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Ofício nº. 015/2021 – OSM/OP                  Maringá, 11 de fevereiro de 2021. 

  

 

 

 

 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Ulisses Maia; 

 

 

A SER/Observatório Social de Maringá – OSM, pessoa jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.161.227/0001-03, associação civil sem 

fins econômicos e sem vinculação político-partidária, que tem por missão 

promover maior participação da sociedade no controle da Gestão Pública, 

visando o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no artigo 

5.º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, de acordo com a Lei Federal 

n.º 12.527/2011 (Acesso à Informação), art. 10, representada neste ato por sua 

Presidente, que ao final subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência expor e solicitar o que segue: 

 

Desde o dia 19 de janeiro de 2021, conforme notícias e informações 

também disponibilizadas nas redes sociais desta Prefeitura, Maringá tem 

recebido doses da vacina para prevenção da Covid-19 

(https://www.instagram.com/p/CKO6oWYHgIG/) 

 Também desde o dia 19 de janeiro de 2021 Maringá tem aplicado doses 

da vacina (https://www.instagram.com/p/CKPiRExjl52/) dando início ao plano 

municipal de imunização. 

 Sobre as vacinas, tem-se notícia que Maringá já recebeu e está aplicando 

doses de vacinas da CoronaVac e AstraZeneca. 

 Além disso, o município está divulgando, por meio do chamado 

“vacinômetro”, a quantidade de pessoas já vacinadas em Maringá, sendo que em 

09 de fevereiro de 2021, 12.175 pessoas já haviam recebido a primeira dose da 

vacina (https://www.instagram.com/p/CLFoTpunNKa/). 

 Neste contexto e considerando que a transparência sobre a vacinação é 

muito importante e do interesse de todos, o OSM solicita os seguintes 

esclarecimentos: 
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1) No total, desde o dia 19 de janeiro de 2021, quantas doses da vacina 

CoronaVac e da vacina AstraZeneca Maringá já recebeu? Favor 

apresentar os quantitativos por tipo de vacina. 

 

2) Quantas doses da vacina CoronaVac e da vacina AstraZeneca o 

município tem em estoque? Favor apresentar os quantitativos por tipo 

de vacina. 

 

3) Em até quanto tempo depois de receber a primeira dose da vacina 

CoronaVac a pessoa vacinada deverá receber a segunda dose?  

 

4) Em até quanto tempo depois de receber a primeira dose da vacina 

AstraZeneca a pessoa vacinada deverá receber a segunda dose?  

 

5) Em relação a segunda dose: 

a) Já há cronograma para a aplicação da segunda dose? A partir de   

       quando terá início? 

b) O Município já possui o estoque suficiente para a segunda dose de 

ambas as vacinas? Se não, como será o procedimento? 

 

 Por fim, considerando a relevância destas informações para a população e 

a preocupação desta Administração com a gestão transparente dos recursos 

públicos, sugere-se: 

 Que seja disponibilizada, em tempo real, a quantidade de vacinas de cada 

tipo (CoronaVac ou AstraZeneca) em estoque na Prefeitura de Maringá 

(junto ao vacinômetro, por exemplo). 

   Que seja disponibilizada, em tempo real, no mesmo formato do 

vacinômetro, a quantidade de pessoas que tomaram a segunda dose da 

vacina. Isto é, com disponibilização em tempo real e de forma separada 

da quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e da 

quantidade de pessoas que tomaram a segunda dose. 

   Corroborando com o Projeto de Lei Municipal n.º 15817/2021, em 

votação na Câmara Municipal, sugere-se que seja feita a divulgação das 

pessoas que já foram imunizadas, nos mesmos moldes do que foi 

proposto naquele projeto de lei. 
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 Certos de que estamos colaborando com um País mais justo e consciente 

dos deveres do Estado para com seus cidadãos, colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos que se fizerem necessários. Destacando-se que o prazo para 

resposta é de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica de 

Maringá. 

 

 

Atenciosamente, 

 

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 

Cristiane Mari Tomiazzi 

Presidente  
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