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Eu, ANTÔNIO MÁRIO CAVALCANTE SIL(', brasileiro 	35 tigib 
baiano, solteiro, portador do RG sob n° 27.637.615-8 SSP/SP, inscrito no CP 
sob n° 469.487.324-53, título de eleitor n° 0043 5570 1791, zona 40, sessão 
0019, residente e domiciliado na Avenida Presidente Castelo Branco, 756, 
Delmiro Gouveia, Alagoas, venho, por meio da presente, noticiar a prática de 
inúmeras irregularidades, como também de ilícitos e crimes por parte do 
Prefeito deste Município (ERALDO JOAQUIM CORDEIRO) e seus assessores, 
os quais não nominados, mas cujos dados podem ser obtidos dos documentos 
que estamos encaminhando, como de outros que porventura possam ser 
obtidos, até mesmo na própria Prefeitura Municipal. 

Tais, pelo que chegou ao meu conhecimento, aconteceram as 
seguintes ilegalidades, entre outras, no seguinte procedimento licitatório: 

a) PROC. ADM. 0109-003/2017 EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE 
CONTABILIDADE: 

Não existe decreto emergencial que dá base legal a contratação oriunda do 
processo administrativo citado alhures; 

Ofício sem número (fl. 10); 
O encaminhamento ao Departamento de compras solicitando as 03 (três) 

cotações fora realizado no dia 10 de janeiro, porém as cotações foram 
encaminhadas no dia 04 de janeiro, ou seja, data anterior a própria solicitação, 
pergunto: os empresários iriam adivinhar que seriam solicitadas as cotações e 
já iriam mandar antes mesmo da solicitação??? CRISTALINA A MONTAGEM 
PROCESSUAL!!!; 

Assinatura do contrato em 31 de janeiro, publicação em 31 de abril, prazo 
bem além do estipulado na lei 8.666/93, o que torna o ato ineficaz, vejamos o 
que preceitua o art. 26: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 22  e 42  do art. 17 e 
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. EP desta Lei deverão ser 
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 



superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, 
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. 	. 

Conforme insofismavelmente demonstrado, caro presidente e 
demais pares do parlamento mirim, o referido processo está in totum 
MACULADO!!!  

Este é, tão somente, o que chegou em minhas mãos, o que nos 
leva a crer que existem tantos outros IGUALMENTE FRAUDADOS dentro da 
Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia. 

Tenho, inclusive, mesmo não dispondo de novos processos, em 
razão das cautelas adotadas pelo aludido edil, que trocou a sua equipe, que 
forçou todos os novos integrantes a manter um pacto de confidencialidade, 
silêncio e segredo, notícias de que os procedimentos irregulares, ilegais e 
ilícitos continuam, infelizmente, sendo prática comum, cotidiana e rotineira, que 
não resistem a uma simples análise, que se dirá, então a apurada e detalhada 
análise. 

Os absurdos e devaneios não param e não têm limite. 

O processo citados alhures, deixa cristalino que os atos 
ímprobos do atual gestor não conhecem barreiras, lesando de maneira 
incomensurável os cofres do Município de Delmiro Gouveia, o que reflete em 
toda uma população e isso, Nobres Vereadores, nós não podemos aceitar, 
definitivamente NÃO!!!  

Deve, ainda, em minha humilde ótica, ser analisado o 
enriquecimento de muitos dos integrantes do aludido governo, que têm, como 
de todos sabido, carros valiosíssimos, mansões, fazendas, etc., sem que, para 
isso, tenham os necessários, exigidos e comprovados rendimentos, como 
também não vieram os mesmos, como por todos sabido, de berço de ouro, 
nem obtiveram heranças, doações, etc. 

Portanto, diante do quadro preocupante que foi colocado na 
frente da minha pessoa, bem como visando preservar o interesse e patrimônio 
do Município de Delmiro Gouveia, ante as suspeitas existentes, bem como 
diante das informações que são obtidas e comentadas por todos, só me resta 
encaminhar os documentos que me chegaram às mãos, para que esta Câmara 
Municipal possa examiná-los, bem como para que possa empreender análise 
em todos os outros porventura existentes, sejam contemporâneos ou 
posteriores aos ora juntados e mencionados, AFASTANDO DE IMEDIATO O 
ATUAL GESTOR para que possa ser feita uma apuração dos desmandos sem 



a interferência do mesmo, com base no art. 52, §1° da Lei Orgânica, ipsis 
litteris: 

"Art. 52 - Ficam sujeitos á punição os Secretários e dirigentes 
de órgãos públicos que violarem os direitos constitucionais ou 
cometerem crimes administrativos como: corrupção, tráfico de 
influência ou decisão dolosa. O crime não prescreve com o 
afastamento ou demissão do cargo. 

§ 1° - De posse da denúncia o Presidente da Câmara, na 1a 
sessão, determinará a leitura e consultará o Plenário sobre se 
deve ser recebido o processo político-administrativo em face do 
agente acusado — Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, podendo, 
na oportunidade, deliberar sobre o afastamento preventivo e  
por até 90 (noventa) dias do mesmo, de modo a possibilitar 
a realização da competente instrução processual sem  
entraves ou dificuldades, possibilitando, assim, a busca da  
verdade real, assegurando-se, durante o período de 
afastamento, a percepção dos vencimentos integrais pelo 
agente político afastado."  (original sem grifo). 

Portanto, o presente pedido, que ora está sendo formulado, tem 
como finalidade, como já salientado, preservar o interesse público e o 
patrimônio da edilidade, encontrando, para tanto, fundamento e amparo legal 
no art. 37 da Constituição Federal, no Decreto n° 201/67, na Lei n° 8.429/92, na 
Lei Complementar n° 101/2000, na Lei n°8.666/93, no Regimento Interno desta 
Casa Legislativa e na Lei Orgânica, vez que demonstrados, em síntese: a) 
irregularidades e ilicitudes em diversos procedimentos licitatórios; b) prática de 
diversos crimes, com beneficiamentos dos agentes públicos e prestadores de 
serviços; c) fortes indícios de que as irregularidades não cessaram, ao 
contrário, continuam de maneira demasiada, etc. 

Faz-se, em nossa ótica, desnecessário a citação dos 
dispositivos apontados como violados, bastando, para se chegar a conclusão 
que cheguei, analisar os documentos encaminhados e os que serão, 
certamente, coletados e obtidos, fazendo-se, em seguida, o enquadramento 
dos fatos nas legislações pertinentes. 

Deste modo, espero não apenas estar alertando esta digna 
Casa Legislativa, informalmente chamada de "CASA DO POVO", como 
também, estar contribuindo para que haja uma Administração sem máculas, 
vícios, irregularidades e ilicitudes, e que possa, pois, a cidade de Delmiro 
Gouveia e o seu povo ordeiro e pacato ter, como se é esperado e desejado, os 
seus direitos respeitados e uma melhor e mais digna condição e qualidade de 
vida. 



Atenciosamente. 

5115-2 77fle 	'Ç±4 
A 	ONIO MARIO CAVALCANTE SILVA 

CPF sob n° 469.487.324-53 
título de eleitor n°0043 5570 1791 
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