REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
(Do Sr. Chico Alencar)

Solicita ao Ministro da Saúde, Sr.
Ricardo Barros, informações acerca de
resultado recém divulgado de licitação
para campanhas de publicidade do
Ministério da Saúde.

Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constituição
Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, após consulta
à Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros, as seguintes
informações:
Considerando a importância de seguirmos os preceitos elencados pelo
artigo 37 da Constituição Federal, especialmente no que tange aos princípios
que regem a Administração Pública: o da moralidade, o da publicidade, o da
impessoalidade, o da legalidade e o da eficiência, indagamos:

1) Recente matéria da revista Veja (7/12/16), intitulada “Registro em
Ata”, noticiou algumas peculiaridades que merecem esclarecimento.
Referem-se a recente processo de licitação lançado pelo Ministério da
Saúde para contratar agências que cuidarão das campanhas de
publicidade da pasta nos próximos anos. A matéria indica que a

empresa vencedora já foi a responsável pelo mesmo papel no
ministério dos Esportes, onde um assessor da sua pasta teria
desempenhado o mesmo papel no processo licitatório. Há alguma
relação entre o assessor e a empresa vencedora? Se sim, qual?
2) Qual é, especificamente, a função do senhor Levi Lourenço na pasta?
Quais são as qualificações que ele possui para estar no referido cargo?
3) A empresa vencedora, a Fields 360, possui alguma relação com Vossa
Excelência? Vossa Excelência conhece algum dos diretores ou
presidente da empresa?
4) A matéria da revista Veja também atenta para o fato de a empresa que
ficou em segundo lugar no processo licitatório, a Calia, ter como sócio
o publicitário Gustavo Mouco, que é irmão de um marqueteiro
chamado “Elsinho”, que a revista aponta como grande amigo do
Presidente Michel Temer. Esta é a empresa que detém, atualmente, os
contratos de publicidade do Ministério da Saúde? Vossa excelência
chegou a ser abordado pelo Presidente da República sobre o processo?
Houve alguma tentativa de interferência no resultado? Vossa
Excelência está sofrendo algum tipo de pressão?
5) No mesmo sentido, indago quais são as medidas que Vossa Excelência
tem tomado para impedir que a qualquer tipo de relação espúria entre
interesses públicos e privados não se reproduzam.

JUSTIFICAÇÃO

O presente Requerimento vem se somar aos esforços da sociedade para
que o poder instituído preste informações e seja transparente em suas escolhas.
Os processos traumáticos pelos quais passamos exigem mudança drástica de
conduta. É necessário à legitimidade de qualquer governo numa democracia a
exposição de seus valores e suas reais preocupações ao tomar decisões. Com o
fito de expandir essas oportunidades e fortalecer o papel da Casa Legislativa na
fiscalização democrática, pedimos tais esclarecimentos.
Nestes termos, requer o encaminhamento.
Brasília, 6 de dezembro de 2016.

Deputado CHICO ALENCAR
PSOL/RJ

