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Solicitar do Prefeito Mónicipal informações
sobre campanha publicitária institucional
veiculada em embalagens para venda de pão
em padarias do municipio
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SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
população;

Considerando que o vereador em exercício representa a

Considerando que tivemos acesso às fotos, que seguem em
anexo, que mostram fotos de embalagens de papel para pão onde está sendo veiculada
publicidade da Administração Municipal de Ribeirão Preto;

Considerando que na mesma embalagem consta a marca da
responsável
pela confecção das embalagens em questão, configurando
empresa
propaganda ”gratuita" do fornecedor, em tese;
Considerando que tal veiculação está sendo custeada com
dinheiro público, sendo obrigação deste Poder Legislativo fiscalizar o respeito aos
princípios constitucionais da economicidade, transparência e eficiência no uso desses
recursos;

Requeremos que seja oficiado ao Prefeito Municipal que
responda, através do setor competente, os seguintes questionamentos:

Qual o embasamento técnico foi apresentado pela agência de publicidade contratada
pela prefeitura para investir neste tipo de mídia? Como será possível medir o resultado?

—

Quanto está sendo investido na iniciativa? Quantas embalagens estão sendo
distribuídas e com qual critério?
-

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
-

Para quais estabelecimentos as embalagens foram entregues? Como foram escolhidos?

Qual a quantidade oferecida a cada fornecedor e quem são?

Por que consta a marca do fornecedor nas embalagens? Qual o benefício para a
administração municipal, desta iniciativa?
-

Sala das Sessões, 14 de Junho de 2018

llllarinho Sampaio

—

Vereador (MDB)

marinhosampaio©camararibeiraopreto.sp.gov.br
Gabinete 16 - 3607-4052
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