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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

(Sra. Fernanda Melchionna) 

 

 

Solicita informações ao Ministro da Infraestrutura, 

Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, acerca de obras cuja 

finalização foi anunciada em Porto Alegre – RS. 

 

 

 Senhor Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos 

arts. 115 e 116 do Regimento Interno, sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde, Sr. Edu-

ardo Pazuello, acerca de divulgação da suposta conclusão de obras no estado do Rio Grande do Sul. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Na data de 27 de julho de 2020, nosso mandato foi informado da colocação d eum outdoor 

na região de Porto Alegre, em que se lê: 

“36 obras federais em 6 meses. No Brasil! Nenhuma obra em país governado 

por ditador comunista. Sem corrupção o Brasil cresce! O povo apoia o 

Presidente Bolsonaro e o Ministro Tarcísio Gomes de Freitas.” 

Ao lado do texto, vê-se a imagem do Presidente, ao lado do Ministro Tarcísio Gomes de 

Freitas. A informação referente às 36 obras concluídas foi também divulgada pelo Ministro em sua 

conta pessoal no Twitter.  

Acerca da comunicação em questão e do seu conteúdo, questiona-se: 

1. Este Ministério de fato concluiu 36 obras federais nos últimos seis meses? 

2. Em caso positivo, quais foram as obras federais concluídas, em que localidades? 
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3. Caso o número se obras concluídas seja diferente do anunciado, quantas e quais 

obras federais foram efetivamente concluídas nos últimos seis meses? Em que localidades? Favor 

informar ainda a data de início de cada obra federal concluída e o montante total dos gastos de cada 

obra.  

4. Este Ministério determinou, autorizou, financiou ou teve qualquer participação na 

colocação de outdoors informando a conclusão de obras federais ou de apoio ao Presidente e a este 

Ministério na região de Porto Alegre? Ademais de outdoors, há alguma campanha de publicidade 

em curso para divulgar a conclusão de obras federais no Rio grande do Sul?  

5. Quantas e quais foram as peças de publicidade das campanhas? Qual o gasto de cada 

peça de publicidade dessa natureza e o custo total da campanha? Favor enviar a íntegra do processo 

de licitação das empresas de publicidade eventualmente contratada para a realização dessas 

campanhas ou, se for o caso, do parecer de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Brasília, 28 de julho de 2020 
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