SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 74, DE 2018
Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts.
215, I, a) e 216, do Regimento Interno, que sejam solicitadas informações ao Ministério
da Saúde acerca de todos os gastos da pasta com publicidade nos anos de 2016 e 2017.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: À Comissão Diretora

Página da matéria

Página 1 de 2

Parte integrante do Avulso do RQS nº 74 de 2018.

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a) e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
informações, a serem solicitadas ao Ministério da Saúde, acerca de todos os gastos
dessa pasta com publicidade, em todos os veículos de comunicação. Neste sentido
pergunta-se:
Qual o total dos gastos com comunicação nos anos de 2016 e 2017? Fornecer
planilha detalhada desses gastos informando os valores orçamentários previstos,
empenhados e pagos deste Ministério, bem como a identificação das empresas de
produção e veiculação das peças institucionais, com os respectivos valores.
JUSTIFICAÇÃO
O pedido de exibição dos gastos detalhados empenhados no governo federal com
comunicação da pasta atende os anseios populares que primam pela transparência,
moralidade e legalidade esperadas no gestor público na consecução de suas prerrogativas
legais e constitucionais, a rigor do que predispõe o art. 37, da Constituição Federal de
1988, Lei nº 12.527, de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Portanto, não é outra senão a intenção dar conhecimento à sociedade dos gastos
empenhados pelo governo federal com publicidade, razão pela qual pedimos a
compreensão e o apoio desta dileta Comissão Diretora para aprovação do referido
Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, em

de março de 2018.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas
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