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DE:    Floriano Marques da Silva  

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

19 de setembro de 2016. Maior de 60 anos 

   

 

João Pessoa, 19 de setembro de 2016.                                       

 

Para 

Seccional da OAB Paraíba e Diretoria 

Nesta Capital 

  

A/C:  Dr. Paulo Antonio Maia e Silva 

         M.D. Presidente da Seccional da OAB da Paraíba 

         *** Dr. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana    

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

OAB-PB. 

Com cópia para toda a Diretoria e, 

 

        Em 2009, 2011, 2013, 2015, estivemos em Brasília, São Paulo e Porto Alegre com o objetivo de, 

federalizar esse problema e; novamente em 07 de julho de 2016, repetimos o percurso e, também já 

protocolamos em 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. 

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

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

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

 

REFERENTE:  e$cândalos na Paraíba- 06  (seis) CPIs.- http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=19 

 

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 Regimentais e Constitucionais 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. 

"Só existe uma maneira de evitar 

as críticas: não fazer nada, não 

dizer nada, e não ser nada". – 

Aristóteles- filósofo - 384 AC. 

 

                              www.florianomarques.com.br,                    

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

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

mailto:fms@pcrfloriano.com.br
mailto:florianomsrs@gmail.com
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=19
http://www.florianomarques.com.br/
mailto:fms@pcrfloriano.com.br
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      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. 

 

OBS:  Estamos anexando cópia da mesma correspondência que protocolamos dia 07.07.16 nas 

prestigiosas Instituições TJ-PB, CADE, CNJ, OAB e ABI e, dia 19.07.16 no TJ-PB, PF, MPF, 

TCU, CGU e MPE-PB e, também cópia que enviamos dia 26.08.16 por e.mail para 

conhecimento de todos os Vereadores e a imprensa da Paraíba com pedido de providências pois 

é inadmissível e injustificável arquivarem 06 (seis) pedidos de CPIs e divulgarem que um bebê 

recém nascido ganhou uma licitação e deixar acontecer sem tomarem as providências que a 

gravidade do caso requer porque estão envolvidos milhões de reais do dinheiro dos impostos do 

povo paraibano. Ridículo!!!  Absurdo!!! 

           ***  A imprensa é considerada mundialmente como sendo o 4º Poder e, respeitosamente, 

achávamos que a imprensa da Paraíba seria mais atuante e participativa no que se refere aos e$cândalos 

de corrupção e iria agir igual aos seus colegas do centro do País, investigando a fundo as fontes e, 

divulgar, debater, questionar todos os políticos e gestores envolvidos e levar ao conhecimento do povo e 

das Instituições. Os brasileiros não saberiam dos bilionários e$cândalos do Mensalão e do Petrolão, 

dentre outros se não fosse a ampla divulgação da grande mídia. 

     Como é de praxe nessas ocasiões virão alguns assessores e súditos mais devotos dos políticos para 

dizerem que se trata de notícia requentada; mas, ao contrário, trata-se de problema muito mal 

administrado, mal resolvido e mal conduzido 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 Assembléia 

Legislativa da Paraíba; sendo a nossa única e última esperança a Justiça que é uma constante reparadora 

de danos 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 do Erário Público. 

 

      ASSUNTOS:    

01-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; referente a cedência sem licitação com sobrepreço e formação de Cartel no 

serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB. 

02- 06 (seis) pedidos de CPIs na Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB. 

03- Vereadora denuncia que bebê recém nascido ganha licitação. Absurdo!!! 

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

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

muito mal conduzida, mal administrada e mal resolvida pela Câmara de Vereadores de João 

Pessoa, o que comprova e justifica os motivos desta correspondência e a reabertura da 

CPI que foi envagetada em 2005.   
 O juramento na posse foi para cumprirem a Constituição e o Regimento da Câmara, pois 

nenhum político pode ficar escolhendo o que vai fiscalizar quando se trata de Recursos do 

Erário Público se considerando e agindo como se estivessem acima das Leis, da Ordem e da 

Constituição. Artigo 5º da C.F. . - http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18  

 

   Aos cumprimentá-los cordialmente, aproveitamos para, consideravelmente relatar os fatos referentes à 

formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB e, respeitosamente solicitar 

providências dessa conceituada e prestigiosa Instituição. 

    Estivemos na OAB da Paraíba para falarmos com o M.D. Presidente; mas, além da agenda estar 

lotada, o Dr. Paulo Maia estava em viagem para outro Estado. Relatamos o motivo da visita e 

comentamos que também estaríamos viajando por motivo de saúde e trabalho e, após nossa exposição 

dos fatos, a secretária nos encaminhou ao Dr. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana,  M.D. Presidente da 

Comissão de Combate ao Nepotismo e Improbidade Administrativa da  OAB-PB. 

http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=18
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    Aproveitamos a oportunidade para agradecer a maneira cortês, atenciosa e muito cordial com que o 

Dr. Cláudio Toledo nos recebeu dia 13.08.16 às 16hs15min, nos deixando à vontade para descrevermos 

informalmente resumo de uma história de mais de 25 anos e repleta de obstáculos e barreiras que se 

arrastam desde quando viemos embora para a Paraíba em 1991 e, que se agravou a partir do ano 2.000. 

      

      ***  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    

 

    Nessa oportunidade fizemos breve relato sobre o tratamento diferenciado que temos recebido de 

alguns Órgãos da Paraíba e fizemos cronologia da longa história referente aos Editais da Emlur e à 

cedência sem licitação com sobrepreço e formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João 

Pessoa-PB que vem desde meados do ano 2001 na gestão do ex-prefeito e ex-Senador Cícero Lucena e 

se agravou em 2005 na gestão do ex-prefeito Ricardo Coutinho, sendo que, continua sendo mal 

administrada e mal conduzida pelos Órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba, Assembléia Legislativa da Paraíba e Câmara de Vereadores de João Pessoa; sendo a nossa 

única e última esperança a Justiça que é uma constante reparadora de danos à sociedade.  

     O Dr. Cláudio Tolêdo, sentindo a gravidade do problema que, comprovadamente envolve vultosas 

somas de Recursos do Erário Público, nos informou que iria nomear uma equipe para analisar essa 

documentação e dar o Parecer em comum acordo com a Diretoria da Seccional da OAB da Paraíba. 

 

    A OAB é a constante ponte entre o cidadão e a Justiça representando a voz do povo na sociedade e; 

devido a sua exemplar história de luta imparcial em defesa da Democracia (Diretas já) e dos direitos do 

cidadão brasileiro, tem influência em toda sociedade e suas ações estimulam  ao debate democrático na 

formação do contexto da formação de opinião; sendo permanente canal moderador de conceitos e as suas 

iniciativas e campanhas no combate à corrupção ajudam a filtrar os candidatos exercendo forte poder de 

influencia nos eleitores na escolha dos candidatos que irão representar melhor o povo brasileiro. 

     Conforme relatamos, devido à excessiva procrastinação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 

da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba e da Câmara de Vereadores de João Pessoa, decidimos 

federalizar esse problema e resolvemos protocolar denúncia de formação de Cartel e sobrepreço em 06 

(seis) Instituições de Brasília  em 2009, 2011, 2013, 2015 e repetimos dia 07 de julho de2016. 

     Dia 18/07/2016 recebemos da Presidência da operante e atuante OAB Nacional 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 

Pessoa/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”.- Cópia em anexo. 

Inclusive V.Ex.ª nos informou que a Seccional da OAB da Paraíba já havia recebido essa documentação 

do Conselho Federal da OAB. - http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-

2016_GPR-OAB_Nacional.pdf   
 

 Dentre os diversos casos, perguntamos, questionamos e pedimos à Seccional da OAB da Paraíba para 

averiguar como que os Órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Assembléia 

Legislativa da Paraíba e Câmara de Vereadores aprovaram ou irão aprovar as contas desses gestores e 

da Emlur se- http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Proc.Chefe%20MPE-PB-11.09.12.PCR.pdf -   o 

exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba reconhecendo danos ao Erário Público entra 

com 08 Processos e a  imparcial Justiça da Paraíba condena os dirigentes das empresas prestadoras do 

https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Proc.Chefe%20MPE-PB-11.09.12.PCR.pdf
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serviço de coleta de lixo e o ex-superintendente da Emlur por irregularidades. - “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/,  

 

     Relação dos processos movidos pelo atuante e exemplar Ministério Público do Estado da Paraíba 

sobre cedência sem licitação com sobrepreço e formação de Cartel do lixo em João Pessoa-PB, estão na 

página 11 da matéria em anexo –http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  

   Não estamos visualizando apenas os nossos enormes prejuízos; mas, também o imenso dano ao 

Erário Público já reconhecido pelo dinâmico Ministério Público do Estado da Paraíba. A realidade 

é que independente do Estado, partido ou candidato, temos grande trauma de políticos corruptos. 
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0   
 

   Relatamos que, alem de nosso colossal prejuízo devido às barreiras impostas pela cartelização, a nossa 

indignação aumentou muito depois que vieram problemas de saúde e, também pelo fato de sabermos que 

um gari ganhou uma licitação em 2011 e depois neste ano uma vereadora comenta na imprensa que uma 

empresa onde tem um bebê recém nascido como sócio ganhou uma licitação. Absurdo!!!  Ridículo!!! É a 

banalização da corrupção. G1.Paraíba – 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  
   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 e verdadeiramente democrática (Art. 5º.CF). Só conseguiremos atingir esse objetivo quando 

acabarmos com a epidemia da corrupção e o famigerado e ridículo foro privilegiado que é um verdadeiro 

estímulo a corrupção e apologia a impunidade..- https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0 

 

   *** Acreditamos que V.Ex.ª e toda a Diretoria da Seccional da OAB/Paraíba tomarão as providências 

que a gravidade do caso requer e, também encaminharão para os ilustres membros do Fórum 

Interinstitucional que o Sr. participou de reunião no dia 06.07.2016, na sala de sessões do Pleno do 

Tribunal de Justiça da Paraíba, quando o combate à corrupção foi o tema discutido. O evento foi aberto 

pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Marcos Cavalcanti de 

Albuquerque, e teve a participação, além de membros do TJPB e da OAB-PB, de representantes do 

Ministério Público, Corregedoria Geral de Justiça, Assembléia Legislativa, Polícias Civil e Militar, 

Tribunal de Contas, Procuradoria Geral do Estado. - http://www.portal.oabpb.org.br/exibe-

noticia.php?codigo=254  

     *** Favor levar ao conhecimento da Diretoria da Seccional da Ordem dos Advogados da Paraíba, 

bem como, para os briosos membros do Fórum Permanente de Diálogo Interinstitucional, Inclusive, 

comentamos que, devido a gravidade dos casos e o volume de Recursos do Erário Público 

envolvidos e a omissão dos Órgãos de fiscalização TCE-PB, AL-PB e CMV-JP; ao pedirem a cópia 

desses documentos comprobatórios das 06 (seis) CPIs e encaminharem para o Fórum Interinstitucional; 

V.Ex.
as 

 estarão prestando relevantes serviços a sociedade paraibana porque essa documentação 

refere-se a vultosas somas de Recursos Públicos.  

    Já solicitamos para a Câmara de Vereadores diversas vezes respostas de nossos inúmeros protocolos e 

cópias de documentos e nunca fomos atendidos ignorando até nossa existência e direitos como cidadão 

brasileiro. Atitude discriminatória e preconceituosa. Xenofobia. Injustificável. Acreditamos que desta 

vez respeitarão o prestígio da Seccional da OAB da Paraíba e não irão se esquivar de repassar essa 

documentação que envolve milhões de reais fruto dos impostos do povo paraibano. 

     O Brasil está sendo passado a limpo, mas infelizmente, ainda existem alguns políticos que não 

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

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

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

combate incessante a corrupção e as oligarquias e ajudar a fazer com que a Paraíba seja um lugar de 

oportunidades para todos, independente de cor, raça, religião e, principalmente de origem e sem 

http://www.heldermoura.com.br/esquema-do-lixo-na-emlur-leva-justica-condenar-ex-diretor-e-empresarios/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
https://www.youtube.com/watch?v=51VaRXZd9L0
http://www.portal.oabpb.org.br/exibe-noticia.php?codigo=254
http://www.portal.oabpb.org.br/exibe-noticia.php?codigo=254
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precisar de  influências políticas para conseguir respostas do que protocolamos e concretizar o que 

desejamos e sonhamos. 

 

      CAMPANHAS: 

     Sempre apoiamos espontaneamente e continuaremos apoiando incondicionalmente as campanhas de 

todas as Instituições e a Justiça -http://corrupcaonao.mpf.mp.br/ - no combate a essa calamidade nacional da 

corrupção que destruiu a economia do Brasil e, continuaremos apoiando qualquer campanha contra a 

desgraça da corrupção, porque a solução para essa epidemia não virá pela via política, mas sim, pela via 

Institucional e Jurídica porque somente a Justiça tem profissionais competentes e habilitados e o antídoto 

para combater essa tragédia nacional que é muito pior do que guerra, terremoto ou tsunami,  

     “População deve provocar mais e perder o medo” - Correio da Paraíba.- Dia 03.06.2007.- Procurador 

Osvaldo Trigueiro Filho. Onde diz: “É preciso mudar nossa cultura. A população deve provocar mais e 

perder o medo e apostar que as coisas podem dar certo”-  e o Procurador diz: “O Ministério Público 

está pronto e será o escudo dos interesses da sociedade” -  Cópia em anexo  

      “OAB conclama o povo a cobrar dos políticos”- Correio da Paraíba-onde diz: “Cezar Brito 

conclamou a população a cobrar mais responsabilidade dos políticos do País” - Dia 07.09.09 - Cópia 

em anexo.  

     “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, novamente  a OAB  deixa um marco na história da luta pela 

ética e moral na política com  a campanha contra a mazela da corrupção. 

      “CNBB lança campanha da fraternidade com defesa do combate à corrupção”- Dia 18.02.15 - 
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/02/18/interna_politica,619425/cnbb-lanca-campanha-da-fraternidade-com-

defesa-do-combate-a-corrupcao.shtml  

       “OAB lança campanha contra a corrupção- JUSBrasil – Dia    -  05.03.2015-  http://oab-

ma.jusbrasil.com.br/noticias/217337663/oab-lanca-campanha-contra-a-corrupcao  

      “Artigo do vice-presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia: Corrupção sem precedentes‟ – 

Dia 12.03.15 - http://www.caars.org.br/noticia-795-artigo-do-vicepresidente-nacional-oab-claudio-lamachia-corrupcao-

sem-precedentes    
     “Campanha de Combate à Corrupção da OAB é destaque da revista Em Evidência‟ – OAB-RS - 

Dia 07.05.15 - http://www.oabrs.org.br/noticias/campanha-combate-corrupcao-oab-e-destaque-revista-em-evidencia/17882   

      “Em SC, OAB lança campanha nacional de Combate à Corrupção” – G1.Globo – Dia  05.03.16 - 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.html  
       

    A OAB foi protagonista dos maiores acontecimentos históricos do Brasil e, também, junto com outras 

Instituições conceituadas de nosso País, marcou história no combate à corrupção em diversos Estados. 

Esperamos o mesmo comportamento da Seccional da OAB da Paraíba. 

*** A OAB é considerada como sendo uma das Instituições de maior conceito e credibilidade em nosso 

País e juntamente com outras Instituições marcaram história na política brasileira e, agora está novamente 

registrando presença histórica nas campanhas contra a mazela da corrupção ao fazerem ampla divulgação dos 

bilionários e$cândalos da corrupção que levaram o Brasil a grave estagnação econômica ocasionando 

uma geração perdida de jovens devido a falta de oportunidades gerada pela tragédia da corrupção. 
 

     O poder popular triunfa sobre todos os outros tipos de interesses espúrios; mas infelizmente a maioria 

do povo ainda não sabe avaliar a força e o poder do seu voto. O povo deveria cobrar mais dos políticos, 

pois é devido a omissão generalizada dos eleitores que existe as mordomias, a soberba, a prepotência e a 

arrogância de grande parte dos políticos que depois de eleitos administram o Poder Legislativo como se 

http://corrupcaonao.mpf.mp.br/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/oab-lanca-site-para-denuncias-de-corrupcao-c2im67ttwogbbbrnaujk21ob2
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/02/18/interna_politica,619425/cnbb-lanca-campanha-da-fraternidade-com-defesa-do-combate-a-corrupcao.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/02/18/interna_politica,619425/cnbb-lanca-campanha-da-fraternidade-com-defesa-do-combate-a-corrupcao.shtml
http://oab-ma.jusbrasil.com.br/noticias/217337663/oab-lanca-campanha-contra-a-corrupcao
http://oab-ma.jusbrasil.com.br/noticias/217337663/oab-lanca-campanha-contra-a-corrupcao
http://www.caars.org.br/noticia-795-artigo-do-vicepresidente-nacional-oab-claudio-lamachia-corrupcao-sem-precedentes
http://www.caars.org.br/noticia-795-artigo-do-vicepresidente-nacional-oab-claudio-lamachia-corrupcao-sem-precedentes
http://www.oabrs.org.br/noticias/campanha-combate-corrupcao-oab-e-destaque-revista-em-evidencia/17882
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/em-sc-oab-lanca-campanha-nacional-de-combate-corrupcao.html
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fosse uma propriedade particular, de amigos e companheiros virando as costas para o patrão que é o povo 

que os elegeu. 

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

e o remorso”.  - Williams Shakespeare      

   

     Se falta educação, saúde, segurança, etc.... o povo deve culpar os governantes. Mas se falta governo o 

povo deve dar mea-culpa e atribuir a si mesmo pelo voto em políticos já condenados  pela Justiça. 

 

       ***  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. 

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

arrependimento pelo voto mal conduzido e conseqüentemente o cidadão brasileiro pagará pela sua 

omissão, despolitização, desinformação e alienação política com a falta de hospitais, escolas, creches, 

transportes, estradas, caos na segurança, com a violência generalizada, etc...- 
 https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA    

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

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

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

      Martin Luther King. 

     

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

principalmente porque nos estimula ao acompanharmos diariamente pela grande mídia o trabalho dessas 

inquestionáveis Instituições OAB Nacional e algumas Secionais, TJ-PB, CADE, CNJ, PF, MPF, TCU, 

CGU, ABI e MPE-PB, dentre outras e, sentimos que nem tudo está perdido neste Brasil de tanta 

inversão de valores e gravíssima crise moral e ética na política brasileira; sendo que, somente as 

Instituições e a Justiça tem o antídoto parta eliminar essa desgraça nacional que virou epidemia na 

política brasileira levando o Brasil a grave estagnação da economia, milhões de desempregados , uma 

geração de jovens perdida, violência generalizada, sendo que a paciência do povo já chegou ao limite. 

   Os brasileiros deveriam participar mais das decisões das Instituições e da Justiça no histórico combate 

à corrupção; mas, o que mais me deixa indignado é a falta de indignação do povo brasileiro com essa 

tragédia que está tirando a comida da boca de seus filhos e não reagem. 

 

   OFÍCIOS E PROTOCOLOS - OAB: 

   Respeitosamente, solicitamos que nos informem sobre as providências e encaminhamentos deste 

pleito, porque alem desta nossa solicitação, também existem solicitações da Presidência Nacional da 

OAB, através dos Ofícios e protocolos: 

01-  Ofício nº  1468/2009-GPR, datado de 11 de setembro de 2009 e subscrito pelo M.D. Presidente, Dr. 

Cezar Britto e dirigido ao Presidente da Seccional da OAB-PB, Dr. José Mário Porto Júnior.  Cópia 

em anexo. 

02-  Ofício nº  1755/2011-GPR, datado de 10 de agosto de 2011 e subscrito pelo M.D. Presidente, Dr. 

https://www.youtube.com/watch?v=GcROM_EVnUA
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Ophir Cavalcante Junior, dirigido à Floriano Marques da Silva.  Cópia em anexo. 

03-  Ofício nº  1756/2011-GPR, datado de 10 de agosto de 2011 e subscrito pelo M.D. Presidente, Dr. 

Ophir Cavalcante Junior, dirigido dirigido ao Presidente da Seccional da OAB-PB, Dr. Odon 

Bezerra Cavalcanti Sobrinho.  Cópia em anexo. 

04-   Dia 23.05.2011, protocolo nº 912/2000. Correspondência de Floriano Marques da Silva para 

Presidente da Seccional da OAB-PB, Dr. Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho. Cópia em anexo. 

05-   Dia 04.08.2011, protocolo nº 1842/2011. Correspondência com uma lauda de Floriano Marques da 

Silva para Presidente da Seccional da OAB-PB, Dr. Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho, reiterando 

pedido de providências sobre os protocolos de números 1410/2009 de 16.09.2009 e 912/2001 de 

23.05.11. Cópia em anexo. 

06-   Dia 31.07.2012, protocolo nº49.0000.2012.007526-6. Correspondência com duas laudas de 

Floriano Marques da Silva para Presidente do Conselho Federal da  OAB.Dr.Ophir Filgeiras 

Cavalcante Junior, reiterando pedido de providências sobre os protocolos de números 1410/2009 de 

16.09.2009 e 912/2001 de 23.05.11-OAB-Paraíba. Cópia em anexo. 

07-    Dia 07.08.2012, Ofício nº  1548/2012-GPR, subscrito pelo M.D. Presidente, Dr. Ophir Cavalcante 

Junior, dirigido à Floriano Marques da Silva, informando que novamente determinei a remessa ao 

expediente ao Conselho da Seccional da OAB/Paraíba.   Cópia em anexo 

08-  Dia 12/07/2016, recebemos o Ofício nº 1049/2016-GPR, subscrito pelo M.D. Presidente , Dr. 

Claudio Lamachia, dirigido à Floriano Marques da Silva, comunicando que “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”. -  Inclusive, V.Sª nos informou que a Diretoria da 

Seccional da OAB-Paraiba já havia recebido essa documentação.  Cópia em anexo 
         http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf  

           Respeitosamente perguntamos:  Quais as providências que a Seccional irá tomar sobre este nosso 

pedido e do Conselho Federal da OAB ? 

 

     ATITUDES DE OUTRAS SECCIONAIS: 

    “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/ 

    “Corrupção no Espírito Santo é insuportável, diz presidente a OAB a Miguel Reale” – Agência 

Brasil – Dia 30.04.2002 - http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/node/620733  

    “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                                                                                       
“OAB pede na PGR o afastamento ou a prisão preventiva do governador Arruda”- JusBrasil - 
http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/2082321/oab-pede-na-pgr-o-afastamento-ou-a-prisao-preventiva-do-

governador-arruda                                                                                                                                                                      

“OAB pede saída ou prisão do governador do DF” – Cristovam Buarque - Dia 10.02.2010 - 
http://www.cristovam.org.br/portal3/distrito-federal/3479-oab-pede-saida-ou-prisao-do-governador-do-df.html 

   “Atuação da OABMT contra a corrupção é destacada em evento no Palácio Paiaguás”. OAB>MT – 

Dia 09.12.15 - http://www.oabmt.org.br/Noticia/Noticia.aspx?id=12086&titulo=atuacao-da-oabmt-contra-a-corrupcao-e-

destacada-em-evento-no-palacio-paiaguas  

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf
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/
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/node/620733
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://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/2082321/oab-pede-na-pgr-o-afastamento-ou-a-prisao-preventiva-do-governador-arruda
http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/2082321/oab-pede-na-pgr-o-afastamento-ou-a-prisao-preventiva-do-governador-arruda
http://www.cristovam.org.br/portal3/distrito-federal/3479-oab-pede-saida-ou-prisao-do-governador-do-df.html
http://www.oabmt.org.br/Noticia/Noticia.aspx?id=12086&titulo=atuacao-da-oabmt-contra-a-corrupcao-e-destacada-em-evento-no-palacio-paiaguas
http://www.oabmt.org.br/Noticia/Noticia.aspx?id=12086&titulo=atuacao-da-oabmt-contra-a-corrupcao-e-destacada-em-evento-no-palacio-paiaguas
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   “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  
     “Pedido de impeachment da OAB contra Dilma é por 'conjunto da obra', diz presidente da ordem” 

-BBCBrasil -Dia 28.03.16 - http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160322_oab_impeachment_ms  

 

 *** Respeitosamente e modestamente, sugerimos que a conceituada Seccional da OAB da 

Paraíba atue igual ao Conselho Federal da OAB e às outras Seccionais e usando seu prestígio 

solicite 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 operadores do direito e profundos conhecedores 

das Leis 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 Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul e diversos outros Estados. 

     Ninguém estará fazendo pré-julgamento de nenhum político; mas, devido a omissão dos Órgãos de 

fiscalização, a OAB da Paraíba estará apenas usando seu prestígio e conhecimento jurídico para pedir os 

documentos comprobatórios para encaminhar para os atuantes Ministérios Públicos Federais e Estaduais 

e para a Justiça que tem Magistrados qualificados e muito bem preparados para julgarem baseados nas 

provas documentais que seriam apresentadas pela conceituada Seccional da OAB da Paraíba. 

 Os poderes são independentes e harmônicos entre si (Artigo 2º, CF/88) e o mesmo ocorre 

entre as Instituições. Portanto, ao pedirem esses documentos e enviarem as Instituições e a 

Justiça a Seccional da OAB da Paraíba estará deixando a sua marca na história de novas 

normas e conceitos de política porque os gestores saberão que tem Instituições do renome da 

OAB-PB que estarão atentas e vigilantes e; com isso, mudará os conceitos e as práticas e os 

políticos passarão a ter mais temor as Instituições e respeito e consideração pelo patrão que 

paga os seus salários que são todos os contribuinte e eleitores paraibanos.  

 

     Protocolamos diversas correspondências nas gestões anteriores 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 dos Presidentes do Conselho 

Federal da OAB; mas, esperamos e acreditamos que a nova Diretoria da OAB-PB tenha visão diferente 

dos seus antecessores. 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  

    “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: Devido as denúncias diárias de e$cândalos bilionários de corrupção 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  com sérios riscos a sobrevivência da Democracia, 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 subestimando a inteligência e a 

paciência dos eleitores e, ignoram a corrupção que é a maior causa de nosso secular subdesenvolvimento 

econômico, social, cultural e político.      

 

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
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160322_oab_impeachment_ms
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.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
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     O Brasil está mudando e a sociedade brasileira começou a despertar nos grandes e históricos 

movimentos  de rua em  2013, 14, 15 e 2016 porque não agüenta mais tantos e$cândalos de corrupção e, 

também está aparecendo pequenos movimentos na Paraíba com a campanha  intitulada Minha Jampa -  

http://www.27vereadorese1segredo.minhajampa.org.br/  que está cobrando publicamente mais transparência dos  

Vereadores na campanha intitulada  “27 Vereadores e um segredo”. É o povo saindo de sua zona de 

conforto e comodismo porque começou a sentir no bolso as causas da corrupção. 

     Apoiamos e endossamos o texto da campanha Minha Jampa e ficamos satisfeitos porque são mais 

pessoas indignadas com a omissão, submissão e subserviência dos Vereadores de João Pessoa.  Vejam o 

link: http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-08-16_escandalos_na_Paraiba-06_CPIs_p-18instituicoes.pdf   

 

 *** Não haverá político corrupto que resista um mutirão contra a corrupção com a união do povo 

e a atuação da Justiça e força tarefa composto pela união da OAB com o, MPF, PF, TCU, CGU, MJ, 

CADE, CNJ, STF, STJ, TSE, TREs,  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 une às Instituições e a Justiça para acabar com a corrupção, ou a corrupção acaba 

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

 

      Uma das coisas que mais nos deixa indignados é a falta de indignação do povo brasileiro com as 

conseqüências da desgraça da corrupção no dia a dia de todos os brasileiros. Ser cidadão não é somente 

viver em sociedade, mas tentar transformá-la. Onde está a sociedade está o direito. 

     Devido a essa omissão generalizada do povo e a representatividade que os eleitores elegem 

dificilmente haverá mudanças nos conceitos, práticas e forma de fazer política. Eleitores, não se iludam 

com promessas porque nada muda se você não mudar pelo voto. 

    “O Brasil tem fome de ética e passa fome em consequência da 

falta de ética na política” -. Herbert de Souza 

 

     Repito:  Acredito e confio muito nas Instituições e na Justiça brasileira e, creio que são 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. 

     O poder popular triunfa sobre todos os outros tipos de interesses espúrios. 

  "O Sistema não teme o pobre que tem fome, porque, como regra, basta 

enganá-lo com cestas básicas e outras cantilenas da solidariedade. O 

Sistema teme o pobre que sabe pensar, porque vai atrás de seus direitos.” 

Pedro Demo 

      PROTOCOLOS que estão em anexo: 

***   Respeitosamente, informamos que já protocolamos correspondência com este mesmo conteúdo e 

anexos em 05 (cinco) Instituições de João Pessoa e Brasília:  

  TJ-PB -Dia 28.06.16, às 10hs12min,  protocolamos sob o número 034009 2,- correspondência 

com  53 laudas e 143 anexos, dirigidas ao M.D. Corregedor de Justiça do Estado da Paraíba.  - 

(Cópia em anexo do protocolo). 

 CADE: Dia 07.07.16, às 11hs12min, protocolamos sob o nº 08700,  correspondência com 63 

folhas e 147 anexos, totalizando 210 páginas.  (Cópia em anexo). -  

  CNJ:  Dia 07.07.16, às 13hs19min, protocolamos sob o nº 8961 ,  correspondência com 63 

folhas e 147 anexos, totalizando 210 páginas.  (Cópia em anexo). -   

   OAB Nacional: Dia 07.07.16, às 14hs14min, protocolamos sob o nº 49.0000.2016.006632-9,  

http://www.27vereadorese1segredo.minhajampa.org.br/
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-08-16_escandalos_na_Paraiba-06_CPIs_p-18instituicoes.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/ALERTA_E_PREVISAO-JP-PB-dia_06-06-16.pdf
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correspondência com 63 folhas e 147 anexos, totalizando 210 páginas.  (Cópia em anexo). -  

            *** Dia 12.07.16 a OAB Nacional enviou o Ofício nº 1049/2016-GPR, informando que a 

correspondência com os anexos foi encaminhada para a Seccional da OAB/Paraíba visto que se 

trata de demanda circunscrita à base territorial daquela Seccional. (Cópia em anexo). -  
           http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-

OAB_Nacional.pdf 

          *** Acusamos o recebimento e agradecemos à OAB pela presteza, atenção e celeridade. 

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

BR, correspondência com 63 laudas e 147 anexos, dirigidas ao M.D. Presidente da Associação 

Brasileira de Imprensa. (ABI)   - (Cópia em anexo do registro) e da cópia da correspondência. -  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/15-07-16_Presidente_da_ABI.pdf  
  ***  Dia 15.07.16 às 22hs14min, enviamos e.mail para a Presidência da ABI, intitulada  Pres. 

ABI-e$cândalos na Paraíba-CARTEL e, com 04 (quatro) anexos. Cópia da correspondência -  
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/env_15-07-16_Presidente_da_ABI.pdf  
*** Dia 07.07.16, enviamos e.mails com cópia da correspondência para essas 04 (quatro)  

Instituições com o objetivo de facilitar a visualização dos diversos links por parte dessas 

prestigiosas Instituições CADE, CNJ, OAB Nacional e ABI. - (Cópia em anexo).  

 

***       Dia 19.07.16, também protocolamos correspondência com este mesmo conteúdo e anexos nas 05 

(cinco) respeitadas Instituições  PF, MPF, TCU, CGU, MPE-PB.    Cópia em anexo:  - 
         http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/prot-PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  

 

 PF:  Dia 19.07.16,  protocolamos sob o nº 08375 007512/2016-26, Correspondência com 66 

laudas e 151 anexos, totalizando 227 páginas, dirigidas ao M.D. Superintendente da Polícia 

Federal na Paraíba. (Cópia em anexo). 

 MPF:  Dia 19.07.16,  protocolamos correspondência com 66 laudas e 151 anexos, totalizando 

227 páginas, dirigidas ao M.D. Procurador-chefe da Procuradoria da República na Paraíba 

(PR/PB).  (Cópia em anexo). 

 TCU:  Dia 19.07.16,  protocolamos sob o nº 0000556668501, correspondência com 66 laudas e 

151 anexos, totalizando 227 páginas, dirigidas ao M.D. Secretário de Controle Externo na 

Paraíba (SECEX-PB).  (Cópia em anexo). 

 CCU:  Dia 19.07.16,  protocolamos correspondência com 66 laudas e 151 anexos, totalizando 

227 páginas, dirigidas ao M.D.  Chefe da Controladoria Geral da União na Paraíba.  (Cópia em 

anexo). 

 MPE-PB:  Dia 19.07.16,  protocolamos correspondência com 66 laudas e 151 anexos, totalizando 

227 páginas, dirigidas ao M.D. Procurador-chefe da Procurador Geral  de Justiça. (Cópia em 

anexo). 

****  Dia 19.07.16, enviamos e.mails com cópia da correspondência para essas 05 Cinco) Instituições 

com o objetivo de facilitar a visualização dos links por parte dessas prestigiosas Instituições PF, 

MPF, TCU, CGU, MPE-PB. - (Cópia em anexo).      http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-

07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf  
 

   TJ-PB-  Dia 25.07.16 às 23hs03min, enviamos correspondência com 09 laudas (cópia em 

anexo) ,para o M.D. Corregedor de Justiça da Paraíba, oportunidade em que relatamos sobre os 

protocolos encaminhados para diversas Instituições. 

 

 Dia 26.08.2016, enviamos e.mail (cópia em anexo) 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 e mais 15 (quinze) Instituições, referente a 03 (três) assuntos, sendo: 

01-Formação de CARTEL no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB.  

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

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/recebido_18-07-16_Oficio_1049-2016_GPR-OAB_Nacional.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/15-07-16_Presidente_da_ABI.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/env_15-07-16_Presidente_da_ABI.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/prot-PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/19-07-16_PF_MPF_TCU_CGU_MPE-PB.pdf
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Defesa Econômica.-CADE. 

03- 06 (seis) pedidos de CPIs na Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB. III- Vereadora 

denuncia que bebê recém nascido ganha licitação. – 

 .http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-08-16_escandalos_na_Paraiba-06_CPIs_p-18instituicoes.pdf  

 

PEDIDOS:  Respeitosamente, solicitamos que a Seccional da OAB/Paraíba  investigue em conjunto 

com as respeitáveis Instituições CADE,  TJ-PB, CNJ, OAB Nacional, PF, MPF, TCU, 

CGU, e MPE-PB  a formação de Cartel no serviço de coleta de lixo em João Pessoa-PB, 

que originou o Procedimento Administrativo nº 08700.005368/2016-54 e 

08700.005711/2016-61, movidos pelo CADE; bem como, celeridade no julgamento da 

Ação Popular nº 200.2010.037.041-6 e Ação nº 0013047-39.2015.815.2001, que estão  

tramitando respectivamente na 2ª e 1ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa-PB. 

 

*** Pelo fato de ser ano de eleições, com certeza, haverá a renovação das seculares promessas dos 

políticos de todos os Partidos. Portanto, estaremos enviando esta correspondência para nossos 98.000 

contatos de e.mail e publicaremos nas redes sociais para que o patrão que é o povo eleitor saiba por 

que o dinheiro de seus impostos há séculos não são revertidos em  hospitais, escolas, creches, transporte, 

segurança, etc...; caos que não será resolvido pela via política e, que somente as Instituições e a Justiça 

tem o antídoto e poderes para acabar com a mazela da corrupção e fazermos um novo Brasil. 

    Depois que terminar as eleições e acabarem as velhas e repetitivas promessas, o Brasil sairá do 

mundo fictício do guia eleitoral e voltará a sua vida normal onde falta tudo; mas ninguém fala em 

combater com extremo rigor a corrupção que é a causa de nosso subdesenvolvimento econômico, 

social cultural e político. - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=19  

 

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

     Infelizmente, sentimos que 200 milhões de brasileiros se acomodaram e deixaram para o Juiz Sérgio 

Moro e a Equipe da Lava Jato e os atuantes e dinâmicos MPF, PF, TCU, CGU, dentre outras Instituições 

resolverem o problema da corrupção no Brasil e o povo foi assistir futebol, carnaval, festas juninas, 

praia, novelas, procissões e outras formas de alienação coletiva das massas fazendo milhões de pessoas 

caírem nos objetivos da retrógrada e arcaica política do Pão & Circo  que é a manipulação do povo pela 

desinformação, despolitização e alienação política. 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf  . – 

 

     Jamais devemos criticar s pessoas, autoridade ou Instituições que estão trabalhando no combate a 

corrupção, mas sim, devemos criticar as pessoas e Órgãos que se omitem nessa luta histórica contra essa 

mazela que destrói sonhos, ilusões e oportunidades. 

 

   “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 

participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o 

preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio e 

o reajuste de seus salários, dependem das decisões políticas. O analfabeto 

político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia 

política. Não sabe o imbecil, que da sua ignorância política nasce a 

prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o 

político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo” 

        Bertolf Brecht (1898-1956. 

  

      Nessa triste conjuntura brasileira da omissão, a única e última esperança para salvar o Brasil são as 

Instituições, dentre elas a OAB e a Justiça. Não visualizamos outro caminho. A corrupção é como uma 

bola de neve: uma vez posta a rolar, fatalmente cresce; mas, felizmente temos as Instituições e a Justiça 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/26-08-16_escandalos_na_Paraiba-06_CPIs_p-18instituicoes.pdf
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#videos&id=19
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/programa_bolsa_familia_e_a_politica_do_pao_e_circo.pdf
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para conter essa chaga que aniquilou a economia do Brasil. 

     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. 

 

 As autoridades dizem que as Instituições sozinhas não resolvem o problema da corrupção e 

convocam o povo a denunciar exercendo a sua cidadania garantida pela Constituição de 1988. - 

*** “OAB lança campanha contra corrupção na próxima quinta-feira”- OAB – Dia 02.03.15 - 
http://www.oab.org.br/noticia/28110/oab-lanca-campanha-contra-corrupcao-na-proxima-quinta-feira  

*** “MPF lança campanha com 10 medidas contra a corrupção”. - http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/  

        

 

      PERGUNTAMOS,  QUESTIONAMOS  E, RESPEITOSAMENTE  SOLICITAMOS 

PARA A SECCIONAL DA OAB DA PARAÍBA E PARA AS INSTITUIÇÕES ACIMA 

DESCRITAS: 

 

        BREVE CRONOLOGIA DO ANO 2001 ATÉ A ATUALIDADE: 

  “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/  
 

Perguntamos  aos Srs Vereadores da CMV-JP, aos Srs. Deputados da AL-PB e aos Srs. 

Conselheiros do TCE-PB: 

A-    Como que a Câmara de Vereadores, a Assembléia Legislativa da Paraíba e o Tribunal 

de Contas do Estado 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 por irregularidades que esses 03 (três) 

Órgãos de fiscalização acima citados não conseguiram visualizar. 

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

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

perguntamos ao TCE-PB, AL-PB e CMV-JP qual o número do Contrato e nº do Edital 

que ampara as mesmas empresas a continuarem fazendo o serviço de coleta de lixo em 

João Pessoa-PB. 

 

GESTORES: 

  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.oab.org.br/noticia/28110/oab-lanca-campanha-contra-corrupcao-na-proxima-quinta-feira
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/
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/
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       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- Agora, em 2015 uma Vereadora informa que “uma das empresas vencedoras de 

licitação tinha um bebê recém-nascido como sócio”.- – G1.Paraíba – 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  
   V- Aumenta ainda mais a nossa indignação com essas histórias, porque, apesar de 

sermos do ramo e, morando 25 anos na Paraíba, nunca vendemos nada na Emlur 

devido aos obstáculos e barreiras impostas. 

        É frustrante, triste e desanimador sabermos que um gari ganhou uma licitação e 

agora, em 2015 uma Vereadora informa que uma empresa que tinha um bebê recém 

nascido como sócio também ganhou uma licitação..-  
         http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19  
 

  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 e quais os reajustes de preços e nomes das atuaís empresas 

prestadoras de serviços de limpeza pública em nossa bonita Capital João Pessoa. 

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

          03-Qual o valor do atual Contrato ? 

          04- Qual o índice de reajuste anual do Contrato ? 

           05-Só poderiam ter continuado as mesmas empresas se tivessem ganhado um Edital 

que lhes desse amparo legal para a continuidade dos serviços de coleta de lixo em João 

Pessoa; caso contrário, sem a devida licitação, caracteriza aproveitamento do Contrato nº 

013/201 e a facilitação da continuidade do Cartel.     Cabe a OAB da Paraíba cobrar ao TCE-

PB, AL-PB e a CMV-JP averiguarem.   

      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 

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 na atual gestão do  Prefeito Luciano 

Cartaxo.. 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 
    Ao pedirem a CPI do Lixo em março de 2016, os Vereadores reconhecem que essa história 

que começou no ano 2.000 e se agravou no ano 2005 foi muito mal conduzida, mal 

administrada e mal resolvida pela Câmara de Vereadores de João Pessoa, o que comprova e 

justifica os motivos desta correspondência. 
 

     Excelências, estamos fazendo esses questionamentos acima e subsidiando informações 

para, com isso, respeitosamente, aproveitarmos para solicitar que a prestigiosa Instituição 

OAB da Paraíba cobre dos Órgãos de fiscalização a formação de Cartel no serviço de coleta 

de lixo em João Pessoa-PB que, inclusive é questionada pelos Vereadores. 

   Nossos objetivos alem de subsidiar informações para a Secional da OAB da Paraíba 

detalhando em ordem cronológica os fatos é; também tentarmos estimular o (TCE-PB, AL-

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://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://www.florianomarques.com.br/site/#videos&id=19
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/vereadores-protocolam-mais-pedidos-de-abertura-de-cpi-em-joao-pessoa.html
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PB e CMV-JP)  para que fiscalizem melhor a aplicação dos Recursos Públicos oriundos do 

pagamento dos  impostos de todos os paraibanos. 

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

Justiça da Paraíba enxergaram o que os Vereadores e Deputados não viram apesar de estarem 

na mesma cidade e com acesso fácil aos documentos e terem a obrigação Constitucional e 

Regimental de fiscalizarem os atos do Poder Executivo, principalmente a correta aplicação 

dos Recursos do Erário Público. 

 

*** Respeitosamente, solicitamos que alem do atento MPE-PB e da imparcial Justiça da 

Paraíba, também a Seccional da OAB-PB, juntamente com o Fórum Permanente de Diálogo 

Interinstitucional e o FOCCO entrassem nessa investigação da formação de Cartel do Lixo 

em João Pessoa, pois o Fórum e o Focco englobam mais de 30 (tinta) importantes Instituições 

também compostas de pessoas de reconhecida competência e amplo conhecimento Jurídico..- 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/FOCCO-Dr.Alberto-COORD-17.09.12-PCR.jpg  
 

 

     Em 2010, devido a omissão os Vereadores foram processados por prevaricação. Vejam o link  da 

correspondência dirigida ao M.M. Procurador Geral do atuante e diligente MPE-PB.- 

http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=11 – Cópia da consulta processual  

datada de 10-06-10- - http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=12 

    A Câmara de Vereadores. Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas da Paraíba foram as minhas 

maiores decepções na Paraíba porque ignoraram a nossa existência e todos os diversos protocolos; pois 

se não tivessem se omitido e agido acompanhando as Decisões das Instituições e da Justiça, com certeza, 

toda essa história teria sido muito diferente. 

 

    O objetivo maior de descrever em ordem cronológica é levarmos ao conhecimento de Vossas 

Excelências essa história do CARTEL do lixo em João Pessoa e subsidiar os Procedimentos 

Administrativos nº 08700.005368/2016-54 e 08700.005711/2016-61– Formação de Cartel no serviço de 

coleta de lixo em João Pessoa-PB e, também pedir celeridade no julgamento da Ação nº  

200.2010.037.041-6 acima descrita e, ao mesmo tempo nos queixar da atuação dos Órgãos de 

fiscalização TCE-PB, AL-PB, CMV-JP que se omitem há anos na solução política administrativa desse 

problema no trato de Recursos do Erário Público e, como é costume dos políticos brasileiros, empurram 

as suas obrigações para as Instituições e a Justiça resolver.  Absurdo!!! 

 

       Excelências, respeitosamente, informamos que anexaremos Vosso parecer para  05 (cinco)  Órgãos 

de João Pessoa, sendo: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba-TCE-PB, Assembléia Legislativa do 

Estado da Paraíba-AL-PB, Câmara de Vereadores de João Pessoa-PB-CMV-JP, Fórum paraibano de 

combate a corrupção- FOCCO e Associação paraibana de imprensa-API.  

 

    Repito:  As Instituições e a Justiça cumprem exemplarmente seus papéis na sociedade e nossa intenção 

é anexar Vossos pareceres para, com isso, fazermos os Órgãos de fiscalização agirem com mais 

imparcialidade e mais celeridade nas fiscalizações dos Recursos Públicos em João Pessoa-PB.   

     

    O contribuinte paraibano tem direito de saber como está sendo aplicado o dinheiro de seus impostos e 

os Vereadores têm obrigação Regimental e Constitucional de informar como está sendo aplicado o 

dinheiro dos impostos. Portanto enviaremos para nossos 98.000 contatos de e.mail e para as redes sociais 

com o objetivo de fazermos uma revolução democrática por novos costumes e práticas políticas. 

   A internet quebrou barreiras, costumes e práticas, compartilhando notícias em tempo real em todos os 

Continentes e, com essa evolução da liberdade de comunicação, criou novos conceitos sociais, 

econômicos e políticos a nível internacional, a exemplo da Primavera Árabe, verdadeira revolução 

http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/FOCCO-Dr.Alberto-COORD-17.09.12-PCR.jpg
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=11
http://www.florianomarques.com.br/site/index.php#noticia&id=12
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democrática estimulada pelos meios de comunicação em massa através das redes sociais e; acreditamos 

que os brasileiros farão o mesmo no combate as mazela da corrupção que destruiu a economia do 

Brasil, bem como o combate ao famigerado foro privilegiado dos políticos. 

 

    Sendo o que tínhamos para o momento e, cientes de nossos pedidos de providências 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   /   3258-1282 
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