SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR
observatorio@cidadaniafiscal.org.br
Fone: (44) 3025-1282

Ofício nº. 025/2021 – OSM/OP

Maringá, 26 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:
Em relação a pandemia de Covid-19, verificou-se que no ano de 2021
ainda não houve a publicação do “Boletim Completo”, documento que possui
várias informações detalhadas sobre a pandemia no município. Inicialmente este
documento era publicado semanalmente e depois passou a ser publicado com
menos frequência (chegando a uma periodicidade mensal nos meses de outubro,
novembro e dezembro). Porém trata-se de documento importante para a
transparência da situação do município em relação à pandemia e sobre as
medidas adotadas pela Administração para o seu enfrentamento.
O último boletim completo foi publicado no dia 17 de dezembro de 2020
(disponível em http://www2.maringa.pr.gov.br/saude/?cod=boletimcorona/3),
porém os dados que instruíram a análise da matriz de risco constantes neste
documento são referentes à período ainda mais pretérito, isto é, dia 08 de
dezembro de 2020. A matriz de risco se baseia na taxa de positividade em
conjunto com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para determinar em qual grau
de risco o município se encontra.
Ocorre que, embora a ocupação dos leitos seja informação disponibilizada
diariamente pelos boletins diários da Prefeitura, o mesmo não ocorre com a taxa
de positividade, que apenas era apresentada nos boletins completos. Deste
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modo, a último informação sobre a taxa de positividade que é de conhecimento
público se refere ao dia 08/12/2020.
Tal situação é totalmente contrária à transparência tendo em vista que esse
dado é essencial para análise da matriz de risco. Além disso, ressalta-se que a
taxa de positividade, conforme plano de contingência municipal, é calculada pela
divisão do número de positivados pelo número de exames realizados (síndrome
gripal + síndrome respiratória aguda). Porém nem mesmo a informação sobre o
número de exames realizados diariamente fica disponível, apenas havendo na
página http://notificasaude.com.br/ o acumulado de exames realizados e dos que
tiveram resultado positivo, o que não permite, por exemplo, que se calcule a taxa
de positividade por dia, ou mesmo por semana.
Além disso, conforme informação disponível no rodapé da página
http://notificasaude.com.br/, a taxa de positividade seria “A taxa de positividade
se refere a dados baseados nos exames PCR realizados dia a dia na Upa Zona Norte
(PAC), adulto ou criança”. Assim, caso os dados tenham que ser calculados nestes
parâmetros, também não haveria como fazer o cálculo com as informações hoje
disponíveis, tendo em vista que é disponibilizada nos boletins a quantidade total
de exames, sem especificar qual seria a quantidade apenas de PCR realizados dia
a dia na Upa Zona Norte (PAC), que acredita-se que atualmente seria considerada
a UPA Zona Sul, que é a nova unidade exclusiva para atendimento de casos de
Covid-19 no município.
Deste modo, considerando


Que o boletim completo não teve nenhuma edição publicada no ano
de 2021; e



Que a taxa de positividade é dado essencial para a verificação do grau
de risco em que o município se encontra

QUESTIONA-SE:
1) Qual o motivo para que ainda não tenha havido publicação do boletim
completo no ano de 2021? Quando será publicada a próxima edição?
2) Em qual periodicidade a Prefeitura pretende publicar este documento?
Importante que os dados sejam referente à análise mais atual realizada
pela PMM.
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3) Para o cálculo da taxa de positividade são considerados apenas os
exames feitos por método RT-PCR? Em caso positivo, também são
considerados apenas aqueles feitos na UPA, isto é, sem considerar os
que foram feitos em laboratórios particulares? Solicita-se, assim, que
sejam esclarecidos quais são os dados utilizados para o cálculo da taxa
de positividade e que estes dados que são utilizados para o cálculo,
bem como a taxa de positividade já calculada sejam disponibilizados
publicamente, com a máxima atualização possível e com o
esclarecimento sobre qual o período considerado para o cálculo.

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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