Requerimento de Comissão

78/2020
Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei Orgânica, combinado
com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, em atenção ao OF
EXTER 050, ao Gabinete do Prefeito Alexandre Kalil, pedido de informação sobre o extrato publicado
na edição de hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, referente à contratação da empresa Perfil
Comunicação Completa Ltda.
A cidade de Belo Horizonte foi assolada por fortes chuvas em janeiro, e há previsão
de precipitações acima da média esperada também para o mês de fevereiro. Embora o cenário de
destruição da cidade ainda esteja visível, causa espanto a contratação de empresa de publicidade no
valor de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) em um momento em que a cidade
deveria direcionar os esforços para sua reconstrução.
Ora, contrato questionado em reportagem da TV Globo e posteriormente cancelado
pelo prefeito para a reconstrução da Avenida Teresa Cristina, apresentava valor de aproximadamente
5,5 milhões de reais. Estarrecedor que, no mesmo mês, a prefeitura assine contrato em valor 8 vezes
superior, com a cidade ainda destruída e sem alternativa apresentada para o reparo daquele
importante trecho viário da cidade.
Deste modo, fazem-se pertinentes os seguintes questionamentos:

•

O orçamento previsto para a publicidade no ano de 2020 foi de R$ 3.036.000,00 (três milhões
e trinta e seis mil reais). No entanto, o contrato assinado supera o valor em aproximadamente
15 vezes o valor estimado. Qual a razão da discrepância tão grande entre o valor previsto
para todo o ano e os contratos já assinados ainda em fevereiro do ano de 2020?

•

Qual a justificativa da contratação de empresa de publicidade em um momento em que a
reconstrução da cidade, segundo palavras do próprio prefeito, é a prioridade?

O presente pedido de informação tem o propósito de esclarecer para a população os
questionamentos realizados ao Executivo, bem como reforçar o papel fiscalizador do Vereador,
fazendo assim, pertinente o questionamento.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2020.

V eador Ga

Ao Senhor
Vereador Pedrão do Depósito
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças
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Solicitação relativa a:
(X) Pedido de Informação, encaminhado por meio da Mesa
) Solicitação de Estudo Técnico à Consultoria Legislativa
) Envio de Ofício
) Juntada de Documentos
) Apresentação de Indicação de autoria da Comissão
) Apresentação de Moção de autoria da Comissão
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A Comissão de Orçamento de Finanças deliberou por:
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