
NOTA DE ESCLARECIMENTOS 

O ex-prefeito, Marcos Valério Barreto, vem através deste esclarecer a comunidade e amigos, as 

notícias vinculadas por blogs da região, quanto a dénuncia de irregularidades na contratação do Show 

de Paula Fernandes, para apresentação artística nos festejos juninos de 2015. 

Iniciamos o mandato de 2013, com a certeza que o municipio tinha condições de investir e explorar o 

potencial turístico dos seus festejos juninos, visando a geração de emprego e renda. O que foi feito 

atraindo milhares de turistas com as festas realizadas nos anos de 2013, 2014 e 2015, tendo como 

carro chefe grandes estrelas da música nacional.  Tal iniciativa, trouxe o desgosto daqueles que visam 

apenas o atraso da nossa comunidade.  

Em 2015, após a realização das festividades, do São João, que conforme informações do Policia 

Militar, bateu recordes de público, sendo considerado o maior São João da história da nossa 

comunidade, fomos surpreendidos pela dénuncia sobre a irregularidade na contratação das Bandas 

Forró Sacode e Paula Fernandes.  

Está denúncia, fora feita em 2015, por opositores da gestão, e encaminhada ao TCM-Ba e ao Ministério 

Público Federal, alegando que a modalidade de contratação utilizada não foi a adequada. Quando 

solicitados pelos órgãos, que manifestássemos esclarecimentos, respondemos com diligência, pois 

temos a certeza, que não há irregularidades. Estes órgãos já se pronunciaram a respeito.  

O Ministério Público Federal, entendendo ausência de legitimidade sobre o caso em questão, tendo 

em vista que não há recursos federais envolvidos, encaminhou a denúncia ao Ministério Público 

Estadual.  

Ontem recebemos a notícias, que o Ministério Público Estadual, acatou a dénuncia, dando início ao 

processo, e de imediato atendeu ao pedido da promotoria para realizar o bloqueio dos bens, como 

medida cautelar, até que o processo seja transitado e julgado. 

Informamos, que até o momento, o ex-prefeito Marquinhos, ainda não foi citado, de modo, que 

aguardamos a notificação, para ter conhecimento do inteiro teor da dénuncia, e nos manifestarmos em 

defesa. 

Temos a certeza que não há ilícitos na contratação, tendo em vista, que tal procedimento tem sido 

usado por todos os municípios, inclusive os festejos Juninos de 2017 de Itagibá, também foram 

realizados contratando a mesma empresa L de Jesus Santos & Cia Ltda (Bahia Empreendimentos), 

utilizando-se da mesma modalidade de contratação (inexigibilidade).  

Estamos certos que não há má uso dos recursos públicos, nem superfaturamento, ou desvio de 

recursos, e os questionamentos feitos tratam-se de procedimentos administrativos na contratação das 

bandas.  

Agradecemos a todos os amigos e a comunidade, que manifestaram após essa medida do MP, com 

palavras de carinho e encorajamento. É triste que está situação esteja sendo usada hoje, como objeto 

político, apenas para desviar a atenção da péssima administração que está sendo feita em nossa 

cidade.  

Confiamos na justiça, e temos a certeza que tudo será devidamente esclarecido, e mais uma vez 

comprovado. Mas antes de tudo, confiamos em Deus, que guarda aqueles que tem um bom coração.  

Obrigado a todos, e continuaremos na luta por uma Itagibá melhor! 

 

 

Marcos Valério Barreto 


