Caroba questiona Prefeitura
sobre gasto de R$ 750 mil com
publicidade
O vereador Renato Bispo Caroba (PT) criticou,
em Tribuna, durante a Sessão de 7/8, a destinação pela
Prefeitura de Arujá de
R$ 750 mil para a “contratação de agência de publicidade para
divulgação,
informação e comunicação
administração”. Na

dos

serviços

prestados

pela

avaliação do parlamentar, a cidade tem outras prioridades e “o
governo pouco a
divulgar de positivo”.

“Um munícipe do bairro Mirante, presente à Casa
de Leis, veio nos cobrar sobre a falta de infraestrutura em
seu bairro. Eu
pergunto o que os moradores deste bairro e de todos os outros
fariam se
tivessem R$ 750 mil para investir em melhorias”, indagou o
petista. “O prefeito
de Arujá optou por gastar esse valor em publicidade e
propaganda”.

O projeto de Lei nº 211/2019 foi aprovado pelo
Plenário da Câmara na 57ª Sessão Ordinária – última antes do
recesso parlamentar
– apesar dos votos contrários de Caroba e Cristiane Araújo
Pedro (PSD), a Profª
Cris do Barreto. De acordo com a propositura, de autoria do
Executivo, na

ocasião sob o comando do prefeito em exercício Márcio José de
Oliveira (PRB), a
verba é oriunda de crédito adicional suplementar por superávit
financeiro no
orçamento corrente.

“O prefeito foi claro, antecipou que faria a
contratação de uma agência de publicidade e propaganda para
convencer vocês,
munícipes, de que está tudo bem. Ano que vem é ano eleitoral…
O prefeito quer
fazer seu marketing”, criticou o vereador. “A preocupação do
prefeito é dizer
para a população que está tudo bem, quando não está. É esse o
problema. Se
ainda tivesse o que mostrar, mas não tem”.

A Profª Cris do Barreto também foi enfática nas críticas: “Com
esse valor eu compraria lâmpadas para todos os pontos de
iluminação de Arujá; reformaria salas de aula com goteiras, ou
taparia buracos por toda a cidade”, elencou. Para a vereadora,
a falta de prioridades do governo municipal é evidente.
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