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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Governador Senhor JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
com cópia ao Excelentíssimo Secretário de Estado do Gabinete de Comunicação Senhor JEAN MARCEL
DA SILVA CAMPOS, devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias nos termos
do art. 28 da Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo atender no
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.                                                   

(Ref.: Valor da despesa com PUBLICIDADE).

 

CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos
públicos do Estado de Mato Grosso em obras e serviços, requeiro de Vossas Excelências as seguintes
informações:

1) Encaminhar a este Gabinete cópia de TODOS os Contratos de Publicidade firmados de janeiro/2015 a
setembro/2015 entre o Governo do Estado de Mato Grosso e os meios de comunicação nos seguintes
segmentos de mídia, bem como o respectivo empenho, liquidação e pagamento (FIP624):

a) - Televisão. b) - Rádios. c) – Jornais. d) – Sites. e) – Revistas. f) - Outdoor.
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JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento tem fundamento no Princípio Constitucional da
Publicidade/Transparência e da Eficiência dos Atos da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37
da Constituição Federal de 1988.

Desta feita, requeiro as informações supra para subsidiar a função típica deste parlamentar no exercício de
suas atribuições, e, nessa seara, quanto aos valores gastos com a publicidade do Governo do Estado de
Mato Grosso para se ter um controle dos gastos, bem como se o valor obedece ao limite legal.

Ademais, por meio da Mensagem n.º 55/2015, a qual encaminhou o Projeto de Lei n.º 531/2015, que trata do
Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, que tramita perante esta Casa de Leis, verifica-se que o
referido PPA traçou cinco Eixos e dentre eles, o presente Requerimento se enquadra na concepção
governamental de uma “Gestão eficiente, transparente e integrada”. 

Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento o
presente Requerimento de Informações para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas
Excelências ao final o aprovem.
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