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                               www.florianomarques.com.br; 
                           “DIGAM NÃO À CORRUPÇÃO” 
              Floriano Marques da Silva  fms@pcrfloriano.com.br;   

ASSUNTO;      Processo nº 200.2007.012.129-4 DATA: 30-08-2013 
DE: Floriano Marques da Silva 
PARA:  Dr.  Djânio Antonio de Oliveira Dias – OAB/PB nº  8737 
 
João Pessoa., 30 de agosto de 2013. 
 
Prezado Dr. Djânio Antonio de Oliveira Dias – OAB/PB nº  8737 
Av. José Américo de Almeida nº 442 (Beira Rio) 
Edifício Empresarial Vilarim – 6º andar  - Sala 601 - Torre 
Fones: 3262-0725  
djanioantonio@uol.com.br;   
 
 
ASSUNTO:     TRABALHADOR PROCESSADO POR EXERCER SUA CIDADANIA. 
 
REFERENTE: Processo nº 200.2007.012.129-4  (Nº novo:  0012129-16.2007.815.2001) 
                           Distribuição: 30-03-2007 
                           6ªVara Cível - Réu: Alexandre Urquiza  
                           ***** Dia 29 de maio de 2013, Sentença onde diz:  “Julgo extinto o processo, sem 
resolução de mérito”  

                          ***** Dia 18 de junho de 2013, a  advogada do Urquiza entrou com Recurso de 
Apelação, onde em certo trecho diz:  “.......reparação indenizatória da parte Recorrida em razão de 
mácula a sua imagem como pessoa (esfera privada).           

                         ****** E também diz: “Por esta razão, merece reforma a sentença de primeiro grau, 
com a condenação da parte Recorrida a indenizar a parte recorrente em razão do seu ato  
(concessão de entrevista a jornal de grande circulação no Estado) ter “jogado sua imagem” entre as 
pessoas que se locupletam do bem público, denegrindo a pessoa do gestor e não a sua gestão” 

                         ***** O que me deixou um pouco mais tranqüilo foi que a advogada endossou as 
palavras da M.M Juíza na Sentença que diz que essa Ação deve ser movida contra a Emlur, sendo 
que, com isso, ambos não discordaram quanto ao meu Direito 
 
       Respeitosamente e humildemente reitero os pedidos já feitos diversas vezes ao Sr, e repetidos 
nos e.mails enviados nos dias 12-08-13 e 27-08-13, por favor, me ajude  !  
       
        MODESTAMENTE E RESPEITOSAMENTE FAÇO OS SEGUINTES COMENTÁRIOS E 
SUGESTÕES E, TAMBÉM ANEXO ALGUSN DOCUMENTOS: 
 
01-  Reitero ao Sr. que peça vistas a esse Processo para juntos fazermos a avaliação de nosso Recurso 

nesse Processo e fazer a Petição para entrar logo no TJ-PB e, com isso me deixar mais 
tranqüilo. 

Esse problema é muito sério e bastante complexo. 
02-   Dia 03-03-06, matéria do Correio da Paraíba –título: “Bronca na Emlur” –jornalista Rubens 

Nóbrega - em 02 (duas) vias. Cópia em anexo 
03-  Dia 11-03-06, matéria do Correio da Paraíba –título: “Bronca na Emlur 2”–jornalista Rubens 

Nóbrega - em 01 (uma) via, onde no título VANTAGENS DE COMPRAR o jornalista 
comenta: “ Há controvérsia. Tanto que fui à Internet procurar preços de caminhão 
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compactador e basculante. Descobri que existem milhares de ofertas, com preços, marcas, 
suplementos e acessórios variados. Vão de R$ 80 aR$ 150 mil” e Rubens cita as VANTAGENS 
DE COMPRAR.  Cópia em anexo 

 
COMENTÁRIOS:  
03-01- Essas 02 (duas) matérias que foram o pivô de toda essa novela. 
03-02- Rubens Nóbrega também é um cidadão preocupado com os interesses do povo paraibano e 

com a correta aplicação dos Recursos Públicos. 
03-03- Repito,não existe delito de opinião em um País verdadeiramente democrático. 
03-04- COMENTO:: ao invés de me processar, porque não processou todas as outras pessoas, 

políticos e jornalistas que também falaram e escreveram sobre esse mesmo assunto há um ano 
atrás ou processou o jornal Correio da Paraíba ou o jornalista Rubens Nóbrega e depois eu seria 
ouvido como fonte da informação jornalística, mas, optou pela minha pessoa porque me julgou 
mais fraco e por eu não ser da Paraíba e não ter nenhum parente ou aderente importante, mas, 
fico tranqüilo porque tenho o Sr do meu lado e o Direito e a minha cidadania e civismo 
correndo em minhas veias. 

03-05- É muito ruim a sensação de uma pessoa estar num lugar há 23 (vinte e três) anos e que gosta 
muito e saber que não pode contar com ninguém e alguns se distanciam porque estou exercendo 
minha cidadania que muitos confundem com rebeldia, mas, felizmente a partir de junho de 
2013 o gigante acordou e o povo começou a aprender a lutar pelos seus direitos. 

03-06- Essa atitude do Urquiza caracteriza claro preconceito e discriminação contra a minha pessoa e 
esse tipo de comportamento é crime grave.  Absurdo  ! 

 “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) 
 
03-07-Pensaram que ao me processar iriam me assustar, mas, ao contrário, me estimulou ainda mais 

a lutar pela minha cidadania e também pela correta aplicação dos Recursos Públicos oriundos 
do pagamento dos impostos de nossos sofridos irmãos paraibanos tão calejados. 

“Prefiro se expulso por rebeldia, a ser condenado por subserviência” 
Gov. Pedro Gondim   
 

04-  Dia 03-06-07, matéria do Correio da Paraíba –Título: “População deve provocar mais e perder o 
medo” - PROC.CHEFE MPE-PB – Onde o Procurador Chefe diz: “É preciso mudar nossa 
cultura. A população deve provocar mais, perder o medo e apostar que as coisas podem dar 
certo” – Cópia em anexo 

05-  Dia 07-09-07, matéria do Correio da Paraíba - Título: “Presidente Nacional da OAB conclama o 
povo a cobrar dos políticos”. Onde em certo trecho diz: “O Presidente Nacional da OAB, 
Cezar Britto conclamou população a cobrar mais responsabilidade dos políticos do pais” - 
Cópia em anexo 

         COMENTÁRIO: Foi o que eu fiz e atendendo a convocação de respeitáveis Instituições, fui 
processado e, alem de não ganhar nada ainda estou me incomodando depois de mais de 06 (seis) anos 
de luta incessante, desgastante e inglória.  Nem nos piores tempos da Ditadura vimos tanta 
arbitrariedade. Absurdo  eu ser processado por exercer a minha cidadania. 

    “O abuso de grandeza começa com a separação entre o poder  
e o remorso” 
Williams Shakespeare 

                     
      BREVE CRONOLOGIA DE ALGUMAS MATÉRIAS NA IMPRENSA E COMENTÁRIOS: 
01- Dia 16-04-2005, matéria do jornal Correio da Paraíba – título: LIXO – jornalista Rubens 
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Nóbrega, onde em certo trecho diz: “O ex-deputado Avenzoar Arruda (PT) questiona a 
propalada quebra de monopólio da Limp Fort na coleta de lixo da Capital, como teria prometido 
em campanha o prefeito Ricardo Coutinho (PSB)”. E também escreve: “A participação de 
empresa no serviço de coleta de lixo em João Pessoa é historicamente, uma história mal contada 
e pessimamente explicada” e, no final escreve:  “Se o povo permanece nas trevas da ignorância, 
de um lado, de outro a Prefeitura, neste e em governos anteriores, mantém desligados os 
refletores da transparência sobre a questão”  -  Cópia em anexo 
COMENTÁRIO 01:  Porque o Urquiza ou o prefeito Ricardo Coutinho não processaram o 
professor Avenzoar Arruda  ? 
COMENTÁRIO 02:  Nessa matéria é citado o nome do Urquiza e ele não processou o Avenzoar. 
RESPOSTA:  O Urquiza não processou o professor Avenzoar porque foi Deputado Federal e o 
barulho e repercussão política poderiam ser muito grandes e, também, porque Avenzoar é 
professor Federal, presidente de Sindicato, é paraibano e tem vários conhecimentos e muitos 
amigos que chegam junto, ao passo que eu, só tenho Deus, as Instituições e o Sr, ao meu lado. 
Vejam o link de alguns APOIOS RECEBIDOS em meu Portal www.florianomarques.com.br; .
  
COMENTÁRIO 03: Em 2010 quando fui candidato a Deputado Federal, distribui 100 mil 
panfletos na Paraíba intitulados DESAFIO PARA DEBATES falando sobre os diversos 
problemas do lixo em nossa bonita e acolhedora Capital e enviei 03 (três) disparos com 98 mil 
e.mails cada e, nunca ninguém aceitou o meu desafio ou questionou.  “O silêncio é a linguagem 
da submissão e tem duplo sentido: a concordância ou a conivência” 
 

02-  Dia 29-11-1991, Memorando da Emlur nº 177/91, onde o gerente da Usina solicita orçamento 
para concerto de incinerador. -  Cópia em anexo 

03- Dia 06-12-1991, em reposta ao Memorando acima descrito, enviei Ofício acompanhado da 
proposta de reforma de incinerador. -   Cópia em anexo 

04- Dia 07-04-2013, DECLARAÇÃO da empresa GSA de que estava mantendo negociação junto a 
Emlur no valor aproximado de R$ 5 a 6 milhões de equipamentos novos ou usados, sendo 
incinerador, usina reciclagem de lixo, coletores compactadores de lixo, e etc.....  - Cópia em 
anexo 
COMENTÁRIO 01;  Esses documentos comprovam que a luta pelo meu espaço comercial na 
Emlur vem desde 1991, portanto há mais de 22 (vinte e dois) anos e com possibilidades de 
vendas em torno de R$ 5 a 6 milhões que, devido as barreiras impostas nunca se concretizaram.  
COMENTÁRIO 02:  A partir de 2010 intensifiquei mais a procura pelo meu espaço e a partir 
dessa data fechou completamente as portas e terminou nessa aberração jurídica de processar um 
cidadão que está trabalhando e  procurando o seu espaço no lugar que ama, gosta muito e 
escolheu para passar o resto de sua vida.  Alem de muito desgastante, foi decepcionante,   

05- Dia 29-05-13, a M.M. Juíza deu a Sentença Sem Julgamento do Mérito. 
06- Dia18-06-13, a advogada do Urquiza entrou com Recurso de Apelação e, nós até o momento 

ainda não nos manifestamos.  Estou preocupadíssimo com os prazos e com os pedidos do 
Urquiza feitos no Recurso de Apelação. Por favor, vamos agilizar e entrar logo no T.J-PB 
conforme já solicitei diversas vezes e, também reverter essa acusação contra mim onde pedem 
“.......reparação indenizatória da parte Recorrida em razão de mácula a sua imagem como 
pessoa (esfera privada).  Absurdo  ! 

07- Dia 05-07-2004, Correio da Paraíba – Título: “MP quer anular contrato na Emlur” - Essa 
matéria está anexada ao Processo. 

08- Dia 19-10-2004, Correio da Paraíba – Título: “Oposição pede quebra de sigilo na Emlur”.- Essa 
matéria está anexada ao Processo. 

09- Dia 11-05-2005, Correio da Paraíba – Título: “Dúvida sobre cessão de contrato de limpeza pode 
acabar em CPI”  -  Nessa matéria aparece a foto de Urquiza.  Essa matéria está anexada ao 
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Processo.   
COMENTÁRIO:  Porque Urquiza não processou o jornalista e o jornal ? 
 

10- Dia 10-05-2005, a Câmara de vereadores de João Pessoa decide fazer Sessão Especial em que 
tem a assinatura de praticamente todos os vereadores em relatório de 32 laudas. 
COMENTÁRIOS:    
10-01- Essa Sessão acabou em pizza e nunca foi feita a CPI porque iria atingir o Cícero e o 
Ricardo.  Essa Ata está anexada ao Processo. 

      10-02- Nessa Sessão houve pronunciamento de praticamente todos os vereadores se manifestando 
favoráveis a CPI do Lixo desde que atingisse as duas últimas Administrações e foi emitida Ata com 
32 laudas, registrando os pronunciamentos dos vereadores e, conforme está registrado em Ata, 
praticamente TODOS consentiram que houvesse irregularidades.. 
      Acredito que todos esses vereadores que foram reeleitos não mudaram de opinião, pois afinal tem 
as suas assinaturas nessa Ata. Vejam link: http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=336 
e também 10 documentos com a assinatura dos vereadores pedindo a CPI. 
      Essa CPI nunca saiu da retórica porque está faltando assinatura de 01 (um) Vereador. 
     10-03- “O silêncio é a linguagem da submissão e tem duplo sentido: a concordância ou a 
conivência”. Em 2010 os Vereadores foram processados por prevaricação. Vejam o link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=11  e também o nº do Processo:  
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=12  
 

      10-04- Conforme já descrevi em meu Portal, as minhas maiores decepções na Paraíba foram a 
Câmara de Vereadores de João Pessoa, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a Assembléia 
Legislativa da Paraíba e a Seccional da OAB da Paraíba que  alem de ignorarem a minha existência e 
minhas diversas correspondências também ignoraram pedidos de providências de várias Autoridades 
vindos de Brasília, dentre eles, os 03 (três) pedidos da OAB Nacional e, para completar mais essa 
atitude antiquada, autoritária arrogante e prepotente do Urquiza.  
       10-05-PERGUNTAR NÃO OFENDE: Se eu tivesse nascido neste maravilhoso Estado e tivesse 
parentes ou amigos influentes na Paraíba, será que o tratamento e andamento desses Processos na 
Câmara de Vereadores de João Pessoa -JP e nesses outros 03 (três) Órgãos não teria sido diferente ? 
       COMENTÁRIO:  Mas, felizmente temos o diligente, atuante e dinâmico, exemplar Ministério 
Público do Estado da Paraíba que reconhecendo a gravidade do caso abriu 07 (sete) Ações contra os 
ex-Gestores. Vejam o link: 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  
 
      10-06- Como cidadão brasileiro não quero nem pensar nessa hipótese de precisar usar de 
influências e de interferências de terceiros para exercer minha cidadania e obter resultados rápidos, 
imparciais, cristalinos e concretos em algumas Instituições, principalmente da CMV-JP-PB que é 
composta de pessoas que foram eleitas para defenderem os interesses do povo que os escolheu e, na 
posse juraram cumprir as Leis, a Ordem e a Constituição. 
 

               “O direito de uma Nação não pode ser manipulado por uma 
minoria de privilegiados que, encilhados no Poder, plasmam as Leis ao 
seu bel prazer, contanto que os seus privilégios sejam 
assegurados” 
(Juristas Agassiz Almeida Filho e Francisco Bilac Moreira Pinto), livro 
Constitucionalismo e Estado. 

 
      11- Muitas vezes o povo incauto culpa a Justiça pela impunidade, mas, a Justiça e todas as 
Instituições cumprem muito bem o seu papel na sociedade, cabe ao povo fazer a sua parte 
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aprendendo a exercer a sua cidadania cobrando mais de todos os políticos, dentre eles os Vereadores 
de João Pessoa que engavetaram essa CPI e, que se tivesse andando, com certeza esta história seria 
outra porque sempre houve decisões do Poder Judiciário, mas, nunca houve decisão política que são 
Poderes independentes e devem atuar com independência. 
      12- O povo jamais deve confundir cidadania com rebeldia. Existem casos em que a pessoa, 
amparada na Lei de Licitações, faz a impugnação de um Edital e é processada pelo Pregoeiro e passa 
a ser visto como inimigo. Absurdo ! Ninguém é dono da coisa Pública. 
      O bem Público pertence a todo o povo brasileiro. Ficamos perplexos ao ver certos gestores 
usarem a Justiça para fazer retaliações, amedrontar e intimidar a pessoa que está exercendo a sua 
cidadania e também tentar amordaçar a imprensa livre. 
      13- Repetimos: o culpado é o povo ao eleger políticos envolvidos com a Justiça e que respondem 
aos mais variados processos e, alguns chegam ao cúmulo de afrontar as Instituições em campanhas e 
passeatas que mobilizam o povo incauto contra as decisões da Justiça. 
       14- Esses políticos alegam que o povo já fez Justiça ao dar milhares de votos a esses candidatos 
processados. O povo não tem condições e conhecimentos Jurídicos para julgar ninguém. 
       Ora, foi em resposta aos gritos do povo que Pilatos ordenou que Barrabás (do aramaico: Bar 
Abbas,"filho do pai") fosse solto e condenou Jesus ao açoite e à crucificação. 
http://youtu.be/6L6ootQwM3U        
       Ora, foi o povo que aclamou Hitler como Führer, homem que dizimou milhões de inocentes e 
deu início à maior e mais sangrenta guerra da história. 
       O povo não ter saber Jurídico para julgar ninguém e, sim a Justiça. 

 
      15- Dia 13-05-2005,  Jornal da Paraíba – Título: “Ricardo quer auditoria em contas da Emlur 
incluindo os últimos oito anos” -  Também aparece a foto de Urquiza nessa matéria. Essa matéria 
está anexada ao Processo. 

COMENTÁRIO 01:  Nessa matéria o próprio Prefeito Ricardo e patrão de Urquiza na época 
reconhece que existiam irregularidades e a necessidade de fazer a CPI, mas os vereadores nunca 
fizeram porque iria pegar o Cícero e o Ricardo. Acabou em pizza e mais uma vez o povo termina 
pagando a conta. 
COMENTÁRIO 02: Porque Urquiza não processou em 2005 o jornalista e o Jornal da Paraíba ? 

16- Dia 20-07-2005, Correio da Paraíba – Título: “Câmara consulta MP sobre CPIs” , e cita: 
“Vereador Tavinho já pensa em pauta de depoimentos” - Essa matéria está anexada ao 
Processo. 

COMENTÁRIO:  Absurdo a Câmara de Vereadores de João Pessoa consultar o Ministério 
Público da Paraíba para saber se deve ou não dar  andamento na CPI.  É ridículo ! 

17- Dia 12-09-2005, Correio da Paraíba - Título: “Reunião de líderes decide sobre CPIs sobre a 
cessão de 40% de um contrato  de lixo pela Emlur à empresa Lider, já durante a gestão de 
Ricardo Coutinho”                            - Essa matéria está anexada ao Processo. 

18-  Dia 14-09-2005, Correio da Paraíba – Título: “Crentes que abafam” – matéria onde o jornalista 
Josival Pereira, Ruy Dantas e Gutemberg Cardoso,   critica a atuação da Câmara de vereadores 
sobre a CPI.  - Essa matéria está anexada ao Processo 
COMENTÁRIO;  Porque o Urquiza não processou os jornais e jornalistas que vem fazendo 
comentários sobre a Emlur muito antes dos comentários que eu fiz ao Rubens Nóbrega,; bem 
como, os jornalistas que fazem criticas a atuação e inércia dos vereadores sobre esse assunto.  
RESPOSTA: silenciou baseado na velha premissa de quem cala consente e porque se 
processasse esses jornais ou jornalistas a repercussão seria muito grande porque a API iria se 
manifestar, enquanto o Floriano Marques..........................!  
 

19- ALGUNS EDITAIS QUE IMPUGNAMOS E QUE FORAM UMA DAS CAUSAS DESSA 
POLÊMICA DESNECESSÁRIA:     (Cópias anexada ao Processo 
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19-01- T.P. 005/2005, abertura dia 31-10-2005 às 10:00hs. 

Local: Emlur 
Objeto: locação caminhões, máquinas e equipamentos. 

COMENTÁRIOS:   
01-Impugnei o Edital  devido ao prazo  de entrega e prazo de locação dos caminhões. 
02- Estavam fazendo locação para contrato mensal de caminhão usado no valor de R$ 
41.226,86 e estávamos ofertando novos pelo valor mensal de R$ 14.235,00. 

RESULTADOS:   
01- Não acataram a minha impugnação e devido a essa impugnação foi transferido para o 
P.P.001/2005, abertura dia 12-12-2005 às 09:00hs e, mantendo as mesmas exigências que 
havíamos  questionado. 
02- Ofertamos caminhões NOVOS por R$ 14.235,00  mensal 
03- A EMLUR estava locando caminhões USADOS ano 2001, por R$ 41.226,86, diferença a 
mais em relação aos NOVOS que ofertamos de R$ 26.991,86 mensal. 
04- Não acataram o nosso recurso solicitando aumentar o prazo de entrega dos caminhões de 
02 (dois) dias para 30 (trinta) dias e fecharam o contrato dos caminhões USADOS por R$ 
22.200,00. Diferença mensal a mais de R$ 7.965,00 ao Erário Público da Prefeitura em relação 
aos NOVOS. 

 
19-02- P.P. 001/2006, abertura dia 02-03-2006. 

Local:  Emlur   
Objeto: aquisição de 575.000 sacos de lixo. 
Questionamos e impugnamos as medidas e prazo de entrega de 02 (dois) dias a contar da 
assinatura do contrato. 

COMENTÁRIOS:     
01- Esse assunto desses 02 (dois) Editais foram citados na matéria de Rubens Nóbrega intitulada 

Bronca na Emlur 2 e que ocasionou toda essa novela.  Essa matéria e a cópia da impugnação 
também está no Processo.  

02- Não existe exemplo em lugar nenhum do mundo caso de um cidadão impugnar Editais e, 
alem de não ser atendido, não ganhar nada, se incomodar ao extremo e, acabar sendo  
processado por exercer a sua cidadania que tanto as Instituições convocam e estimulam o 
povo a ajudar a fiscalizar. 

03-  Independente de ser comigo essa Ação, a imagem da Paraíba fica arranhada perante a 
sociedade civil organizada e esclarecida do Brasil devido a esse gesto arrogante e prepotente. 

04-  Deixei registrada essa minha indignação no meu Portal www.florianomarques.com.br e no 
you tube, vejam o link com dois vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=nJ9cIjqWTss  

       
19-03- CEDÊNCIA SEM LICITAÇÃO: 
*** Questionei a Cedência sem licitação da Limp Fort para a Lider  no dia 14-03-2005 de parte do 
Contrato nº 013/2001, feita no mesmo dia que venceu (14-03-05). 
 
20- BREVE CRONOLOGIA DAS CORRESPONDÊNCIAS PROTOCOLADAS EM 
DIVERSAS INSTITUIÇÕES NA PARAÍBA E BRASÍLIA E QUE ESTÃO NO PORTAL 
 www.florianomarques.com.br   
 
***  Dia 10-09-2008, enviamos correspondência para o ex-Prefeito e atual Governador Ricardo 
Coutinho, relatando os fatos referentes as Licitações na Emlur.  Vejam o link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=37 
***  Dia 13-05-2009, correspondência para o ex-Prefeito e atual Governador Ricardo Coutinho, 
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novamente cobrando providências sobre as Licitações na Emlur.  Vejam o link;  
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=36 
*** Dia 09-09-2009, correspondência para Presidente da Câmara e todos os vereadores com cópia 
para 14 Instituições. Vejam o link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/Pres_Camara_e_TODOS_os_Ver_09_09_09_Prot
ocolamos_em_Brasilia.pdf  
*** Dia 07-06-2010, correspondência para 14 Instituições sobre Formação de Cartel. Vejam o link:  
http://www.florianomarques.com.br/site/#noticia&id=10  
*** Dia 03-08-2011, correspondência para o  Presidente do TCE-PB e mais 19 Instituições – vejam o 
link:  http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/PRES.TCE.PB-03.08.11.pdf  
*** Dia 11-11-2011, correspondência para o  Presidente da Assembléia e todos os Deputados, 
referente a e$cândalos na Paraíba – vejam o link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/gerenciador/arquivos/Pres_ass_leg_e_todos_os_srs_dep_11
_11_11_ref_escandalos_na_paraiba.pdf  
*** Dia 09-07-2012,  correspondência para Procurador Chefe do Ministério Público do Estado da 
Paraíba, descrevendo sobre Formação de Cartel e 07 Processos. Também protocolamos em 04 
Instituições de Brasília (CNJ, CNMP, M.J, OAB Nacional e ABI), alem de 08 Instituições em João 
Pessoa. Ações recentes perante o Ministério Público do Estado da Paraíba e 04 (quatro) 

Instituições de Brasília- Vejam o link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  
*** Dia 16-08-2012,  correspondência para o Presidente da Câmara e todos os vereadores. – Vejam o 
link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/pres.camara_e_todos_os_vereadores_16_08_12__
_ref.escandalos_na_paraiba.pdf  

*** Dia 17-08-2012, correspondência para o  Presidente da Assembléia e todos os Deputados, 
referente a e$cândalos na Paraíba – vejam o link: 
http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/env_ESCANDALOS_NA_PARAIBA_p_DEPUT
ADOS_17_08_12.pdf 
 
         A verdadeira luta popular, política e sindicalismo saudável são os que defendem os interesses 
de toda a sociedade e não apenas o corporativismo de grupos mais organizados e privilegiados da 
sociedade. 
 
21- EXPLANAÇÃO:  
01-Independendo do resultado encaminharei esse assunto com toda a documentação possível para 

conhecimento do Ministério Público Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de 
Direitos Humanos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembléia Legislativa, da 
Câmara de Vereadores e, para a ABI-Associação Brasileira de Imprensa, Ministério da Justiça, 
FOCCO, Sindicatos, Partidos Políticos, bem como, enviarei para a imprensa local e nacional e 
colocarei no facebook e no youtube a exemplo do que já gravei  em vídeo no youtube, Vejam o 
link: http://www.youtube.com/channel/UCoN_Y3NKVnLycAG_4fDxBgQ/videos/?gl=BR, 
gravarei novo vídeo e colocarei todas essas matérias em meu Portal 
www.florianomarques.com.br;  

02- Ano que vem tem eleições e esse assunto poderá ser mais um a ser debatido na campanha de 
2014 e, com isso, ajudará a acabar com as promessas de 513 anos. 

 
03-Dia 20-05-05, participamos da reunião de criação do FOCCO que engloba mais de 30 Órgãos    

Governamentais na Paraíba, porque acreditamos muito nas Instituições e, principalmente, na 
competência de todas as pessoas que foram os signatários da Ata de criação dessa pundonorosa 
Organização, a qual, tenho orgulho em ser um dos signatários dessa ONG de cunho social e 
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missão exemplar. 
     Estavam presentes praticamente todas as Instituições da Paraíba muito bem representadas por 
essas autoridades, as quais considero a nata das Instituições e da Justiça paraibana.  
    Com certeza, a história da ética na política e zelo no trato da coisa Pública na Paraíba será contada 
em duas versões: antes e depois da criação do FOCCO. 
    Ser cidadão não é somente viver em sociedade, mas tentar transformá-la. Onde está a sociedade 
está o direito e, com certeza o Focco será um marco desse novo tempo. 
03-01- Dia  11-12-09 – Correio da Paraíba - Título: “Procurador diz que sociedade precisa ajudar 

no combate à corrupção”, onde em certo trecho diz: “O Procurador Regional da República Fábio 
George Cruz da Nóbrega, idealizador do FOCCO.........fala da importância de uma atuação 
coordenada dos setores no 
combate à corrupção e destaca o papel fiscalizador da sociedade civil organizada” . 

04-É um absurdo um cidadão atender a convocação das Instituições, dentre elas o FOCCO e ao 
cobrar mais transparência nas licitações da Emlur, fui processado por exercer a minha cidadania 
ao impugnar um Edital. Antigamente o gestor costumava dar um tiro em seu opositor, hoje 
costuma usar a Justiça para fazer retaliação. 

05-Nossos gestores e os políticos precisam aprender que toda a pessoa que exerce a atividade política 
está sempre com sua imagem exposta na vitrina e se não souber conviver com o contraditório é 
melhor abandonar a atividade política e não exercer mais nenhum cargo público, pois como o 
nome muito bem diz: o que é público é do povo.  
 

22- BREVE CRONOLOGIA: 
01- Dia 29-05-13, a M.M. Juíza deu a Sentença Sem Julgamento do Mérito. 
02- Dia18-06-13, a advogada do Urquiza entrou com Recurso de Apelação e, nós até o momento 

ainda não nos manifestamos.  Estou preocupadíssimo com os prazos e com os pedidos no 
Urquiza feitos no Recurso de Apelação. Por favor, vamos agilizar e entrar logo no T.J-PB 
conforme já solicitei diversas vezes e, também reverter essa acusação contra mim onde 
pedem pedem “.......reparação indenizatória da parte Recorrida em razão de mácula a sua 
imagem como pessoa (esfera privada).  Absurdo  ! 

03- Repito: respeitosamente, solicito ao Sr. que peça vistas a esse Processo e vamos nos reunir 
para, juntos, discutirmos as estratégias e os rumos a serem tomados. Favor ligar ou enviar 
e.mail confirmando. 

  
23- TESTEMUNHAS: 
       Vamos colocar como testemunhas: jorn.Rubens Nóbrega, jorn.Clilson Junior, jorn.Helder 
Moura, jorn. Josival Pereira, jorn Ruy Dantas, jorn. Gutemberg Cardoso,  prof. Severino Paiva, prof. 
Avenzoar Arruda, ver. Tavinho Santos, atual Prefeito Luciano Cartaxo, ex-vereador Marconi Paiva, 
ex-vereadora Nadja Palitot, Deputado Estadual Dr. Aníbal Marcolino, a Analista de Finanças e 
Controle Interno, Dra. Maria Íris Cruz Justino da Costa, aposentada da Controladoria Geral da União, 
emitiu Parecer com 04 (quatro) laudas CONDENANDO TODO o Contrato nº 013/2001 originário da 
Concorrência. Pública Nacional nº 001/2001, Processo nº 29601. Esse parecer está anexado ao 
Processo.  Se o Sr quiser mais detalhes, veja o link: 
 http://www.florianomarques.com.br/site/arquivos/cartel_p.proc.chefe_mpe_pb_09.07.12_pcr.pdf  

      Imagine se o Lula, o Fernando Henrique, o gov, Cabral do RJ, o gov. Alckmin  e a Presidente 
Dilma resolverem processar os milhões de jovens que saíram às ruas em junho de 2013. Com certeza 
iria faltar Juiz e Tribunais para atender todas as demandas judiciais. 

      Juíza julga improcedente ação de filho de Lula contra a revista Veja – Dia 12-11-2012 -          
Vejam o link: http://amfgrego.blogspot.com.br/2012/11/juiza-julga-improcedente-acao-
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de.html#!/2012/11/juiza-julga-improcedente-acao-de.html                                                                                                  
Essa matéria é mais uma prova de que não se resolve as coisas processando as pessoas, jornalistas e a 
imprensa por retaliação.  A Justiça existe para resolver conflitos e não para represálias. 

21- COMENTÁRIO E PEDIDO:  
01- Dia  24-09-2012, o Sr entrou com Ação Popular contra a EMLUR, Alexandre Urquiza e o ex-

prefeito e atual Governador Ricardo Vieira Coutinho, (processo nº 200.2010.037.041-6) 
portanto, pelo que conheço do potencial do Sr; fazer a Petição desse Recurso ao Tribunal de 
Justiça, para o Sr será coisa muito simples. 

02- Dr. Djânio, respeitosamente sugiro ao Sr. conduzir este caso de duas maneiras, sendo: 
02-01- Fazer de tudo para me livrar do cúmulo de ser Processado por exercer a minha cidadania. 
Absurdo !    Estou extremamente indignado com essa situação. 
02-02- Entrar logo com a nova Ação no TJ-PB envolvendo a Emlur no Processo como muito bem 
citou a M.M. Juiza e a advogada do Urquiza. 

 
      Colocarei esta correspondência no facebook e outras redes sociais e enviarei aos meus 98 mil 
contatos de e.mail e, também colocarei em meu Portal. 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  
 
      Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me,  
 
Atenciosamente 
 
--  
Floriano Marques da Silva - www.pcrfloriano.com.br;  
Facebook: http://www.facebook.com/floriano.marquesdasilva 
YOUTUBE: http://www.youtube.com/channel/UCoN_Y3NKVnLycAG_4fDxBgQ?feature=mhee  
Fone/fax: (83) 3246-1381 / 9924-9964 / 8772-2288 
 
Av. Argemiro de Figueiredo n° 2957 - Loja 103 
Edifício Empresarial Paraíso - Bessa 
58037-030 - João Pessoa - PB 
 


