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REQUERIMENTO 

 

Requer o envio de Expediente ao Exmo. Senhor Secretário Chefe da 
Casa Civil Deputado Guto Silva para solicitar informações sobre a 
Comitiva do Governo do Paraná para Dubai entre os dias 10 e 16 de 
outubro de 2021. 

 

Senhor Presidente,

 

DEPUTADO ARILSON CHIORATO, no uso de suas atribuições regimentais, requer o envio de Expediente ao 
Exmo. Senhor Secretário Chefe da Casa Civil Deputado Guto Silva para solicitar informações sobre a Comitiva do 
Governo do Paraná para Dubai - Emirados Árabes Unidos, entre os dias 10 e 16 de outubro de 2021. 

Diante da relevância do tema, e da missão atribuída pela Constituição do Estado do Paraná ao Parlamentar 
para a fiscalização da aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo, solicitam-se as seguintes informações:

O Governo do Estado do Paraná constituiu uma “comitiva” para a Expo Dubai 2020 entre os dias 10 e 16 de 
outubro deste ano. Solicita-se a informação sobre o valor total orçado para a referida viagem, considerando 
todos os integrantes da administração pública e seus convidados. 

•

Quantos integrantes compuseram a comitiva custeada com recursos públicos? Quem são os integrantes e 
compõem qual órgão/organização? 

•

Solicita-se a discriminação das atividades oficiais que foram realizadas pelos convidados ou servidores (as) que 
participaram dos eventos e tiveram custeio de viagem custeadas com recursos públicos.

•

Os (as) Prefeitos (as) convidados (as) foram convidados (as) e integram a comitiva estadual oficial?•
Apresentar cópia do Projeto para a comitiva do Governo do Estado para a Expo Dubai 2020 (ou outro nome 
atribuído pelo Poder Executivo ou pela organização do evento).

•

Apresentar cópia do Plano de Aplicação dos recursos financeiros (públicos e privados) direcionados para a 
comitiva do Governo do Estado para a Expo Dubai 2020 (ou outro nome atribuído pelo Poder Executivo ou pela 
organização do evento).

•

Houve contratação de alguma agência de viagem ou empresa similar para a aquisição de passagem, 
hospedagem, alimentação, e outros itens? Qual empresa? Quais valores foram gastos? Qual o processo de 
licitação e fornecer cópia? 

•

Houve contratação de agência publicitária para a finalidade da viagem ou da divulgação do Estado no evento? 
Qual agência e quais valores foram dispendidos? Qual o número do processo licitatório e fornecer cópia. 

•

Solicita-se a relação de convidados que viajaram e/ou tiveram despesas de acomodação custeadas com 
recursos públicos.

•

Qual a natureza da parceria firmada entre o Governo do Estado do Paraná e a Rede Brasileira para o •
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Desenvolvimento da Metrologia, Tecnologia e Qualidade – Paraná Metrologia para a “Missão Técnica/Comercial 
para Dubai de 10 a 16 de outubro deste ano”? Houve transferência de recursos públicos estaduais para a 
referida OSCIP? Em caso afirmativo, quais valores, datas e de que forma? Em caso afirmativo, qual instrumento 
jurídico ampara a parceria, e foi precedido de qual chamamento público.
Em caso afirmativo em relação à última pergunta, qual a justificativa para realização de parceria ou convênio 
com um OSCIP, ao invés de organização das atividades da comitiva pelo Governo do Estado do Paraná? 

•

A Invest Paraná  e outras agências estaduais não possuem estas atribuições? Qual a justificativa de privilegiar a 
organização através de entidade privada, e relegar um papel secundário às organizações públicas estaduais, 
inclusive universidades?

•

Alguma empresa estadual ou transnacional participou e/ou contribuição na arrecadação de recursos ou cotas 
para subsidiar ou financiar a Comitiva? Se sim, qual empresa e valores? Estes valores foram direcionados para 
quais atividades?

•

Quais resultados das negociações relativas à transferência de tecnologia e interesses comerciais podem ser 
relatados, a partir da participação do Exmo. Governador e toda a Comitiva em Dubai?

•

 

Atenciosamente, 

Curitiba, 13 de outubro de 2021. 

 

Arilson Chiorato

Deputado Estadual 

 

DEPUTADO ARILSON CHIORATO
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