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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho o objetivo é mostrar os dados sobre a frota de veículos da cidade 

de Colombo/PR, analisa-los e procurar relatar eventuais falhas, divergências e falta 

de informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 RELATÓRIO E ANÁLISE DE DADOS VEÍCULOS DE COLOMBO 

A cidade escolhida para analise de dados da frota de veículos foi a de Colombo, 

os dados deste relatório foram obtidos através do site oficial da prefeitura em seu 

portal de transparência, segundo o site os dados foram atualizados no dia 18/06/2017. 

Primeiramente analisando os dados, observamos que parte dos veículos 

obtidos em 2014 e 2015 está com o hidrômetro zerado ou com a quilometragem muito 

baixa, mostrando que estão sendo utilizados muito pouco ou não estão sendo 

utilizados, assim fica a duvida do motivo pelo qual esses veículos foram adquiridos. 

Outro dado bastante relevante é de que no ano de 2014 a prefeitura fez a aquisição 

de 17 veículos próprios e apenas 3 alugados, no ano de 2015 foram adquiridos 12 

veículos próprios e 16 alugados, havendo uma grande mudança na característica de 

aquisição destes veículos, além disso mesmo alguns veículos que são alugados como 

o de código 37 na tabela de 2015, está com o hidrômetro zerado. Mas o dado mais 

relevante vem no ano de 2016, que dos 24 veículos obtidos, apenas quatro são de 

posse da prefeitura. Na busca da informação do motivo pela qual a prefeitura vem 

preferindo alugar veículos e o porquê alguns veículos alugados não rodaram nenhum 

km, funcionários indicaram entrar em contato por e-mail, o qual não foi respondido.   

Comparando os anos de 2014, 2015 e 2016, constatamos que o ano de 2015 

foi o qual obteve a maior rodagem dos veículos com uma média de 43.000 km por 

veículo, enquanto 2014 e 2016 tiveram a média de 32.000 e 26.000 respectivamente, 

porém a uma divergência muito grande na quilometragem de alguns veículos que 

rodam o triplo do outro muito semelhante. A prefeitura informou que o ano de 2015 foi 

um ano de bastante reformas na cidade, isso explica a maior rodagem de veículos 

neste ano. 

Também notamos que existem alguns dados básicos especificados de maneira 

incorreta, ou seja, no mesmo veículo dados divergentes como, por exemplo, o número 

de portas. Isso pode não ser um dado tão relevante, porém, como no exemplo o 

número de portas pode alterar o valor do veículo obtido. Como podemos observar na 

figura abaixo. 



  

 

No site oficial da prefeitura de Colombo, foi encontrado uma noticia de 2014 

onde dizia que a prefeitura tinha adquirido mais 10 veículos novos para sua frota, na 

noticia em questão duas fotos demonstravam três dos veículos adquiridos, porem ao 

analisar a placa e procurar pela mesma no portal da transparência da prefeitura, 

nenhum dos veículos ou/e placas foram encontrados como uma nova aquisição e nem 

como algum eventual veiculo já possuído pela prefeitura.      

                                                                                                                        

     

http://portal.colombo.pr.gov.br/novos-carros-melhoram-a-prestacao-de-servicos-para-a-populacao/ 



3 CONCLUSÃO 

Concluímos que mesmo a cidade de Colombo tendo um a obtenção de frota de 

veículos em menor quantidade se comparado com algumas cidades do estado, como 

Curitiba e Araucária por exemplo, ainda sim existem muitos dados no portal da 

transparência que estão divergentes ou colocados de forma errada. A prefeitura deixa 

de fornecer dados como o preço pago nos veículos e a quantidade de combustível 

que gastam. Muitos dos veículos obtidos não circulam pois estão com a 

quilometragem zerada, isso pode causar desconfiança por parte da população ou 

algum indivíduo que queira saber mais sobre o assunto. 

Como Colombo não é uma cidade tão grande se comparada com algumas 

outras cidades do estado do Paraná, seu portal de transparência e informações 

financeiras e contábeis deveriam estar mais organizadas com mais informações para 

que a população possa ter acesso a todas estas informações e poder como a 

prefeitura em questão está utilizando o dinheiro arrecadado. 
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