COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO

Solicita seja convocado o Sr. Marcos Pontes, Ministro
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a
fim

de

prestar

esclarecimentos

sobre

matérias

vinculadas na imprensa que tratam sobre viagem
custeada com recursos públicos e possível sociedade
entre o Ministro e membros da sua assessoria.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Constituição Federal e
na forma do art. 219, § 1º, do Regimento Interno, que, ouvido o Plenário, se digne adotar
as providências necessárias à Convocação Excelentíssimo Sr. Marcos Pontes, Ministro
de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a fim de prestar
esclarecimentos sobre matérias vinculadas na imprensa que tratam sobre viagem
custeada com recursos públicos e possível sociedade entre o Ministro e membros da sua
assessoria.
JUSTIFICAÇÃO

Matérias vinculadas em diversos veículos da imprensa noticiam que o Exmo.
Ministro, Sr. Marcos Pontes solicitou licença não remunerada entre os dias 13 a 25 de
julho de 2019, sem compromissos oficiais na agenda institucional. Entretanto, conforme
divulgado pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, em 29/07/19, a assessora
Christiane Gonçalves Correa, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Institucionais do

MCTIC acompanhou o Ministro com custos pagos pelo próprio Ministério. Além disso, em
matérias publicadas recentemente, há indícios de uma sociedade entre o Ministro Marcos
Pontes e a assessora Christiane Gonçalves Correa, sendo sócios a mais de 19 anos da
empresa Portally Eventos e Produções Ltda.
Neste sentido, faz-se necessária a convocação do Ministro Marcos Pontes, para
que o mesmo possa dar as devidas explicações sobre as referidas matérias, e então
possa esclarecer este parlamento e a sociedade sobre questões caras para a democracia
e para os princípios de transparência e impessoalidade.

Sala das Sessões, em 01 de Agosto de 2019.

Margarida Salomão
Deputada Federal (PT-MG)

