
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 062.00026.2013

Diversos Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais,
submetem à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Pedido de informações oficiais do Município

EMENTA

Solicita informações sobre os
contratos de publicidade
firmados junto à Prefeitura
Municipal.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente ao Prefeito
Municipal, solicitando as seguintes informações:
 
 
 
1-Quais são as empresas de publicidade contratadas atualmente pela Prefeitura
Municipal de Curitiba? Solicitamos cópias da licitação, contratos e aditivos.
 
2 -Com relação aos veículos de comunicação que possuem contrato tácito, ou
seja, sem contrato escrito:
 
a) Como é realizada a contratação?
 
b) Como é realizado o repasse de verba para essas empresas?
 
c)Existe alguma garantia para a continuidade do contrato entre a Prefeitura e
essas empresas de publicidade?
 
d) Se não há um contrato, como é feito o controle de pagamento?
 
3-Com relação as mídias de pequeno porte:
 
a)Quais são os critérios utilizados para a contratação das empresas de
publicidade de pequeno porte, como por exemplo, os jornais de bairro? Qualquer
cidadão pode ser contemplado?
 
b) Para a contratação dessas mídias é realizada licitação?
 
c)Há diferença no pagamento dessas mídias, ou seja, um mesmo anúncio pode
ser remunerado com valores diferentes? Existe uma tabela de preço?Solicitamos
uma cópia.
 
d)Quais os tipos de campanhas e programas que são veiculados nessas mídias.
 

e)Solicitamos a relação de nomes das empresas e gasto com essas mídias.



e)Solicitamos a relação de nomes das empresas e gasto com essas mídias.

Palácio Rio Branco, 27 de fevereiro de 2013

Assinaturas:

Justificativa

De acordo com o artigo 20, IX, XX e XXIV, da Lei Orgânica do Município de
Curitiba, compete à Câmara de Vereadores solicitar informações ao Prefeito
sobre assuntos referentes à Administração, fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, bem como encaminhar pedidos escritos de informação ao Prefeito.


