.  

 

* Dia 20.04.2017, correspondência protocolada em 03 (três) Órgãos de fiscalização da Paraíba com 

planilhas descritivas dos diversos protocolos: Cópias em anexo e  

 

                              www.florianomarques.com.br,                    

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

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

*Maior de 60 anos.  

*Cidadania não tem idade, nem ideologia, 

cor, raça, religião e origem; mas sim, tem 

civismo. 
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* Link para acesso do documento http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431 e dos protocolos em João 

Pessoa-PB. 

    DATA        ÓRGÃO Nº PROTOCOLO ASSUNTO 

20.04.17 às 

14hs39min 

MPC/Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba 

 24493/17 Pedido de celeridade julgamento 

de 22 processos Emlur 

20.04.17 às 

14hs32min 

Câmara de Vereadores de 

João Pessoa-PB 

271/2017 Pedido de celeridade julgamento 

de 08 processos Emlur 

20.04.17 às 

15hs28min 

Assembleia Legislativa do 

Estado da Paraíba 

0000643/2017 Pedido de celeridade julgamento 

de 05 processos Emlur 

 

* Dia 26.04.2017, correspondência protocolada em 05 (cinco) Instituições de Brasília com planilhas 

descritivas dos diversos protocolos: Cópias em anexo e  

* Link para acesso do documento http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=435 e dos protocolos em 

Brasília: 

Nº DATA  ÓRGÃO   Nº PROTOCOLO ASSUNTO 

01 26.04.17 CADE 08700.002520/2017-28 Formação de Cartel 

02 26.04.17 CNJ 7241 Formação de Cartel 

03 26.04.17 CNMP 000001785 Formação de Cartel 

04 26.04.17 OAB 49.0000.2017.003566-1 Formação de Cartel 

05 02.05.17 ABRACAM S/N Formação de Cartel 

     

 

*Ao acompanharmos diariamente pela grande mídia o trabalho dessas inquestionáveis Instituições PF, 

MPF, OAB, TCU, CGU, CADE, CNJ, STF, CNMP, TSE, TRE-PB, MPE-PB, TJ-PB, dentre outras, 

com isso, 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. 

*Estamos convictos de que somente as Instituições e a Justiça tem o antídoto para eliminar a desgraça 

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.  

* Não haverá político corrupto que resista um mutirão contra a corrupção com a atuação da Justiça e a 

força tarefa da Lava Jato em sintonia com o MPE-PB, PF-PB, OAB-PB, STF, MPF, TCU, CGU, MJ/ 

CADE, CNJ, CNMP, STJ, TSE, TRE da Paraíba, dentre outras Instituições; principalmente quando agem 

em sintonia como está sendo no caso da exemplar e histórica Operação Lava Jato e o STF. 

* Infelizmente, devido a alienação política, desinformação e a despolitização das massas provocada de 

propósito pela classe política com falta de investimentos na educação e estímulo a leitura, acumulada 

com excesso de futebol, carnaval, festas, religiosidade e outras formas de alienação coletiva das massas 

como a implantação da retrógrada política do Pão & Circo com o objetivo claro de desviar o foco das 

atenções da desgraça da corrupção. 

* Muitas vezes, devido a despolitização, o povo idolatra e reelege o político corrupto porque o eleitor não 

sabe a dimensão, a força e o poder da mudança pelo voto e, desconhece que o voto é uma arma muito 

poderosa; ou mata o político corrupto ou mata o eleitor de arrependimento pelo voto mal dado e mal 

conduzido, sendo que, o eleitor vai pagar pela sua omissão com a falta de escolas, creches, hospitais, 

transporte, estradas e o caos generalizado na segurança com índices de guerra civil não declarada. 

* A maioria do povo brasileiro não tem noção da dimensão dos danos causados pela desgraça da 

corrupção no dia a dia de seus filhos, netos e do Brasil como Nação soberana e; devido a despolitização, 

muitas vezes os eleitores idolatram e votam nesses mesmos políticos que tiraram o pão da boca de seus 

filhos e estão envolvidos em e$cândalos bilionários de corrupção, restando somente as Instituições e a 

Justiça para salvar o Brasil do caos generalizado. 

* Somos um País rico com povo pobre; sendo que, muitos ainda precisam de esmolas eleitoreiras, 

clientelistas e demagógicas do governo para sobreviver e a pessoa não precisa ser cientista político para 

saber que a causa de nosso secular atraso econômico, cultural, social e político é a desgraça da corrupção 

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=431
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=435
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que corrói oportunidades, empregos, esperanças e sonhos de milhões de brasileiros. O brasileiro não quer 

esmolas, quer trabalho e dignidade. 

 

***  

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

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

e, não enxergaram e não questionaram as irregularidades que o vigilante Ministério Público do 

Estado da Paraíba e o olho vivo da imparcial Justiça da Paraíba visualizaram e que inclusive 

levaram a diversos Processos e condenações na Justiça com prisões de algumas pessoas em 2014 

por irregularidades que esses 03 (três) Órgãos de fiscalização acima citados não conseguiram 

enxergar.  

* A continuidade desde o ano 2000 até a atualidade desse serviço nas mãos dessas mesmas 

empresas que os dirigentes foram condenados, caracteriza habitualidade nas práticas e passa aos 

leigos a impressão de que os gestores e os Órgãos de fiscalização estão desafiando as Decisões do 

Ministério Público e da Justiça da Paraíba.  

* Após as Decisões das Instituições e as Sentenças da Justiça, o mínimo que os três Órgãos de 

fiscalização da Paraíba teriam que ter feito era exigir da Administração Municipal que fizesse 

novo Edital com rigorosa fiscalização desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba e, que de 

acordo com a Lei de licitações de número 8.666/93, ganhasse quem tivesse o menor preço e, com 

isso, ganharia o contribuinte paraibano que é quem paga todas essas contas milionárias do 

serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB; mas, jamais continuar exatamente as mesmas 

empresas desde o ano 2000 o que caracteriza cláusulas de facilitação da formação de Cartel e 

continuidade e habitualidade que deve ser investigada por esses três Órgãos de fiscalização da 

Paraíba em conjunto com o CADE. 

* Inclusive, o atual serviço de coleta de lixo em João Pessoa está sub judíce devido a uma das sete 

Ações movidas pelo atuante e exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  
 

 

 

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

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

resposta desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba 

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

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

devida resposta; mas, jamais arquivar ou desconhecer a existência dessa pessoa e ignorar o 

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

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

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

e da AL-PB; tem sinais de prevaricação e procrastinação no rigor da fiscalização- 

http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11-; bem como, tem características de discriminação e 

preconceito com sintomas de intolerância e xenofobia com o tratamento de descaso que tenho 

recebido pelo fato de não ser paraibano por nascença, mas sim, por opção. 

 

  BREVE CRONOLOGIA DE CINCO ATITUDES E APOIOS: 

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

reconhecendo que houve vultosos danos ao Erário Público, em 2012, já entrou com 07 

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

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

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

serviço de coleta de lixo pela EMLUR   (Cópia em anexo). 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
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* OAB-PB- Dia 20.03.17, recebemos da Ouvidoria e da Comissão de Combate ao Nepotismo 

e Improbidade Administrativa da respeitável e conceituada Seccional da OAB da Paraíba, o 

Parecer nº 001/2017/CCNIA/OAB-PB, onde em certo trecho diz: “À esta Comissão de 

Combate ao Nepotismo e Improbidade Administrativa compete encorajar iniciativas como a 

do Sr. Floriano Marques da Silva, como também oferecer o apoio e a assistência jurídica 

necessárias à orientação do informante em seu pleito, haja vista o seu compromisso com a 

probidade na gestão pública e com os interesses da coletividade” – (cópia em anexo) - 
http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.pdf  

     * JUSTIÇA DA PB: - A atenta Justiça da Paraíba também reconhecendo danos ao Erário 

Público, puniu os administradores em 2014; 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/  
* CADE: - Além das quatro respeitáveis Instituições de João Pessoa, também existem 

Processos no CADE em Brasília. 

             CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE: 

Nº  DATA      PROTOCOLO      DIRIGIDO PARA                                             

01 07.07.16 Nº   08700.005368/2016-54 Presidência do CADE 

02 01.08.16 Nº   08700.005711/2016-61.  Ouvidoria do CADE 

03 26.04.17 Nº   08700.002520/2017-28 Presidência do CADE 

04 02.05.17 Nº   08700.002628/2017-11 Ouvidoria do CADE 

    

 

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

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

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

País enlameado pela epidemia da corrupção e que o Brasil ainda tem solução graças ao 

exemplar trabalho dessas Instituições.  

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

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

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

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

Erário Público que é obrigação Regimental e Constitucional desses Órgãos fiscalizarem com 

rigor, imparcialidade e celeridade a correta aplicação do dinheiro dos impostos de todos os 

paraibanos conforme seus juramentos na posse.  

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

exemplarmente, inclusive com condenações de algumas pessoas em 2014; mas, infelizmente, 

faltou sintonia desses três Órgãos de fiscalização da Paraíba com as Instituições e a Justiça da 

Paraíba que já haviam tomado Decisões e Sentenças sobre esse rumoroso caso. 

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

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

outra e nem 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, 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. 

* 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 que tem excelente estrutura, 

quadro imenso de funcionários e robustos salários. Chega!!! Basta!!! 2017 foi o limite de minha  

paciência.  O povo tem o direito de saber como está sendo aplicado o dinheiro de seus impostos 

e deveria ter mais consciência de cidadania cobrando mais dos políticos, porque fiscalizar não é 

favor; mas sim, obrigação Regimental e Constitucional e a procrastinação e omissão desses três 

http://florianomarques.com.br/site/arquivos/receb_22-03-17_Relat_Com_Improb_Adm_OAB-PB_Dr_ClaudioToledo.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/
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Órgãos gera prevaricação. 

* Não visualizamos quase nenhuma atitude política administrativa de parte desses três Órgãos 

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

exemplares Ações das Instituições porque falta decisão político administrativa sobre a 

habitualidade e continuidade dos serviços nas mãos das mesmas empresas desde o ano 2000 e 

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

privilegiando para procrastinarem os processos acreditando na prescrição de prazos.- 
 http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18 

   * Esse problema dos Editais da Emlur já identificado em 07 (sete) Ações do exemplar 

Ministério Público e Sentenças da Justiça do Estado da Paraíba; trata-se de problema muito mal 

administrado, mal conduzido e mal resolvido há muitos anos pelos Órgãos de fiscalização como a 

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

Legislativa da Paraíba; sendo a nossa única e última esperança as Instituições e a Justiça que é 

uma constante reparadora de danos ao cidadão e à sociedade.    

    * Não se trata de uma questão nova, mas colocá-la em discussão é sempre válido devido ao fato 

de se tratar de vultosas somas de Recursos do Erário Público que não foi bem controlado por 

esses três Órgãos de fiscalização da Paraíba. 

 

 

* PLANILHAS COM A RELAÇÃO DE PROTOCOLOS EM 03 (TRÊS) ÓRGÃOS DE 

FISCALIZAÇÃO DA PARAIBA, TCE-PB, CMV-JP E AL-PB: 

 

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

 

              Relação de alguns protocolos no TCE-PB: 

Nº DATA PROCOLOLO  PROCESSO      CATEGORIA  

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

02 28.06.05   11656/05 11656/05 T.P. 05/05 - Edital  Emlur.  

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

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

Anexado ao Processo nº 08448/01. 

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

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

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

Urbana e manejo de resíduos sólidos. 

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

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

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

11 12.01.10 00039/10 00039/10 Denúncia sobre irregularidades 

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

anexado a 09 (nove) Processos. 

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

14 06.0210 E.mail para 

ouvidoria. 

 e.mail para a Ouvidoria solicitando mais 

celeridade no julgamento dos Processos. 

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

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

Relator. 

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

TCE-PB, soliic. Mais celeridade Julg. dos 

Processos. 

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

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

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=18
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de cartel 

20 21.03.11 Contato 

pessoal c. Pres. 

Contato 

pessoal c. 

Pres. 

Corresp. entregue pessoalmente no Gab. do 

presidente na época, Dr. Francisco Rodrigues 

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

21 21.03.11 E.mail para 

ouvidoria. 

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

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

novamente, pedindo mais celeridade ao TCE-PB. 

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

23 20.04.17 

14:39hs 

MPC/TCE-PB 24493/17 Pedido de celeridade julgamento de 22 processos 

Emlur. 

 

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

                                                 Protocolos na CMV-JP de nos  

Nº. DATA/HORA   P ROTOCOLO   Nº     DIRIGIDO PARA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

09 20.04.17 - 14hs32min 

- CMV-JP. 

271/2017 Pres.CMV-JP -Pedido de celeridade 

julgamento de 08 processos Emlur 

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

                                               Relação de protocolos na AL-PB:   

Nº DATA  PROTOCOLO    DIRIGIDO PARA RESPOSTA 

01 04.08.11         742/2011                    Presidência Estamos aguardando 

02 09.08.11         761/2011   Presidência Estamos aguardando 

03 09.11.11         762/2011 Presidência Estamos aguardando 

04 16.11.11     01405/2011 Presidência Estamos aguardando 

06 26.10.15  0002022/2015 Pres. Com.Direitos 

Humanos da AL-

PB.. 

Encaminhou para Presidência que dia 

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

competência da Câmara Municipal de 

João Pessoa-PB” 

07 20.04.17- 

15.28hs 

A.L- PB. 0000643/2017 Pedido de celeridade julgamento de 05 

processos Emlur 

     * Dia 21.04.17 às 19hs40min, enviamos e-mail para todos os Senhores Deputados e Vereadores, ao 

TCE-PB, Ouvidorias desses três Órgãos e, também, para toda a diretoria da API.                                              

     * Estamos aguardando respostas de todos esses protocolos e dos e-mails. 

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

licitações tem que pedir licença e pagar para produzir, criando a triste sensação de que a pessoa ou empresa 

que não está inserida no esquema 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 estão decadentes e perecendo criando a perigosa impressão de que a pessoa que não está 

no esquema é imbecil - 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.  

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=13
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* 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 tremenda inversão de valores que, infelizmente refletem no 

comportamento da sociedade brasileira.  

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

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

também deveriam colocar em prática o Artigo 5º da Constituição de 1988, onde diz que ...todos somos iguais 

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

 

* 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.                                                                                                 

* 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 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  

 

         Sendo o que tínhamos para o momento e, cientes de nossos pedidos de providências dos Órgãos de 

fiscalização TCE-PB, CMV-JP e AL-PB acima descritos, aproveitamos para agradecer a exemplar 

atuação do MPE-PB, da Justiça da Paraíba e das Instituições Federais que renovam nossa esperança de 

um novo Brasil e; por conseguinte, renovamos nossos votos de estima, respeito e consideração. 

 

          Atenciosamente.     Assina um brasileiro traumatizado pela desgraça da corrupção. 

 

               ---------------------------------------------------- 

               Floriano Marques da Silva - www.florianomarques.com.br, 
               fms@pcrfloriano.com.br, florianomsrs@gmail.com.br, 

               Fones:  (83) 99924-9964    

 

               Rua Damasquins Ramos Maciel nº 234 

               Edifício Jacarandá - Bessa.  

               58035-090 - João Pessoa-PB. 
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