
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

THE INTERCEPT MARIZÓPOLIS – PB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

Marizópolis, PB, 29 de agosto de 2019  
Ao Ilustríssimo radialista da rádio 97.1 LIDER FM de Sousa, PB. 
LEVI DANTAS 

                                                  Caro radialista LEVI DANTAS, é com o sentimento de justiça, 

com a convicção de que estamos fazendo o que prega a Bíblia Sagrada que manda fazer o 

bem sem olhar a quem, com a mais pura verdade junto ao seu veículo de comunicação que 

por sinal é um dos mais ouvidos do Estado da Paraíba, e juntos aqueles segregados pelo 

poder público da nossa querida cidade de Marizópolis, e que estão vivendo as margens da 

sociedade marizoplense. 

                                                     Vimos através deste instrumento de Expressão Democrática 

e resguardada em Lei que respalda o direito de preservar a fonte da informação 

mostrando o crime de desvio de recursos públicos em nossa terrinha. 

 O que traremos a seguir é de causar náuseas, repulsa, espanto e arrepio com o que está 

sendo feito com o dinheiro dos nossos munícipes de forma criminosa, dolosa e 

fraudulenta. 

                                                   Caro radialista; essa é apenas a 1ª denuncia de uma série de 

17 que iremos levar ao conhecimento do Poder Judiciário da Paraíba e de toda sociedade 

da mesopotâmia do sertão, tendo em vista que lhe mandaremos uma a cada quinta feira 

até o dia 31 de dezembro do ano em fluxo.  

                                              Quero salientar que iniciaremos por uma denuncia 

razoavelmente branda, porém, nela, verás que já foi saqueado mais de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) despudoradamente, sem nenhuma cerimônia para saquear o 

dinheiro de nossa cidade. 

Segue adiante relação de gastos exorbitantes com uma empresa de locação de veículo 

denominada de F. FERREIRA DA SILVA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

26.354.247/0001-08 que não dispõe de nenhuma capacidade financeira, técnica ou física e 

que tem um capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apenas e que a sede da  

mesma funciona numa casinha popular na cidade do Iguatu, Ceará e que foi fundada dia 14 

de outubro de 2016, ou seja, oito dias após a eleição do então prefeito José Lins Braga (Zé 

de Pedrinho) caracterizando assim uma empresa laranja, ou seja, foi criada com um único 

intuito; usurpar o dinheiro público de Marizópolis. 

 

 



 

 

Exercício de 2017 foi faturado nessa empresa acima identificada um montante de R$ 

795.675,00, (setecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais) 

conforme empenhos a seguir: 

 

Exercício de 2018 foi faturado um montante de R$ 873.450,00 (oitocentos e setenta 

e três mil e quatrocentos e cinqüenta reais) 

 

Exercício de 2019 até 26 de junho foi faturado já um montante de R$ 427.465,00 

(quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) 

Total faturado em dois anos e meio: R$ 2.096.590,00 (dois milhões noventa e seis 

mil e quinhentos e noventa reais)  

 

Toda essa fortuna com locação de veículos diversos em diversas secretarias deste 

município. 

Vale salientar nobre Levi que nenhum contrato de locação dos proprietários de 

automóveis locados a Prefeitura de Marizópolis fora elaborado pelo proprietário da 

referida empresa e sim pelo Senhor Francisco César Rocha Secretário de 

Administração e Contador da Câmara de Vereadores de Marizópolis, tendo em vista 

que tal fato pode ser testemunhado por uma Senhora de nome Maria do Socorro 

Braga que é esposa de um cidadão por nome Zezinho que tinha um carro a serviço 

dessa empresa sem que o mesmo sequer soubesse quem era o proprietário da 

mesma, portanto, fica comprovado a conduta criminosa e perversa por parte desta 

Organização no tocante a corrupção no desvio de recursos de verbas públicas em 

nossa querida cidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEVI, todo conteúdo desta peça foi extraída único e exclusivamente do sistema SAGRES do 

TCE-PB, portanto, tudo que está em anexo pode ser consultado no site do Tribunal de 

Contas da Paraíba, ficando assim comprovada a autenticidade de toda documentação. 

Segue em anexo os seguintes documentos: 

- Relatório de empenhos dos anos de 2017, 2018 e 2019 até o mês de junho. 

- Cartão do CNPJ 

- Comprovante do quadro de sócio e capital social; 

                                                  

                                                     Informamos ainda que esta empresa que já faturou uma 

grande fortuna em nosso município, nunca locou sequer uma bicicleta pra nenhuma outra 

prefeitura brasileira de acordo com consultas realizadas pela nossa central de 

profissionais. 

 

                                                       É com muita tristeza e desilusão que encerramos essa 

primeira batalha da nossa guerra contra a corrupção de Marizópolis capitaneada 

pelo chefe do executivo o Sr José de Pedrinho, queremos esclarecer também que 

toda essa vasta documentação e muito mais, já encontra se em poder do GAECO do 

MPPB e da Polícia Federal em Patos e que acreditamos que será feita a justiça 

cabível ao caso. 

                                                     Agradecemos infinitamente a você por nos ajudar a 

combater a corrupção de nossa pequena Marizópolis. 

 

 

 

 

Glenn Marizópolis Greenwald 

Denunciante 


