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INDICAÇÃO Nº        /2020 

 

           O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que 

seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

Que seja restringida a realização de despesas com publicidade e propaganda da administração 

direta e indireta, do Governo do Estado, apenas às essenciais, e que sejam revistos todos os 

contratos em vigor para este fim. 

 

  A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo Senhor 

Governador que interceda junto aos órgãos da administração direta e indireta do Estado para que 

sejam revistos os contratos firmados para fins de publicidade e propaganda, da mesma forma, nos 

utilizamos desta para requerer que as despesas com publicidade e propaganda ao longo deste 

período fiquem restritas às essenciais. 

 Como noticiado na mídia, em decorrência da pandemia da COVID-19, as perdas de 

arrecadação do Espírito Santo serão bilionárias. Desta forma, é prudente à administração pública 

reduzir suas despesas com questões não relacionadas à pandemia, buscando assim preservar 

recursos necessários ao seu enfrentamento. 

 Nas últimas semanas temos observado no Diário Oficial do Estado a publicação de termos 

aditivos, para renovação anual, de contratos relacionados à publicidade e à propaganda de órgãos 

da administração direta e indireta, como a renovação do contrato do DETRAN ao custo estimado 

de R$ 20 milhões anuais. Embora neste caso citado exista disposição legal estabelecendo a 

utilização de recursos provenientes de multas de trânsito em campanhas educativas, entendemos 

que no momento atual todos os valores despendidos pelo Poder Público devam ser revistos e 

reduzidos. 

 Embora existam campanhas publicitárias que devem ser realizadas neste período, como as 

relacionadas ao enfrentamento à pandemia e as que tratam da disponibilização de crédito aos 

empreendedores afetados pela crise, grande parte das demais tende a ter sua demanda e 
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importância reduzidas nos próximos meses, o que possibilita a redução nos contratos firmados 

anteriormente.  

Dessa forma, buscando garantir a redução de tais despesas, e consequentemente, 

preservando recursos aos cofres públicos que poderão ser utilizados para outros fins, 

encaminhamos a presente solicitação.  

Certo do apoio do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, nos 

empenhamos, agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, que nesta, fazemos, e 

renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 
 

SERGIO MAJESKI 
Deputado Estadual - PSB 
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