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. 046/2021 – OSM/OP

Maringá, 08 de abril 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:
Como é de conhecimento público para o enfrentamento da pandemia a
Prefeitura já recebeu vários tipos de doações. Elas vão desde máscaras e
equipamentos de proteção médicos, até equipamentos mais sofisticados como
respiradores.
No Portal da Transparência na aba destinada a divulgação dos dados da
pandemia de Covid-19 no município, em “Termos de Doações Covid-19” é
possível localizar os termos de doação de objetos recebidos pela PMM separados
por Secretaria. Vejamos:
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Conforme pode ser verificado, os termos de doação das Secretarias da
Saúde, Secretaria de Inovação de Desenvolvimento -SEIDE e Secretaria da
Educação – SEDUC, os últimos termos disponíveis são do mês de julho de 2020.
Já em relação a Secretaria de Assistência Social – SASC, estão disponíveis termos
de doação até o mês de novembro de 2020.
Ocorre que na mídia foram noticiadas doações no ano de 2021 que não
aparecem no Portal, como por exemplo:
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Notícia de 6 de março de 2021

Disponível em http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=14da1dd07855ss&id=37183

Notícia de 12 de março de 2021

Disponível em http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=24051988635524&id=37208

Destaca-se que são exemplos de doações realizadas e que não constam
no Portal, sendo, portanto, que a informação disposta não é confiável quanto a
sua atualização. E isso impede o controle social do uso dos recursos públicos,
uma vez que não se sabe quais os bens e recursos oriundos de doação a PMM
possui. Inclusive, gera dúvida a respeito do controle que a Administração
Municipal vem fazendo das doações recebidas e se elas estão, de fato, sendo
consideradas no momento de fazer a gestão e aplicação dos recursos públicos,
bem como se elas estariam sendo utilizadas de forma eficiente.
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Diante do exposto, considerando que a Prefeitura já vinha fazendo a
disponibilização dos termos de doação e que, s.m.j., não está mais
disponibilizando essa informação, solicita-se:
1) Que seja esclarecido se todos os termos de doação de objetos e recursos
recebidos pela PMM estão disponibilizados no Portal e, caso a informação
esteja desatualizada, que seja feita a atualização imediata, a fim de que
passem a constar todas as doações recebidas desde o início da pandemia;
2) Que a Prefeitura também passe a disponibilizar relatório, com informações
atualizadas em tempo real, contendo todos os materiais recebidos em
doação pela PMM desde o início da pandemia, contendo, no mínimo,
identificação do doador, do objeto doado e da quantidade, da data de
doação, da destinação do objeto e da quantidade que restou em estoque
caso os bens doados não tenham sido utilizados em sua totalidade.
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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