
 

REQUERIMENTO Nº        , DE 2020 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais, à Colenda Comissão Parlamentar de 

Inquérito das Fake News – eleições de 2018, instaurada nesta Casa sob a presidência do 

Exmo. Sr. Deputado Caio França, que oficie à Secretaria de Comunicação do Estado de São 

Paulo, a fim de que forneça informações acerca dos contratos feitos com as empresas de 

publicidade Máquina da Notícia Comunicação Ltda., Propeg Comunicação S/A, Lua 

Propaganda Ltda., Agência Mood de Comunicação Integrada Ltda., Lew Lara/TBWA 

Publicidade Propaganda Ltda. e Z515 Propaganda Ltda., e dos valores pagos nos anos de 

2018, 2019 e 2020. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Esta Parlamentar requereu a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que fosse 

oficiada à Secretaria Especial de Comunicação Social, da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, para que fornecesse informações acerca do recebimento, direta ou 

indiretamente, de verba pública pelas empresas jornalísticas “Brasil 247” e “Diário do Centro do 

Mundo”, entre os anos de 2003 e 2016, veículos que constam dentre os que mais receberam 

aporte de recursos para prestação de serviços publicitários. 

Alguns Parlamentares membros também desta CPI sinalizaram que apresentariam 

requerimento solicitando informações da mesma natureza com relação ao atual Governo 

Federal. 

Nessa mesma linha, a fim de averiguar os recursos públicos que têm sido 

empregados com atividades de publicidade e comunicação social pelo Governo do Estado de 

São Paulo, em pesquisa feita ao sistema de informações da Fazenda do Estado, a presente 

subscritora teve acesso às empresas contratadas nos últimos anos, bem como aos valores 

pagos. 

Entre os dados, há valores menos relevantes que podem mais facilmente ser 

justificados com base na natureza do serviço prestado. Contudo, chama a atenção algumas 

contratações feitas anualmente com as mesmas empresas por valores na casa de milhões de 

reais, algumas chegando a mais de R$38 milhões (Tabelas anexas). 

As empresas que receberam os maiores valores são as seguintes:  

 Máquina da Notícia Comunicação Ltda.; 

 Propeg Comunicação S/A; 

 Lua Propaganda Ltda.; 

 Agência Mood de Comunicação Integrada Ltda.; 

 Lew Lara/TBWA Publicidade Propaganda Ltda.; 

 Z515 Propaganda Ltda. 

Dessa forma, com o objetivo de esclarecer quais foram os serviços prestados 

pelas empresas aqui citadas ao Governo do Estado de São Paulo que justifiquem os altos 

valores pagos, requer-se o recebimento do presente requerimento pelo nobre Presidente desta 

CPI, a fim de que oficie à Secretaria de Comunicação Social, da Secretaria de Governo da 



Presidência da República, para que forneça informações detalhadas acerca dos contratos 

firmados nos anos de 2018, 2019 e 2020, bem como as datas dos respectivos pagamentos. 

Ressalta-se que a presente subscritora tem posicionamento contrário a qualquer 

utilização de dinheiro público para fins de publicidade, tendo, inclusive, apresentado neste ano 

o Projeto de Lei nº 7/2020. Dessa forma, não se está, aqui, buscando um meio de perseguição 

a nenhum veículo de imprensa; apenas se quer dar transparência e igual tratamento às 

contratações feitas por todos os Governos, nos termos do objeto deste Requerimento. 

 

 

Sala das Sessões, em 

 

Janaina Paschoal 

 

  



ANEXO 

 

* Disponível em: https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsDespesa.aspx. 

 

* Disponível em: https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsDespesa.aspx. 
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