
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Silo 

09 SEI 2021  
REQIJERJMENTo N.°: 2 

ASSUNTO: SOLICITA AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
QUE PRESTE TODAS AS INFORMAÇÕES 
SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM A 
PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E 
DAS CAMPANHAS PÚBLICAS DA 
PREFEITURA DE SOROCABA. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, em seu art. 61, incisos II e XXIV, determina que compete, 
privativamente, ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública 
Municipal e resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações 
que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba,, em seu art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a flscali72ção financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município; 

CONSIDERANDO que os atos oficiais e campanhas 
públicas da Prefeitura são amplamente divulgados em diversos meios de 
comunicação públicos e privados no município; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que sejam 
prestadas, de forma fundamentada e detalhada, as seguintes informações: 

1 - Como a Prefeitura executa a divulgação e a 
publicidade dos atos oficiais e das campanhas públicas realizadas pelo Poder Público 
Municipal? Favor apresentar resposta detalhadi,  conforme os seguintes quesitos: 

a) qual é o critério para a contratação dos prestadores de 
serviços; 

b) quem são os prestadores de serviços contratados; 
c) qual foi o custo desses serviços de publicidade para o 

município no ano de 2021, por prestador de serviço e por veículo de comunicação; 



104, § 2° e §3° do RI). 

Sala das Sessõ de setembro de 2021. 

FERNANDO DINI 
Vereador - MDB 

ÁMARA MuN IC 1 PAI DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento 
seja plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem 
como que a resposta seja encaminha . a no prazo legal (Art. 34, § 1 da LOM e Art. 


