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LIMA, Raquel.
Pomar admite que contrato com assessor "é
questionável": secretário, no entanto, volta a afirmar que
processo manteve legalidade e moralidade. Correio Popular,
Campinas, 05 dez. 2002.

Pomar admite quecontrato

comassessor
'équestionável'
SECRETÁRIO,
NOENTANTO,VOLTAA AFIRMARQUEPROCESSO
MANTEVELEGALIDADE
EMORALIDADE
AUGUSTODEPAlVA/

RAQUELUMA
Do ColTeio Popular
rlima@cpopular.combr

AAN

do cantor Jorge Mautner e sua
banda, R$42mil, também não
convenceu parte dos vereadores presentes. Aprincipal base
de argumentação do secretário sobre o preço não funcio"
nou, pelo menos ontem. Ele
apresentou uma cartilha dei
preços da Embrashow. No
entanto, afirmou que não
sabia se ali constava o nome
de Mautner. O presidente da
Casa, Romeu Santini (PSDB)
procurou e questionou: '~quf
consta que custa R$ 3,5 mil,
secretário". Semjeito, Pomar
tentou explicar: "Deveser um
erro de digitação.Osenhor me
desculpe" .
Ainda durante os esclarecimentos à Câmara, que duraram cerca de três horas, Pomar
afIrmou temer que os eventos
culturais, principalmente as
apresentações, sejam colocadas sob análise da população.
"Temo que haja um rebaixamento da qualidade.Opovovai
escolher aquilo que a indús-

secretário de Cultura, Esportes e Turismo de Campinas,Valter Pomar, admitiu
ontem à Câmara Municipal
que a contratação docartunista ejornalista Gilberto Maringoni de Oliveira para realizar
a mostra sobre os 85anos da
RevoluçãoRussa "é questionável". No entanto, ele manteve
a posiçãode que não houve ilegalidade ou imoralidade.
Apesar de vários vereadores afirmarem e demonstrarem insatisfação com os esclarecimentos de Pomar,a Comissão Especial de Inquérito
(CEI) para investigar a mostra e outros gastos da pasta
pode não se concretizar. Motivo: a Casa está com atenção
quase que exclusiva à eleição
donovopresidente doLegislaPomar: 'saia-justa' ao comentar cachê para Jorge Mautner
tivo campineiro (leia texto
abaixo). A CEI, que foi adiatria acha que é o melhor" .
da, deve ser votada na sessão blema nisso", completou dos R$ 30 mil pagos ao cartuO secretário municipal
Pomar.
nista, cerca de R$ 8mil ficaram
da próxima quarta-feira.
ainda
entregou de presente
De acordo com o secretá- para Oliveira. "O restante vol- aos vereadores
Oliveira,que éassessor do
o livro de sua
deputado federal Luciano Zica rio, a contratação de Oliveira tou para a Prefeitura na forma autoria em parceria com Reisejustifica porque de impostos e foi utilizado pelo naldo Gonçalves, A Armadi(Pl'-SP),foicontraele "era o mais adeem pesquisa, diagramatado sem licitação
lha da Dívida. O livro, que faz
Vereadores quado em relação autor
ção e confecção", afirmou.
por R$ 30 mil. O
um
panorama dos 150anos de:
ao conhecimento "Estou convencido de que
devemvotar
cartunista pertenfinanças públicas no Brasil,
o tema, além pagamos o justo", declarou.
ce à "Articulação
CEInasessão sobre
tem Gilberto Maringoni de
de conhecimentos
Sobre o parecer da Coorde
Esquerda",
Oliveira como responsável,
jornalisticos, sobre denadoria Setorial de Procedi- pela
da próxima
mesma corrente
capa, ilustrações e proartes gráficas e dia- mentos Legais da Prefeitura
petista a qual perquarta-feira
jeto
gráfico.
de
Campinas,
que
autorizou
a
gramação".
tence o secretário
O secretário contratação do jornalista um
e o parlamentar.
j
A contratação de Oliveira também afirmou que foi ele dia antes do início do evento, ANÁLISES
O presidente da Câmara de ~
foi baseada no artigo 25da lei uma das pessoas que indicou o Pomar foi objetivo: "Se o pare8.666/93- que trata especifica- nome de Oliveira para traba- cer fosse cQntrário, ele (Olivei- Campinas af"lrmou que vai
mente das licitações -, sob o lhar como assessor de Zica, ra) não receberia o dinheiro". analisar as declarações de
Comunista
declarado, Pomar e os documentos que ele
critério da "notória especiali- mas que sósoube da ligaçãono
1.
zação". "Existe ai uma mar- último dia 8 de novembro. Pomar voltou a insistir ontem ficoudeenviar.
Já
o
líder
da
bancada
do
na
Casa
que
o
questionamen"Mas,
mesmo
que
soubesse
gem de subjetividade. A lei me
dâ o direito de fazer, mas abre antes, iria contratar domesmo to sobre a mostra "é uma dis- PT,Ângelo Barreto, disse que.
o assunto vai ser levado à Exe-'
jeito", disse. Amostra teve iní- cussão política" .
espaço de contrariedade",
cutiva municipal do partido,
declarou o secretário. "É uma cio em 5 de novembro e estará
que deverá orientar a banca-!
opção questionâvel (a contrata- em exposição até 2 de janeiro SHOW
A explicação de Pomar da em relação à votação da'
çãode Oliveira),mas entendo, próximo, na Estação Cultura.
Pomar voltou a dizer que, sobre o valor da contratação comissão especial. --.'c' c -,nomeu ângulo,que não hâ pro-~.-.c,.--~

