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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 20 (vinte) dias, nos termos
da Lei  Federal  n.º  12.527/2011,  tendo em vista que esse tema já fora objeto de
Requerimento.                                              

(Ref.: REITERO os Requerimentos n.º 431/2015 e 496/2015_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) REITERO o Requerimento n.º 431/2015 e 496/2015 no sentido de encaminhar a este Gabinete cópia da
mídia Digital referente aos “aproximadamente” 4.000 (quatro) mil processos de publicidade, conforme
mencionado na resposta encaminhada por meio do OFÍCIO N.º 001/2016/GCOM.

2) Encaminhar também a Cópia Integral do Processo Administrativo n.º 375384/2015, que trata da
Concorrência Pública n.º 001/2015, cujo objeto é a contratação de 05 (cinco) Agências de Publicidade para
prestação de serviços.

3) Esclarecer a este Parlamentar por meio de qual Agência de Publicidade são realizadas as propagandas
televisivas (TV Centro América e outras) e SE as vinculações nos sites (Mídia news, RDnews, Folhamax,
etc.) são pagos por meio do Contrato n.º 018/2009?

4) Por fim, os pagamentos efetuados no dia 30/12/2015 às Agências Mercatto, DMD e Casa D’ideias foram
realizados com base no Contrato n.º 18/2009, cuja data de validade contida no Sétimo Termo Aditivo
encerrou-se no dia 10/11/2015?         
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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, uma vez que o administrator é obrigado a cumprir a CF bem como as leis.

Neste patamar, é importante esclarecer que, em que pese o Secretário de Estado de Comunicação tenha
encaminhado o Ofício n.º 001/2016/GCOM, todavia, a resposta não adveio a contento, isto porque, faz
menção genérica de que foram realizados “aproximadamente” 4 (quatro) mil processos de publicidade,
justificando que as cópias gerariam gasto excessivo aos cofres do Estado.

Com efeito, Senhor Secretário, Vossa Excelência poderia desde o início ter encaminhado a este gabinete, no
mínimo, uma relação desses autos bem como as agências contratadas que executaram o serviço e se houve
outros contratos além daquele já referido por este Parlamentar.

Pois bem, superado esse discurso de economicidade, se assim fosse, ao menos as mídias digitais poderiam
ter sido encaminhadas, uma vez que, ao acessar o sitio indicado na própria resposta, não se vislumbra a
almejada transparência, eis que só consta uma tabela de folha única com números esparsos, não sendo
suficiente para precisar com absoluta certeza qual agência recebeu o quanto fora pago individualmente,
controle esse que, legalmente, a Secretaria de Comunicação dever-se-á ter.

Portanto, pela segunda vez REITERO o Requerimento de n.º 431/2015 e 496/2015, uma vez que as
informações obtidas não são suficientes para imprimir transparência com relação aos gastos na seara de
COMUNICAÇÃO (mídia televisivas e afins) havendo, inclusive, pagamentos efetuados após a data de
vencimento do contrato n.º 18/2009, prorrogado no sétimo termo, cujo procedimento de licitação
(Concorrência Pública) fora instaurado após o seu vencimento, sendo oportuno requerer a cópia integral do
referido certame, uma vez que se trata de interesse público, uma vez que se trata de “economicidade” e
“transparência”.

Requeiro, em separado, em homenagem ao princípio da economia, cópias físicas dos contratos firmados
com a Televisão Centro América, uma vez que a prestação do serviço se dá por meio de agências de
publicidade as quais, conforme dados do FIPLAN receberam no ano passado mais de 36 milhões de reais.

Por fim, cumpre salientar que, o presente Requerimento Reiterado deverá ser respondido por escrito no
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011, tendo em vista que esse tema já fora
objeto do Requerimento n.º 431/2015, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade.

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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