
1 

 

 

João Pessoa, 26 agosto de 2016.                                            

Maior de 60 anos. Cidadania não 

tem idade, ideologia, cor, raça, 

religião e origem, mas tem civismo. 

Para 

Câmara de Vereadores de João Pessoa - CMV-JP. 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba. - AL-PB. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. - TCE-PB.  

 

        Com cópias para diversas conceituadas e respeitáveis Instituições: 

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

02- Tribunal Superior Eleitoral.- TSE. 

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

04- Conselho Administrativo de Defesa Econômica.-CADE. 
05- Conselho Nacional de Justiça. CNJ,  

06- Superintendência da Polícia Federal na Paraíba.-PF,  

07- Ministério Público Federal.-MPF. 

08- Tribunal de Contas da União.-TCU,  

09- Controladoria Geral da União.-CGU,  

10- Ministério Público Estadual da Paraíba.MPE-PB,  

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

12- Associação brasileira de imprensa.- ABI. 

13- Seccional da Ordem dos Advogados da Paraíba.-OAB. 

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

15- Associação paraibana de imprensa.- API. 

    

*** Totalizará envios para 18 (dezoito) Instituições. 

 

Nesta Capital. 

 

      ***  Repito:  Acredito e confio muito nas Instituições e na Justiça brasileira e, creio que são a única 

e última esperança dos brasileiros para livrar o Brasil da maior crise que um País pode vivenciar que é 

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

brasileira. - https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA .     

      O povo brasileiro pede socorro às Instituições e a Justiça, amparados no Artigo 5º da 

Constituição, onde diz que todos tenham tratamentos iguais perante as Leis, independente de cor, raça, 

religião e principalmente de origem. –  https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0    

       Com certeza não era este o Brasil que eu gostaria deixar para as futuras gerações; mas, felizmente, 

ainda temos as Instituições e a Justiça para nos dar um alento de esperanças de que nem tudo está 

perdido no Brasil de tantas inversões de valores éticos e morais. 

    ***  Campanhas do Tribunal Superior Eleitoral:   

 “Funções de Prefeitos e Vereadores”. Dia 24.06.16 - http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias  

 “Voto Vendido, Povo Vencido”na conscientização da população acerca do exercício da 

cidadania de forma transparente, atenuando a corrupção de eleitores e agentes políticos.-     
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-vencido201d 

 

                                   www.florianomarques.com.br         -     “Diga não a corrupção” 

                                      Floriano Marques da Silva  

              <fms@pcrfloriano.com.br,> <florianomsrs@gmail.com>  

https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias
http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2016/Agosto/tre-pb-eje-pb-campanha-201cvoto-vendido-povo-vencido201d
http://www.florianomarques.com.br/
mailto:fms@pcrfloriano.com.br
mailto:florianomsrs@gmail.com
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            Apoiamos integralmente e incondicionalmente todas as campanhas pela moralização da política 

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

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.  

    *** O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba faz campanha diária na mídia para o eleitor participar 

mais da política e exercer sua cidadania cobrando dos políticos antes, durante e depois das eleições. 

    *** Portanto, pelo fato de apoiarmos essas campanhas, respeitosamente, perguntamos aos zelosos  

TSE e TRE-PB e as outras Instituições se os Vereadores de João Pessoa, bem como a AL-PB e TCE-

PB, estariam prevaricando ao não fazerem em 04 (quatro) anos de mandato essas 06 (seis)  CPIs que 

envolvem milhões de reais de Recursos Públicos do tesouro Municipal, Estadual e Federal que o 

atuante Ministério Público da Paraíba visualizou e as competentes Instituições e o olho vivo da Justiça 

da Paraíba também enxergaram os danos ao Erário Público; sendo que, inexplicavelmente, esses três 

Órgãos de fiscalização da Paraíba não visualizaram ou ignoraram a importância, seriedade e gravidade 

do problema, ou estão procrastinando as suas decisões. 

   *** As Instituições e a Justiça conclamam o povo a cobrar mais dos políticos e participar das 

campanhas contra a corrupção; mas, devido ao fato do povo ser extremamente arredio a mudanças de 

nomes na política e muito conservador no voto; acumulado com a omissão, apatia e a alienação política,  

o povo que coloca “representantes” já condenados e; somado com o excessivo protecionismo e 

corporativismo da classe política,  dificilmente haverá mudanças através das urnas ficando somente as 

Instituições e a Justiça como a última e única opção para colocar um freio na corrupção. - “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 

     “Ministro do STF autoriza investigação de 47 políticos na Lava Jato”.-G1.Globo- Dia 06.03.15 - 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/ministro-do-stf-autoriza-investigacao-de-politicos-na-lava-jato.html  

      “Relator vê risco de pacote anticorrupção ser „desfigurado‟ -  Deputado Onyx Lorenzoni admite 

„receio‟ de que texto sobre medidas anticorrupção seja distorcido e diz querer o Planalto longe do 

debate. Estadão – Dia 21.08.16 – Onde em certo trecho diz: “Todos nós sabemos como é composto 

atualmente o Congresso. Não é à toa que tivemos um presidente da Câmara cassado no Conselho de 

Ética (o deputado afastado Eduardo Cunha)”. - http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,relator-ve-risco-de-

pacote-anticorrupcao-ser-desfigurado,10000070933                                                                                                       
*** Se o Deputado Federal e relator está com receio de que melhore, imaginem o grau de decepção dos 

milhões de brasileiros mais esclarecidos e politizados. Independente de Município, Estado ou Região, 

temos trauma de políticos corruptos.  Não existe outra saída para o Brasil que não sejam as  Instituições 

e a Justiça brasileira para enfrentar o pacto da mediocridade de grande parte dos políticos brasileiros 

que protegidos pelo famigerado foro privilegiado se julgam, agem e se comportam como se estivessem 

acima das Leis, da Ordem e da Constituição.  - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=310  

*** Não admito, não aceito e não concebo uma pessoa criticar as Instituições e a Justiça e essa mesma 

pessoa sair de casa para votar num desses políticos ficha suja e alguns que já foram condenados pela 

Justiça; pois quem faz as Leis são esses mesmos políticos envolvidos com a Justiça.. Absurdo!!! 

 O voto é uma arma muito poderosa; ou mata o político corrupto ou mata o eleitor de 

arrependimento pelo voto mal conduzido e que o cidadão pagará pela sua omissão, despolitização, 

desinformação e alienação política com a falta de hospitais, escolas, creches, transportes, estradas, caos 

na segurança, etc... 

REFERENTE:  e$cândalos na Paraíba- 06  (seis) CPIs. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-confianca-no-congresso-passa-de-80-diz-amb,57258
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-confianca-no-congresso-passa-de-80-diz-amb,57258
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/ministro-do-stf-autoriza-investigacao-de-politicos-na-lava-jato.html
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,relator-ve-risco-de-pacote-anticorrupcao-ser-desfigurado,10000070933
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,relator-ve-risco-de-pacote-anticorrupcao-ser-desfigurado,10000070933
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=310
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SUGESTÃO:   Democraticamente, sugerimos  a todos os Vereadores para que abram essas 06 (seis) 

CPIs; ou, pelo menos 03 (três), pois uma campanha política não impede os políticos de 

trabalharem e exercerem as suas obrigações e, encaminhem para as respeitáveis e 

conceituadas Instituições acima descritas todos os documentos comprobatórios que tem 

disponível referentes a essas CPIs, para, com isso, a classe política demonstrar aos 

eleitores que realmente desejam ajudar as Instituições e a Justiça a reconstruir o nosso 

maravilhoso País que foi destruído pela corrupção e, juntos fazermos um novo 

Brasil.- https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA  

                          Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo e todo o poder emana do 

povo e, em seu nome deverá ser exercido. 

 

      ***  Prezados Senhores Vereadores. 
 

     Ao cumprimentá-los cordialmente, aproveitamos para informar que dias 07 e 19.07.16, protocolamos 

correspondência em 10 (dez) respeitáveis e conceituadas Instituições de Brasília e João Pessoa 

respectivamente; descrevendo resumo cronológico de uma história de mais de 15 anos e repleta de 

obstáculos e barreiras impostas e que se arrastam desde o ano 2000 sobre a formação de Cartel no 

serviço de coleta de lixo em João Pessoa.- http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-

16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf 

 

    O povo cansou das promessas infundadas de todos os partidos e os eleitores querem saber por que 

essas promessas e os impostos pagos não revertem em beneficio dos brasileiros. 

    Não se faz política só com promessas, mas com debates, idéias e projetos que venham em benefício 

de toda a sociedade brasileira. Uma das regras básicas da democracia é a alternância de poder e saber 

ouvir o povo e os políticos aprenderem a conviver com o contraditório 

 

       Relação dos protocolos em 10 (dez) Instituições efetuados dias  07 e 16.07.16: 
01- TJ-PB- Tribunal de Justiça da Paraíba- Corregedoria.- protocolo  nº 034009 2,  

02- CADE- Conselho Administrativo de Defesa Econômica, - Protocolo nº 08700. 

03- CNJ- Conselho Nacional de Justiça. - protocolo nº 8961. 

04- PF- Superintendente da Polícia Federal na Paraíba. – protocolo nº 08375 007512/2016-26. 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  

05- MPF- Procuradoria da República na Paraíba (PR/PB). 

06- TCU- Secretário de Controle Externo na Paraíba (SECEX-PB). - protocolamos sob o nº 

0000556668501. 

07- CGU- Chefe da Controladoria Geral da União na Paraíba. 

08- MPE-PB - Procurador-chefe da Procuradoria Geral  de Justiça –PB. 

09- OAB Nacional. - protocolo sob o nº 49.0000.2016.006632-9, 

10- ABI- Associação Brasileira de Imprensa.    

                  Dia 25.07.16, enviamos e.mail para a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba com cópias para outras 10 

(dez) respeitáveis e conceituadas Instituições, oportunidade em que levamos ao conhecimento sobre esses 06 (seis) 

pedidos de CPIs e, respeitosamente, solicitamos providências sobre a Formação de Cartel.  - 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-PB_com_copias_p09_INST.pdf ; que gerou o ID de 

chamada de nº 218792 no TJ-PB. 

 

ASSUNTOS:   
I- Formação de CARTEL no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. - Processo nº 

08700.005368/2016-54 e nº 08700.005711/2016-61 -Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica.-CADE.   

II- 06 (seis) pedidos de CPIs na Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB. 

III- Vereadora denuncia que bebê recém nascido ganha licitação. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/07-07-16_CADE_CNJ_OAB_ABI.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/25-07-16_MD_Corregedor_TJ-PB_com_copias_p09_INST.pdf
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        Diversos protocolos improlíficos em 03 Órgãos de fiscalização de João Pessoa-PB:     

 TCE-PB mais de 10 (dez) protocolos – 
  http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf  

 AL-PB 04 (quatro) protocolos. – 
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Pres_ass_leg_e_todos_os_srs_dep_11_11_11_ref_esc

andalos_na_paraiba.pdf   

 CMV-JP mais de 06 (seis) protocolos-  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos

_na_paraiba.pdf  

           *** Após esses diversos protocolos, também fizemos algumas visitas e enviamos vários e.mails 

cobrando providências, mas, infelizmente todos os contatos na CMV-JP, AL-PB e TCE-PB foram 

infrutíferos. 

        Dia 19.07.16, protocolamos em diversas Instituições de Brasília e João Pessoa respectivamente.-   

 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf . Outras informações 

na Pasta CARTEL 2016 do site www.florianomarques.com.br,  

        Sem dúvidas, esses 03 (três) Órgãos (CMV-JP, AL-PB e TCE-PB) foram a minha maior decepção 

na Paraíba, pois se não tivessem se omitido e acompanhado as decisões das Instituições, do dinâmico 

MPE-PB e da vigilante Justiça da Paraíba e; tivessem rejeitado as contas desses Órgãos envolvidos e 

dos gestores já condenados, muitos não conseguiriam o registro de suas candidaturas e seria menos um 

político para se acobertar no famigerado, ridículo e humilhante foro privilegiado que é um incentivo a 

impunidade. e verdadeira apologia a corrupção. - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18, e,  

com certeza, esta longa história teria outro final completamente diferente.  

 

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

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

decepciona-diz-moro.shtml   Endossamos essas palavras e estamos solidários com o Juiz Sérgio Moro em 

relação a sua decepção com o Poder Legislativo e, repito: a omissão desses esses 03 (três) Órgãos 

(CMV-JP, AL-PB e TCE-PB) foi o que mais me decepcionou na Paraíba. 

   OBS:  Dias 07 e 19.07.16, não protocolamos na Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB, 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba porque, depois 

de mais de 15 anos a espera de uma solução concreta cansei de ser humilhado ao ignoraram nossa 

existência e nos aborrecemos ao receber tratamento diferenciado e indiferente que degrada o cidadão 

caracterizando discriminação e preconceito, pois nunca recebemos nenhum retorno informando as 

providências e a única vez que recebemos foi do TCE-PB com a relação atualizada dos diversos 

Processos, mas, sem nenhuma solução concreta. - https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA  

 

     Não se deve subestimar a inteligência e a paciência de nenhum cidadão; pois, conforme o Artigo 5º 

da Constituição, todos somos iguais perante as Leis.- http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  

     Não vou me humilhar novamente a esses três Órgãos (CMV-JP, AL-PB e TCE-PB), que alem de 

suas funções de fiscalizar, tem obrigação de responder a qualquer cidadão sobre o andamento de 

qualquer protocolo ou Processo e, principalmente jamais ignorar a existência de um cidadão e jamais 

procrastinar a solução quando se trata do Erário Público.-  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Dep_Est_Frei_Anastacio_26-10-15.pdf ;  

      Mas infelizmente, apesar de ser Recursos do Erário Público, fica  um Órgão empurrando para o 

outro -http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/MEMORANDO_Pres_AL-PB_p_Dep_Frei_Anastacio_Dia_05-

11-15.pdf e, novamente prevaricam e nada é resolvido; restando somente a brilhante atuação do atuante 

Ministério Público do Estado da Paraíba e o olho atento das Instituições e da Justiça.    

     *** O mandato de vereador, deputado, senador, governador e presidente da República ou qualquer 

outra função mais privilegiada, não dá direito para pisarem e massacrarem os direitos de cidadania de 

qualquer brasileiro, independente de cor, raça,  religião e principalmente de origem. 

 

                                            “O abuso de grandeza começa com a separação 

http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Pres_ass_leg_e_todos_os_srs_dep_11_11_11_ref_escandalos_na_paraiba.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Pres_ass_leg_e_todos_os_srs_dep_11_11_11_ref_escandalos_na_paraiba.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos_na_paraiba.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12___ref.escandalos_na_paraiba.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1791713-omissao-do-governo-e-do-congresso-contra-corrupcao-decepciona-diz-moro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1791713-omissao-do-governo-e-do-congresso-contra-corrupcao-decepciona-diz-moro.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Dep_Est_Frei_Anastacio_26-10-15.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/MEMORANDO_Pres_AL-PB_p_Dep_Frei_Anastacio_Dia_05-11-15.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/MEMORANDO_Pres_AL-PB_p_Dep_Frei_Anastacio_Dia_05-11-15.pdf


5 

 

                                           entre o poder e o remorso” Williams Shakespeare 

 

     Absolutamente, não estamos criticando a Instituição Poder Legislativo, mas sim, alguns políticos e 

gestores que fizeram da política uma profissão ao invés de missão de servir ao povo e, infelizmente, 

ainda existem políticos “representantes do povo” que se julgam, agem e se comportam como se fossem 

donos do poder Legislativo afrontando as Instituições e a Justiça porque estão protegidos pelo 

famigerado e vergonhoso foro privilegiado que é um incentivo a corrupção e verdadeira apologia a 

impunidade.- https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0  

      Muitos políticos procuram legislar em causa própria em detrimento aos interesses de milhões de 

brasileiros que vivem na penúria e; muitos não aceitam coexistir com uma das regras básicas da 

democracia que é saber conviver com o contraditório chegando ao cúmulo de sermos processados ao 

exercermos nosso direito de impugnar um Edital sendo que, felizmente, a atenta Justiça da Paraíba 

sentindo que se tratava de retaliação arquivou a ação.- 
 http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Trabalhador_processado_por_exercer_sua_cidadania.pdf  

 

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

                          com vagar, cuida de cicatrizar, mesmo assim, sem apagar o registro”  

                          (Juiz Sebastião Geraldo de Oliveira). 

 

      Será quase impossível a Justiça fazer sozinha essa faxina ética e moral na política se não tiver mais 

participação do povo e da sociedade civil organizada e da imprensa livre participando e ajudando a 

denunciar. -  https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA  

     Foro privilegiado.-Dia16.06.16- https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0  Compartilhem e vamos 

apoiar e nos unirmos às Instituições e a Justiça na campanha nacional para acabar com essa prerrogativa 

ridícula e vergonhosa do foro privilegiado dos políticos brasileiros que é um incentivo a corrupção e 

verdadeira apologia a impunidade. 

 

    Muitas vezes escuto as pessoas dizerem: “Uma andorinha não faz verão”. Respondo com a parábola 

do beija-flor onde mostra que cada cidadão deve fazer a sua parte para ajudar a acabar com a tragédia da 

corrupção:  Fábula do Beija-Flor.- http://www.rodrigooller.com/autocontrole/a-fabula-do-beija-flor/  

       Devido a essa apatia e omissão da população, alguns gestores chegam ao cúmulo de comprarem 

equipamentos pelo dobro do preço sabendo que tinham fornecedor apto a fornecer por preço mais 

vantajoso ao Erário Público e, também reclamamos diversas vezes ao TCE-PB do tratamento 

diferenciado que temos recebido em algumas licitações que participamos. chegando ao ponto de 

ganharmos Edital e cancelarem “a bem do serviço público” e, em outra oportunidade não acataram 

nosso Recurso porque contarem sábado e domingo como dia útil para entrar com Recurso..- 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Pres_TCE-PB-Dr_Artur_Cunha_Lima_26-02-16.pdf  

     Num País realmente democrático, jamais deve haver cidadão de 1ª e 2ª classe, pois conforme o 

Artigo 5º da Constituição todos somos iguais perante as Leis e. dia 16.06.16, registramos publicamente 

nossa indignação com esse tratamento injustificável e inexplicável.-  https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0  

 
    Dia 12.08.16 decidimos gravar um vídeo- https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA ,  novamente 

solicitando providências sobre essas CPIs e, reclamando publicamente dessa situação e do tratamento 

diferenciado recebido pela CMV-JP, AL-PB e TCE-PB, pois, afinal, somos todos irmãos dentro de 

uma só Pátria não podendo haver tratamento diferenciado por causa do Estado de origem do cidadão 

brasileiro, principalmente nestes casos onde estão envolvidos milhões de reais de Recursos do Erário 

Público, fruto dos impostos pagos com o suor do trabalho de todos os contribuintes paraibanos e que o 

povo tem o direito de saber como está sendo aplicado e os Órgãos de fiscalização, bem como os 

Vereadores, Deputado e Senadores tem obrigação Regimental e Constitucional de informar. 

     Fiscalizar os Recursos do Erário Público não é favor, mas sim, obrigação desses 03 (três) Órgãos 

porque a omissão esfola o Artigo 319 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. 

Prevaricação é um crime funcional, praticado por funcionário público contra a Administração Pública, 

https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Trabalhador_processado_por_exercer_sua_cidadania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://www.rodrigooller.com/autocontrole/a-fabula-do-beija-flor/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Pres_TCE-PB-Dr_Artur_Cunha_Lima_26-02-16.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_funcional
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sendo que, os Vereadores, Deputados, Senadores e gestores políticos são funcionários públicos e os 

patrões são o eleitor e o povo que paga os salários de todos os políticos.  . - https://jus.com.br/artigos/44211/o-

crime-de-prevaricacao-na-administracao-publica-uma-pratica-inaceitavel-a-ser-combatida  
 

     Sendo que as 10 (dez) Instituições acima descritas sempre interagem, respondem e informam às 

providências que foram tomadas e, inclusive o atuante Ministério Público do Estado da Paraíba já entrou 

com 08 (oito) Ações, ao passo que a CMV-JP, AL-PB e TCE-PB ignoram nossa existência e silenciam.- 
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=323  

     COMENTAMOS E PERGUNTAMOS:   O diligente Ministério Público do Estado da Paraíba 

reconhecendo o dano ao Erário Público entra com 08 (oito) Ações e a atenta Justiça da Paraíba 

condena diversas pessoas. Portanto, perguntamos aos Órgãos de fiscalização CMV-JP, AL-PB e TCE-

PB como irão aprovar as contas desses gestores que a Justiça já condenou os entes públicos e as 

empresas por irregularidades.- Na página 11 da matéria deste link consta a relação dos Processos 

movidos pelo exemplar MPE-PB.-  http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  

 
                FATOS RECENTES: 

     RESPEITOSAMENTE, COMENTAMOS, PERGUNTAMOS, QUESTIONAMOS  E, 

NOVAMENTE  SOLICITAMOS AOS VEREADORES, DEPUTADOS E CONSELHEIROS DO 

TCE-PB PARA QUE EM SINTONIA COM AS 10 (DEZ) INSTITUIÇÕES ACIMA DESCRITAS, 

VERIFIQUEM: 

A-   *** Em 2014 houve a prisão do Superintendente e os Diretores das empresas prestadoras do 

Serviço de Coleta de Lixo em João Pessoa-PB, conforme diversas matérias na imprensa local e, 

novamente perguntamos aos Órgãos de fiscalização CMV-JP, AL-PB e TCE-PB como irão 

aprovar as contas desses gestores que a Justiça já condenou os entes públicos por 

irregularidades 

B- *** Os Vereadores de João Pessoa entram com 06 (seis) pedidos de CPIs que envolvem milhões 

de reais do Erário Público, dentre elas, o pedido para reabrir a CPI do lixo 

arquivada/engavetada em 2005; fato que comprova que o caso foi muito bem resolvido pelo 

atuante Ministério Público do Estado da Paraíba e a atenta Justiça da Paraíba; mas, faltou 

decisão política administrativa que os Vereadores reconhecem publicamente pela imprensa ao 

pedirem a reabertura da CPI do Lixo. 

C-   Se os Vereadores não tivessem provas comprobatórias não teriam porque pedir a reabertura 

dessa propalada CPI do lixo e nem das outras cinco e; pelo fato de tratar-se de vultosas somas 

de Recursos do Erário Público, respeitosamente, solicitamos que os Vereadores mostrem e 

encaminhem os documentos para as Instituições e para a imprensa da Paraíba e, com isso, os 

eleitores tomariam conhecimento de como estão sendo gastos milhões de reais fruto dos 

impostos pagos com o suor do trabalho do povo. 

            Comentamos:  Imaginávamos que os Vereadores iriam reabrir a CPI do lixo porque ao noticiar a 

reabertura dessa CPI do lixo os Vereadores reconhecem em público que foi muito mal 

administrado, mal conduzida e mal resolvida pelos Vereadores sobre os fatos  que se 

referem a formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. 

D- *** O absurdo é tanto na falta de rigor no controle pelos Órgãos de fiscalização que chegou ao 

cúmulo de uma Vereadora informar pela imprensa que, em 2010, uma das empresas vencedoras 

de licitação tinha um bebê recém-nascido como sócio “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 

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.htm l 

           Comentamos:  Imaginávamos que os Vereadores, Deputados, Conselheiros do TCE-PB iriam 

chamar essa Vereadora e seus colegas para explicarem esse absurdo injustificável 

ocasionado pela cartelização e a falta de rigor no controle da fiscalização com os gastos 

https://jus.com.br/artigos/44211/o-crime-de-prevaricacao-na-administracao-publica-uma-pratica-inaceitavel-a-ser-combatida
https://jus.com.br/artigos/44211/o-crime-de-prevaricacao-na-administracao-publica-uma-pratica-inaceitavel-a-ser-combatida
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=323
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.htm%20l
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.htm%20l
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do dinheiro do povo; pois os Vereadores não teriam motivos para pedir essas CPIs se não 

tivessem provas comprobatórias que as Instituições deveriam solicitar para investigar. 

 

     A Constituição Federal brasileira estabelece a liberdade de expressão como uma garantia individual 

 do cidadão brasileiro e resguarda a liberdade de imprensa, não podendo haver delito de opinião como 

viés do pensamento democrático, principalmente quando se trata da divulgação de vultosas somas da 

aplicação dos Recursos do Erário Público.  

     Portanto, respeitosamente, imaginávamos que a imprensa da Paraíba seguiria o exemplo da mídia 

nacional e investigaria essas informações absurdas no trato do dinheiro público com mais rigor e 

eficácia, principalmente por parte das informações através do rádio e televisão já que o povo brasileiro 

quase não tem o hábito de leitura e; com isso, esclareceria e mobilizaria a população contra a corrupção 

contribuindo com as Instituições através dessas reportagens provocando a abertura de processos de 

investigação da veracidade. 

 

     Os brasileiros não teriam conhecimento da dimensão dos valores dos e$cândalos conhecidos como o 

Mensalão do PT ocorrido em 2005, do bilionário e famoso e$cândalo conhecido popularmente e pela 

mídia como Petrolão do PT- http://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/06/1783768-o-petrolao-e-do-

pt.shtml -Folha-Dia 21.06.16,- e$cândalos dos Fundos de pensão, BNDES, dentre outros e$cândalos, se 

não fosse a ampla cobertura da grande mídia, principalmente da televisão que entrevistava os dois lados 

mostrando os diversos argumentos e o rosto dos envolvidos para o Brasil; sendo que, essas entrevistas 

na televisão e no rádio tem mais publicidade porque o brasileiro quase não tem o hábito de ler jornais e 

revistas. A maioria do povo prefere ouvir e ver ao invés de ler e tirarem as suas próprias conclusões. 

 

    Com essa divulgação a imprensa nacional prestou grande serviço à sociedade e teve papel importante 

na ajuda das informações para as atuantes e modelares Instituições MPF, PF, TCU, CGU, CNJ, STF e 

aos MPEs dos Estados, dentre outras; bem como, essas informações e entrevistas contribuíram com 

subsídios para os Processos da exemplar e histórica Operação Lava Jato.   

    As notícias diárias desses e$cândalos bilionários de corrupção provocou a indignação dos brasileiros 

esclarecidos e patriotas e ocasionou as maiores mobilizações da história do Brasil culminando no 

impeachment da Presidente da República. Prova de que o Brasil está mudando. 

    Esses exemplos da mídia nacional também poderiam ser seguidos pela imprensa paraibana 

investigando e divulgando e, com isso, ajudando as Instituições e a Justiça na reconstrução de um 

novo Brasil. 

 

    A imprensa é considerada por muitos como sendo o 4ª Poder; portanto devido à responsabilidade de 

grande formadora de opinião perante a sociedade brasileira e mundial, jamais deve apenas divulgar uma 

notícia de corrupção; mas, para evitar a vulgarização das graves notícias de corrupção, devem 

investigar, questionar e debater amplamente se aprofundando na veracidade das fontes da noticia e, com 

isso estarão evitando a banalização das notícias de corrupção, dando ampla publicidade e com as matérias 

ficarão subsidiando informações para as vigilantes Instituições e a atenta Justiça brasileira.- 
 http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=318  

      
     *** Os Órgãos de fiscalização de João Pessoa-PB e a imprensa deveriam investigar sobre essa 

empresa vencedora de licitação que tinha um bebê recém-nascido como sócio e, chamar os Vereadores para 

darem explicações, questionando sobre: 

01-   Qual o Órgão que licitou? 

02-   A CPL desse Órgão  não visualizou essas aberrações na abertura do processo licitatório? 

03-   Os concorrentes não visualizaram essas aberrações na abertura do processo licitatório? 

04-   Como explicar o CPF desse recém nascido? 

05-   Como explicar o Contrato Social dessa empresa do recém nascido? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_express%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Direitos_e_garantias_individuais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Direitos_e_garantias_individuais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Direitos_e_garantias_individuais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/06/1783768-o-petrolao-e-do-pt.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/06/1783768-o-petrolao-e-do-pt.shtml
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=318
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06-   Foram ouvidos os Vereadores para explicar detalhadamente e justificar essas aberrações com a malversação do 

dinheiro público ?    Afinal, uma das finalidades da Câmara é fiscalizar a aplicação correta dos impostos. 

07-  Os outros Órgãos de fiscalização TCE-PB, AL-PB tomaram conhecimento dos detalhes dessa licitação ? 

08-   Se essa notícia tem veracidade é caso muito sério e grave devido ao descontrole fruto da 

cartelização e, caso não tenha veridicidade também é bastante sério pela divulgação de fatos que 

não aconteceram e os Vereadores não devem ficar falando aleatoriamente sobre e$cândalos de 

corrupção sem tomar nenhuma providência que a gravidade do caso requer. 

09-   Como “representantes do povo”, os Vereadores tem responsabilidade pela autenticidade do que 

divulgam e também, sobre as verdades que deixam de divulgar.  

10-    Os brasileiros cansaram de ouvir todos os dias notícias de bilionários e$cândalos de corrupção como se 

estivessem reprisando um filme, teatro, novela, carnaval, futebol e festas juninas.  Notícias sobre a  desgraça da 

corrupção jamais devem ser banalizadas porque é a causa maior de nosso secular atraso econômico, social, 

cultural e político. Ou os brasileiros se unem com as Instituições e a Justiça para acabar com a corrupção ou a 

corrupção acaba com o Brasil.  Independente de Partido ou Estado, temos trauma de políticos corruptos. 

11-   A simples divulgação dessas aberrações sem a devida investigação e punição se torna mais um incentivo a 

impunidade dos políticos e verdadeira apologia à corrupção. 

      Saber e não fazer nada é muito pior do que não saber nada, pois ao se omitir e não tomar providências, caracteriza 

clara situação de prevaricação dos Vereadores, dos Deputados  e dos Órgãos de fiscalização.. 

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

organização e participação da sociedade no combate a chaga da corrupção e no futuro do Brasil como 

nação desenvolvida. Meu Partido é o Brasil. 

 Seccional da Ordem dos Advogados da Paraíba: 
    “Em SC, OAB lança campanha nacional de Combate à Corrupção”- 

Evento reuniu 27 presidentes estaduais do órgão em Florianópolis. 

'Ou acabamos com a corrupção ou ela acaba com o país', diz presidente.G1.Globo.SC-Dia 05.03.15-  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.html   

     “OAB lança site para denúncias de corrupção”- Gazetadopovo-Dia 24.08.11- 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/oab-lanca-site-para-denuncias-de-corrupcao-c2im67ttwogbbbrnaujk21ob2  
     Parabéns à OAB que mais uma vez está ajudando a fazer história no Brasil e desta vez no combate a essa desgraça 

nacional que é a chaga da corrupção. 

     A conceituada e respeitada OAB, juntamente com a CNBB, ABI e outras Instituições marcaram história nas 

memoráveis campanhas Diretas Já e Fora Collor e agora na campanha contra a mazela da corrupção. 

   

    “OAB/MG lança campanha de Plano de Combate à Corrupção”-OAB-MG-Dia 17.03.15- 
http://www.oabmg.org.br/noticias/6710/oabmg-lan%C3%A7a-campanha-de-plano-de-combate-%C3%A0-

corrup%C3%A7%C3%A3o    
    “OAB/SP lança campanha „Corrupção, não!‟-Estadão”- Dia 11.04.15- 
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/oabsp-lanca-campanha-corrupcao-nao/ 
    “Em nota, OAB-RS pede quebra de sigilo de ação contra Yeda”-Terra-Dia 08.08.2009-  
https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/em-nota-oab-rs-pede-quebra-de-sigilo-de-acao-contra-

yeda,212c3e232cb4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html  

   “OAB pede quebra de sigilo do processo que investiga denúncias contra Yeda Crusius”-

Correiobraziliense-Dia12.05.2009. 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2009/05/12/internas_polbraeco,107824/oab-pede-quebra-de-sigilo-

do-processo-que-investiga-denuncias-contra-yeda-crusius.shtml         

     “Combater a corrupção, dentro do Estado Democrático de Direito”-OAB-SP- Onde diz: “Combater a 

corrupção é prioridade para o país. Esse crime, odioso especialmente pelos efeitos nefastos sociais e 

econômicos que gera, precisa ser extirpado”- http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-

presidente/2015/combater-a-corrupcao-dentro-do-estado-democratico-de-direito  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/oab-lanca-site-para-denuncias-de-corrupcao-c2im67ttwogbbbrnaujk21ob2
http://www.oabmg.org.br/noticias/6710/oabmg-lan%C3%A7a-campanha-de-plano-de-combate-%C3%A0-corrup%C3%A7%C3%A3o
http://www.oabmg.org.br/noticias/6710/oabmg-lan%C3%A7a-campanha-de-plano-de-combate-%C3%A0-corrup%C3%A7%C3%A3o
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/oabsp-lanca-campanha-corrupcao-nao/
https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/em-nota-oab-rs-pede-quebra-de-sigilo-de-acao-contra-yeda,212c3e232cb4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/em-nota-oab-rs-pede-quebra-de-sigilo-de-acao-contra-yeda,212c3e232cb4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2009/05/12/internas_polbraeco,107824/oab-pede-quebra-de-sigilo-do-processo-que-investiga-denuncias-contra-yeda-crusius.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2009/05/12/internas_polbraeco,107824/oab-pede-quebra-de-sigilo-do-processo-que-investiga-denuncias-contra-yeda-crusius.shtml
http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-presidente/2015/combater-a-corrupcao-dentro-do-estado-democratico-de-direito
http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-presidente/2015/combater-a-corrupcao-dentro-do-estado-democratico-de-direito
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    ***  Respeitosamente, perguntamos e questionamos por que a Seccional da OAB da Paraíba não atua 

igual às outras Seccionais e pede aos Vereadores as cópias desses documentos comprobatórios que 

justificam esses 06 (seis) pedidos de CPIs que estão praticamente engavetados e que envolvem 

milhões de reais de Recursos do Erário Público e; como conhecedores e operadores do direito fariam 

história no combate a corrupção ao selecionarem as provas e marcariam presença ao encaminharem seus 

Pareceres para as Instituições e a Justiça tomarem as devidas providências como foi feito em São Paulo, 

Minas Gerais e no Rio Grande do Sul e diversos outros Estados. 

     Protocolamos diversas correspondências na gestão anterior da Seccional da OAB da Paraíba e, 

infelizmente, apesar de terem se passado muitos anos, não foi o esperado porque não tomaram as 

providências que a gravidade do caso requer não obstante os pedidos do Conselho Federal da OAB.  

mas, esperamos e acreditamos que a nova Diretoria da OAB-PB tenha visão diferente do seu antecessor. 

Links: Dia 11.09.2009- http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=45, - Dia 10.08.2011- 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/oab_nac_p.fms.oficio_n_1755.2011_gpr_10.08.11.jpg   - Dia 

07.08.2012- http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/oab_nacional_of.n_1548_12_pres_07.08.12.jpg  

     Dia 07.07.16, estivemos protocolando denúncia em diversas Instituições de Brasília e João Pessoa; 

sendo que, dia 18/07/2016 recebemos da Presidência o Ofício. Nº 1049/2016, onde diz:  

“Cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento do documento por intermédio do qual V.Sa. 

solicita adoção de providências junto ao serviço de coleta de lixo em João Pessoal/PB, ao tempo em 

que informo o seu redirecionamento ao Conselho Seccional da OAB/Paraíba, visto que se trata de 

demanda circunscrita à base territorial daquela Seccional”. -  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf  

    Perguntamos e questionamos:  Quais as providências que a Seccional irá tomar sobre este nosso 

pedido e do Conselho Federal da OAB? 

 

    “Corrupção e escândalos políticos afastam jovens das urnas. TSE faz campanha para atrair jovens 

de 16 e 17 anos a fazerem o título de eleitor” -       ACAERT   - Dia  17.11.15   - 
http://www.acaert.com.br/corrupeccedil-eatilde-o-e-esceacirc-ndalos-poleiacute-ticos-afastam-jovens-das-urnas-tse-faz-

campanha-para-atrair-jovens-de-16-e-17-anos-a-fazerem-o-teiacute-tulo-de-eleitor#.V7bvgvkrKM8   
    Repito: O descrédito com a classe política é generalizado de norte a sul do Brasil e agora está 

atingindo os jovens e, com isso, havendo o continuísmo na política, pois não está existindo a tão 

esperada renovação na política deixando de haver a salutar alternância de poder. 

    Ecôo: Se acontecer de eventualmente o Brasil sofrer alguma intervenção militar o culpado será 

unicamente a prepotência, arrogância e petulância da maioria dos políticos brasileiros que depois de 

eleitos viram as costas para o patrão que é o povo que os elegeu e, ignoram a corrupção que é a maior 

causa de nosso secular subdesenvolvimento econômico, social, cultural e político.      

 

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

Justiça e força tarefa composto pela união com o, MPF, PF, TCU, CGU, MJ, CADE, CNJ, STF, STJ, 

TSE, TREs, OAB,  e MPEs, dentre outras Instituições; principalmente quando agem em sintonia como 

está sendo no caso da exemplar e histórica Operação Lava Jato e; com certeza o Brasil mudará se o povo 

brasileiro sair do comodismo de sua zona de conforto e indiferença com assunto tão grave como a chaga 

da corrupção e deixar de se omitir apoiando essas respeitáveis e indubitáveis Instituições. 

 Ou o povo se reúne às Instituições e a Justiça para acabar com a corrupção, ou a corrupção acaba 

com o Brasil e poderá nos levar ao mesmo caminho da Venezuela, Grécia e URSS. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf  

         OBS:  Essas notícias são recentes (09.03.16), Portanto, comprova que os vícios continuam com 

omissão dos Vereadores. Os vereadores já foram processados em 2010 por prevaricação pelo exemplar 

MPE-PB.-   http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=11 

E- *** Pergunta: Como que os Órgãos de fiscalização de João Pessoa-PB; Câmara de Vereadores, 

a Assembléia Legislativa da Paraíba e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, aprovaram 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=45
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/oab_nac_p.fms.oficio_n_1755.2011_gpr_10.08.11.jpg
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/oab_nacional_of.n_1548_12_pres_07.08.12.jpg
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf
http://www.acaert.com.br/corrupeccedil-eatilde-o-e-esceacirc-ndalos-poleiacute-ticos-afastam-jovens-das-urnas-tse-faz-campanha-para-atrair-jovens-de-16-e-17-anos-a-fazerem-o-teiacute-tulo-de-eleitor#.V7bvgvkrKM8
http://www.acaert.com.br/corrupeccedil-eatilde-o-e-esceacirc-ndalos-poleiacute-ticos-afastam-jovens-das-urnas-tse-faz-campanha-para-atrair-jovens-de-16-e-17-anos-a-fazerem-o-teiacute-tulo-de-eleitor#.V7bvgvkrKM8
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=11
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ou aprovarão as contas da Emlur e dos  gestores e não enxergaram e não questionaram as 

irregularidades que o vigilante Ministério Público do Estado da Paraíba e o olho vivo da 

imparcial Justiça da Paraíba visualizaram e que inclusive levaram a diversos Processos e 

condenações na Justiça com prisões de algumas pessoas por irregularidades que esses 03 

(três) Órgãos de fiscalização acima citados não conseguiram visualizar. 

F-   Na gestão do então Prefeito Ricardo V. Coutinho em 2005 foi aproveitado o Contrato 

013/2001, datado de 14.09.2001, da época do ex-prefeito Cícero Lucena e, perguntamos ao 

TCE-PB, AL-PB e CMV-JP qual o número do Contrato e nº do Edital que ampara as mesmas 

empresas a continuarem fazendo o serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. 

 

                Breve cronologia do ano 2.000 até a atualidade: 

  I-   Prefeito Cícero Lucena: 01 de janeiro de 1997 até 01 de janeiro de 2005.  (02 mandatos 

consecutivos)  -   Iniciou o Contrato nº 013/2001. 

  II-   Prefeito Ricardo Coutinho: 01 de janeiro de 2005 até 31 de março de 2010.  

       Aproveitou o Contrato nº 013/2001 de seu antecessor e, dia 14.03.2005 fez cedência sem  

licitação com sobrepreço nos serviços de coleta de lixo em João Pessoa com anuência da Emlur e 

conivência do Prefeito e Vice na época e, com isso, houve a facilitação da formação de Cartel. 

III-Prefeito Luciano Agra+: 31 de março de 2010 até 01 de janeiro de 2013. -  Em 2011 gari 

ganha licitação de R$ 632.610,00, -  O Sr. Coriolano Coutinho,  irmão do atual governador, 

quando superintendente da Emlur assinou contrato com uma empresa ganhadora de uma licitação 

onde o proprietário da tal empresa é funcionário da Prefeitura de João Pessoa, ocupando o cargo 

de gari. – 
 http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-

assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67  

         IV. ***  Aumenta ainda mais a nossa indignação com essas histórias do gari e do bebê, porque, 

apesar de sermos do ramo e, morando 25 anos na Paraíba sentimos que a luta foi inglória pois, 

nunca vendemos nada na Emlur devido aos obstáculos e barreiras impostas pela cartelização, 

nos causando prejuízo imenso ao colocarem cláusulas inibitórias no Editais esfolando o Artigo  

3º § 1º, da Lei nº 8.666/93, onde diz: “É vedado aos agentes públicos, admitir, prever, incluir 

ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de........ Inclusive já fizemos dezenas de 

denúncias ao TCE-PB e, apesar do tempo, ainda estamos aguardando respostas convincentes.-   
       http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf   
        Pobre País onde a pessoa se sente desestimulada e desanimada a continuar trabalhando no ramo de 

licitações porque foi grave vítima da chaga da desgraça da corrupção. 

        No Brasil não precisa criar mais nenhum Órgão, mas sim, mecanismos de fiscalização da atuação e 

desempenho dos Órgãos de fiscalização e dos políticos e, que façam atuar com mais desenvoltura, 

imparcialidade e celeridade e que somente as Instituições e a Justiça tem o antídoto para combater essa 

inércia. 
 

  V-    Prefeito Luciano Cartaxo:   01 de janeiro de 2013 até a atualidade.   

             Respeitosamente, perguntamos às Autoridades e aos Srs Conselheiros do TCE-PB, Deputados  

            da AL-PB e Vereadores da CMV-JP:   

             01- Qual o número do Contrato e o número do Edital que ampara o atual serviço de coleta  

de lixo. 

     02- Quais os reajustes de preços? 

       03-Quais os nomes dos titulares e das atuais empresas prestadoras de serviços de limpeza 

pública em nossa bonita Capital João Pessoa. 

     04- Houve algum Aditivo ao Contrato nº 013/2001 ? 

     05- Qual o valor do atual Contrato ? 

     06- Qual o índice de reajuste anual do Contrato ? 

           07- Só poderiam continuar as mesmas empresas se tivessem ganhado um Edital que lhes desse 

amparo legal para a continuidade dos serviços de coleta de lixo em João Pessoa; caso contrário, sem a 

http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67
http://www.informepb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4256:gari-ganha-licitacao-e-assina-contrato-milionario-com-a-pmjp&catid=38:politica&Itemid=67
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf
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devida licitação, caracteriza aproveitamento do Contrato nº 013/201 e a facilitação da continuidade do 

Cartel.  

    Todas essas dúvidas recentes poderiam ser respondidas se os Vereadores tivessem saído das 

promessas e reaberto a CPI do lixo. Portanto, é inexplicável os Vereadores reconhecerem que existem 

falhas e se omitirem na fiscalização dos Recursos do Erário Público. 

 
     Os Vereadores agem dessa maneira porque o patrão que é o eleitor não tem o hábito democrático de 

exercer sua cidadania cobrando mais atitudes dos edis e menos discursos com promessas infundadas dos 

políticos; sendo que essa apatia tem custos para a sociedade que paga pela omissão com a falta grave de 

hospitais, escolas, transporte, creches, estradas, segurança etc... 

     Caberia ao TCE-PB, AL-PB e a CMV-JP averiguarem; mas, foi devido à inércia desses Órgãos na 

Paraíba que, dia 07.07.16, fomos novamente procurar o CADE e diversas outras, totalizando 10 (dez)  

Instituições de Brasília e mais 06 (seis) de João Pessoa.  

     Essas atitudes exemplares do zeloso MPE.PB e da vigilante Justiça da Paraíba também deveriam ser 

seguidas pela Câmara de Vereadores de João Pessoa, Assembléia Legislativa da Paraíba, Tribunal de 

Contas da Paraíba, fazendo as suas partes e agindo com imparcialidade pois afinal, trata-se de milhões 

de Recursos do Erário Público oriundo do dinheiro dos impostos de todos os paraibanos e cada um 

desses três Órgãos devem agir com isenção e independência mas, com harmonia e sintonia entre as 

Instituições e a Justiça. 

  

    “Vereadores protocolam mais pedidos de abertura de CPI em João Pessoa” – G1.Globo.Paraíba . -  Onde diz: 

Novos pedidos são para investigar ações da gestão de Ricardo Coutinho.  Na terça-feira, vereadores 

solicitaram investigação das obras da Lagoa. Dia 09.03.16 - http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-

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

     ***  Esses pedidos de CPIs atingem a administração  do período de 2005 até a atualidade, abordando a gestão dos  três  

últimos Prefeitos. Ao pedirem a CPI do Lixo em março de 2016, os Vereadores prevaricaram 

novamente ao reconhecerem em público que essa história que começou no ano 2.000 e se agravou no 

ano 2005 foi muito mal conduzida, mal administrada e mal resolvida pela Câmara de Vereadores de 

João Pessoa, o que comprova e justifica os motivos desta correspondência. 

 

   Os exemplos sempre vêm de cima. Esse excessivo e vergonhoso servilismo e subserviência do 

Legislativo em relação ao Executivo é a maior causa do desgaste do Poder Legislativo em todo o Brasil 

e, repito, se um dia o Brasil sofrer uma convulsão social ou intervenção militar, os culpados serão os 

próprios políticos que devido as suas arrogâncias, prepotências, petulâncias e cinismo levarão o Brasil a 

grave crise Institucional. 

 

     Excelências, estamos fazendo esses questionamentos acima e subsidiando informações para, com 

isso, respeitosamente, novamente aproveitarmos para solicitar que esses importantes Órgãos fiscalizem 

a formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB que os Vereadores reconhecem 

que foi mal conduzida, mal administrada e mal resolvida ao pedir a reabertura da CPI do lixo 

engavetada em 2005. 

    Nossos objetivos alem de continuar subsidiando informações para o CADE e as 10 (dez) Instituições 

acima descritas sobre a formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa é, também 

solicitar para que esses Órgãos de fiscalização da Paraíba TCE-PB, AL-PB e CMV-JP atuem em 

sintonia com essas 10 Instituições na fiscalização da aplicação dos Recursos Públicos oriundos do 

pagamento dos  impostos de todos os paraibanos e, também, tentar mobilizar a imprensa e as forças 

vivas da sociedade paraibana e os eleitores para exercerem o espírito cívico da cidadania cobrando dos 

políticos menos discursos e teorias e mais atitude  http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=4   

 

    O vigilante e dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba e o olho vivo da imparcial Justiça da 

Paraíba enxergaram o que os Vereadores e Deputados não viram apesar de estarem na mesma cidade e 

atitude�
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com acesso fácil aos documentos e terem a obrigação Constitucional e Regimental de fiscalizarem os 

atos do Poder Executivo, principalmente a correta aplicação dos Recursos do Erário Público. 

 

      Relação dos  06 (seis)  pedidos de CPIs na Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB; 

01-     Obras da Lagoa. 

02- Esgoto do Rio Jaguaribe. 

03- Carteiras Estudantis. 

04- Convênio da Prefeitura de João Pessoa com a Funatec e Institutos Federais do Ceará (Caso 

Sim). 

05- CPI do Jampa Digital. 

06-  Contratos da Emlur em 2010,  quando uma das empresas vencedoras da licitação tinha um bebê 

recém nascido como sócio, conforme informação de Vereadora que os outros não questionaram.   

Absurdo!!! 

        *** Essas 06 (seis) CPIs envolvem milhões de reais de Recursos do Erário Público que o povo tem o 

direito de saber e os Vereadores  tem obrigação de informar sobre a correta aplicação do dinheiro dos impostos.   

     Não estamos sendo individualistas e defendendo somente nossos prejuízos milionários, mas, também o prejuízo dos 

mais de 3,944 milhões de habitantes da Paraíba que estão pagando e arcando com a estrago desses 

e$cândalos bilionários de corrupção que, infelizmente, os Vereadores, Deputados e Órgãos de 

fiscalização se omitem de fiscalizar com o rigor que suas funções Constitucionais lhes amparam para 

atuarem, mas, que felizmente o atuante Ministério Público do Estado da Paraíba já tomou providências 

sobre alguns e$cândalos; sendo que, em algumas  dessas 06 (seis) CPIs estão envolvidas verbas do 

Governo Federal. 

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

paraibanos; mas sim, a defesa do Erário Público neste Brasil onde; devido a chaga da corrupção, o povo sofre com a 

grave falta de hospitais, escolas, transportes, estradas, creches, segurança, etc....  

       Infelizmente, devido à omissão do povo brasileiro que não cobra mais atitudes dos políticos, a 

maioria dos parlamentares sempre se reúnem e decidem que o melhor é não decidir porque confiam na 

despolitização, desinformação, apatia e omissão de grande parte da população brasileira.  

      Se os Vereadores têm informações privilegiadas e comprometedoras, não devem reter, mas sim, 

devem tornar público, pois é a correta aplicação do dinheiro dos impostos do contribuinte paraibano que 

está em jogo e, os edis devem defender com  mais obstinação os interesses do patrão que é o cidadão 

que os elegeu para fiscalizar o dinheiro dos impostos de milhões de brasileiros que são muito tributados 

e muito pouco correspondidos com hospitais, escolas, transporte público, segurança, etc...;.enfim, no 

Brasil sobram e$cândalos de corrupção e os brasileiros necessitam de tudo.    

     Nas quatro vezes em que fui candidato as minhas duas principais bandeiras foram o combate incessante à corrupção 

que é a causa de nosso secular atraso econômico, social, cultural e político e, também sempre combatemos as oligarquias 

que oprimem sacrificam e empobrecem o povo. 

      Em 2006 e 2010 quando fomos candidatos a Deputado Estadual e Federal, respectivamente,  

divulgamos no guia eleitoral, nas redes sociais e em nossos 98.000 e.mails; Desafio para Debate com os 

ex-prefeitos, secretários e vereadores para debater sobre o problema das licitações do lixo em João 

Pessoa e; nunca houve resposta de nenhum desses gestores.-  
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=317  

atitude�
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      Vinte e cinco (25) anos morando na Paraíba tenho observado que o povo quase não tem o hábito de 

cobrar dos políticos e, quando a pessoa cobra e faz a contestação e impugnação de um Edital, passa a 

ser visto como inimigo e, ao exercer a cidadania dá processo. Absurdo!!!-  
 http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Trabalhador_processado_por_exercer_sua_cidadania.pdf  

      Qualquer cidadão reclama quando não é bem atendida na iniciativa privada. Portanto, não vemos 

porque não reclamar dos políticos e gestores que nós pagamos seus salários. É o exercício da cidadania 

nos dois setores da sociedade. - https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0  
 

     “Povo precisa ajudar a combater corrupção, diz especialista” – IG – Dia 19.10.14 – Onde em certo 

trecho diz: “A população ainda é pouco engajada nessas questões...., segundo diretor do Instituto 

Auditores Internos do Brasil, Paulo Gomes” –  
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-10-19/povo-precisa-ajudar-a-combater-corrupcao-diz-especialista.html,  

     “Corrupção em alta, IDH em baixa nos municípios da Paraíba”. Jornal da Paraíba – Dia 07.06.15. 

- Levantamento mostra que quanto maior o desvio de Recursos do Erário Público, pior é o 

Desenvolvimento Humano. Reportagem cruzou dados do Pnud, dos mutirões de improbidade e do TCE.  
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/noticia/152901_corrupcao-em-alta--idh-em-baixa-nos-municipios-da-paraiba   

      É a realidade mundial, quanto mais pobre o País, Estado ou Município, maior é o índice de corrupção 

que ocasiona atraso econômico, social e político; porque falta a sociedade civil organizada ter mais 

consciência desse dano e se solidarizar e apoiar mais as Instituições e a Justiça nessa luta histórica 

para limpar o Brasil da chaga da desgraça da corrupção e; a imprensa participar mais provocando 

debates na mídia sobre os estragos irreparáveis ocasionados pelo mal da chaga da corrupção. 

 

     O Brasil é o quinto (5º) maior País do mundo; tudo o que plantar nasce, não tem vulcões, terremotos, 

guerras, etc...; Somos um País riquíssimo com povo paupérrimo e a prova concreta dessa pobreza é 

que, vergonhosamente, ainda existem 14 milhões de famílias que dependem de esmolas oficiais para 

terem o que comer porque os governos investiram errado em atividades supérfluas e improdutivas como 

a retrógrada política do Pão & Circo e torraram o dinheiro dos impostos pelo ralo do desperdício da 

corrupção que acaba com a economia e as estruturas de qualquer País do Mundo. –  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

 

                    ***  VIOLÊNCIA:    Causada pela corrupção generalizada. 

                    Os brasileiros de todos os quadrantes do Brasil se sentem vítimas da violência e reféns do 

medo e condenados a viver com o nevrálgico sentimento de que qualquer um pode ser a próxima vítima.  

      Essa violência generalizada que virou epidemia nacional é provocada pela corrupção 

desenfreada que levou a falta de investimentos na atividade produtiva, em infra-estrutura e políticas 

sociais. 

       Cada emprego gerado direto na iniciativa privada (indústria, comércio e agricultura); gera no 

mínimo mais três indiretos que são, os fornecedores, os técnicos especializados, a logística etc....  

 

 ***  Somente a educação e o trabalho libertarão o povo da opressão dos políticos brasileiros. 

A educação instrui e o trabalho liberta dando dignidade e aumenta a auto-estima das pessoas. 

 

   “Violência: Brasil tem o maior número absoluto de homicídios no mundo”. VestibularUol-Dia 11.07.16- 
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/violencia-brasil-tem-o-maior-numero-absoluto-de-homicidios-no-mundo.htm  

      A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera “nível de epidemia” taxa acima de 10 para cada 

100 mil habitantes. 

      Só para efeito de comparação, na Itália, a taxa é de 0,9 para cada 100.000 habitantes. Absurdo e 

ficamos com vergonha ao compararmos com os índices do Brasil que, de acordo com a OMS, a taxa no 

Brasil é de 32,4 homicídios para cada 100 mil pessoas.  

     “Brasil tem 11ª maior taxa de homicídios do mundo, diz OMS”-Estadão- Dia 15.05.16 –Onde diz: 

“Taxa no País é de 32,4 assassinatos por 100 mil pessoas; Honduras lidera com índice de 103,9, 

http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Trabalhador_processado_por_exercer_sua_cidadania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-10-19/povo-precisa-ajudar-a-combater-corrupcao-diz-especialista.html
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/noticia/152901_corrupcao-em-alta--idh-em-baixa-nos-municipios-da-paraiba
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/violencia-brasil-tem-o-maior-numero-absoluto-de-homicidios-no-mundo.htm
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seguido pela Venezuela, com 57,6”. - http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-11-maior-taxa-de-

homicidios-do-mundo--diz-oms,10000052196                                                                                                          

*** “Brasil contabiliza número recorde de 57 mil homicídios em um ano”-  O dado foi revelado pelo Mapa da 

Violência de 2016.  Estado da Bahia tem seis das 10 cidades mais violentas do país.- G1.Globo   Dia   

24.08.16  -   http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2016/08/brasil-contabiliza-numero-recorde-de-57-mil-

homicidios-em-um-ano.html                                                                                                                                  

***“Brasil tem 6,5 homicídios por hora, aponta Mapa da Violência”-G1.Globo-Dia 25.08.16- 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/brasil-tem-65-homicidios-por-hora-aponta-mapa-da-violencia.html - Em 2014, país teve 57 mil 

assassinatos registrados. 

*** “Três cidades brasileiras estão entre as dez mais violentas do planeta”- G1.Globo.Fantástico – Diua 
23.03.14    -  http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/tres-cidades-brasileiras-estao-entre-dez-mais-violentas-do-planeta.html  

*** “João Pessoa é a 9ª cidade mais violenta do mundo segundo ONG” - G1.Globo-Dia 24.03.14 - Capital 
paraibana tem taxa de 66 homicídios para cada 100 mil habitantes. 
Violência em João Pessoa foi tema de reportagem do Fantástico. -
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/03/joao-pessoa-e-9-cidade-mais-violenta-do-mundo-segundo-ong.html  

    “19 das 50 cidades mais violentas do mundo são brasileiras” – JUSBrasil –
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/164811531/19-das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-sao-brasileiras  

    “Três cidades brasileiras estão entre as dez mais violentas do planeta”- G1.Globo.Fantástico – Diua 23.03.14    -  
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/tres-cidades-brasileiras-estao-entre-dez-mais-violentas-do-planeta.html  

     Resido nesta bonita capital João Pessoa, há mais de 25 anos. Cidade que gosto muito. Lembro da 

tranqüilidade e a paz que a população vivia até meados de 2003; sendo que a partir desse ano a violência 

foi cada vez mais crescente devido a política retrógrada o Pão & Circo. - 

 . http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

      

     Os políticos de todos os Partidos não podem esconder esses dados alarmantes e tentar varrer a poeira 

para baixo do tapete e repetirem as mesmas promessas de sempre, ignorando esse assunto grave nessa 

fase crítica e vergonhosa de violência generalizada que passa o Brasil; mas sim, deveriam debater e 

discutir as causas dessa violência generalizada e, que levaram o pacato povo brasileiro a conviver 

com esse caos de clima de guerra civil não declarada,  

     Em nossa modesta opinião, a corrupção desenfreada e a retrógrada política do Pão & Circo foram as 

duas causas que levaram o Brasil s esse vergonhoso caos generalizado de violência. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf- 

     “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 noticias sobre esses graves índices de violência comprovam que a corrupção 

levou o Brasil ao fundo do poço.                                                                                                                  

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-11-maior-taxa-de-homicidios-do-mundo--diz-oms,10000052196
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-11-maior-taxa-de-homicidios-do-mundo--diz-oms,10000052196
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2016/08/brasil-contabiliza-numero-recorde-de-57-mil-homicidios-em-um-ano.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2016/08/brasil-contabiliza-numero-recorde-de-57-mil-homicidios-em-um-ano.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/brasil-tem-65-homicidios-por-hora-aponta-mapa-da-violencia.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/tres-cidades-brasileiras-estao-entre-dez-mais-violentas-do-planeta.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/03/joao-pessoa-e-9-cidade-mais-violenta-do-mundo-segundo-ong.html
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/164811531/19-das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-sao-brasileiras
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/tres-cidades-brasileiras-estao-entre-dez-mais-violentas-do-planeta.html
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf
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/ 

    COMENTÁRIOS:   

01- Essas matérias comprovam que a atrasada e retrógrada política do Pão & Circo não deu certo. - 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Programas_sociais_do_PT.pdf  

02- É simples de explicar. A Suécia investiu na educação, nas oportunidades de trabalho e no 

extremo cuidado na aplicação dos Recursos Públicos e não em festas, carnaval, futebol e 

bolsas..... 
 

     O Brasil precisa ser redescoberto e reconstruído após a destruição causada pela mazela da 

corrupção e, quem irá fazer um novo Brasil serão as Instituições, a Justiça resgatando a ética e a moral 

na política e, também, o povo de bem e trabalhador que gera a economia deste gigantesco País 

paralisado pela corrupção. 

      Traço um paralelo entre essas diversas reportagens e a minha situação. Se tivesse tido na Paraíba a 

oportunidade esperada dentro das expectativas, teríamos dado emprego para alguns jovens e, com isso, 

ajudado a tirar muitos adolescentes das ruas, pois somente a educação e o trabalho libertarão o povo 

da opressão dos políticos e preparará a sociedade para um futuro mais promissor.  
    

      “Justiça sozinha não resolve problema da corrupção, diz Moro”-Exame- Dia 29.03.16. –  

       Com certeza a história do Brasil seria outra se cada um dos 200 milhões de brasileiros fizessem as 

suas partes cobrando mais dos políticos e não se omitindo quanto a chaga da corrupção e, inclusive os 

Órgãos de fiscalização fossem mais rigorosos e atuantes e, a imprensa da Paraíba fizesse mais debates 

sobre esses e$cândalos; com certeza a história dessas 06 (seis) CPIS)  seria outra. 

     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. 

     Após enviarmos para a Câmara de Vereadores de João Pessoa-CMV-JP, Assembléia Legislativa do 

Estado da Paraíba.-AL-PB e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.-TCE-PB; também iremos 

encaminhar cópias para as 15 (quinze) respeitáveis Instituições acima descritas; para nossos 98.000 

contatos de e.mail e para as redes sociais pois trata-se de vultosas somas de Recursos do Erário Público 

que os Vereadores tem obrigação de fiscalizar e dever de informar aos seus patrões que são esses 

mesmos cidadãos,  contribuintes e eleitores que os elegerem e pagam os seus salários para vigiarem e 

fiscalizar a correta aplicação do dinheiro de seus impostos. Portanto, fiscalizar não é favor dos 

Vereadores, é obrigação Regimental e Constitucional.  

***  Visite a Pasta CARTEL 2016 no portal www.florianomarques.com.br, 

     Sendo o que tinha para o momento e, cientes de nossos pedidos acima descritos, aproveitamos para 

renovar nossos votos de estima, respeito e consideração. 

 

     Atenciosamente 

 

     ---------------------------------------------------- 
     Floriano Marques da Silva - www.florianomarques.com.br, 

     fms@pcrfloriano.com.br, florianomsrs@gmail.com.br, 

     Fones: (83)  99924-9964   /   98772-2288. 

         

     Rua Damasquins Ramos Maciel nº 234 

     Edifício Jacarandá – Bessa.  

     58035-090  - João Pessoa-PB. 
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