
Atividade avaliativa do Observatório Social do Brasil (OSB) 

 O presente trabalho tem por objetivo exercer a cidadania reunindo informações das 

prefeituras (entidades representativas da sociedade) e averiguando a qualidade de suas gestões 

públicas. A pesquisa é voluntaria e dedica-se à causa da justiça social e a favor da transparência 

e da correta aplicação dos recursos públicos.  

 Conforme dito, buscou-se dados relacionados à frota operante da Prefeitura Municipal 

de São José dos Pinhais – Paraná. Esses dados foram pegos no próprio portal da transparência 

da prefeitura. O chefe da divisão e controle de frotas da secretaria de viação e obras públicas, 

Srº Walter Roger Klein, nos cedeu as informações detalhadas para análise no dia 8 de maio de 

2017 (Disponíveis nas planilhas 1,2,3 e 4). 

 Até o ano de 2016, a prefeitura tem 1.571 veículos operantes. Estes estão entre o tipo: 

ambulância, caminhão, motocicleta, máquinas, ônibus, reboque, trator agrícola, veículo de 

passeio/utilitário e viaturas, variando do ano de 1976 à 2016.   

 Com os dados é possível verificar que 86% do total da frota é da própria entidade, 

locados 10% e de comodato ou convênio 4% - a quantia de cada automóvel está na planilha 1 - 

a secretaria de saúde ocupa 19%, a secretaria de educação 18%, a secretaria de viação e obras 

tem 17% e a secretaria municipal de segurança tem 15%, juntas somam 70% do total da frota 

utilizada em 2016.  

 O que chama a atenção é a quantia de ambulâncias operantes – 24 unidades – para o 

município de 302.759 pessoas (3). Desse modo, há disponível apenas 1 ambulância para 12.615 

pessoas, sendo que atende a todas as unidades de saúde e ao hospital e maternidade do 

município.  

Em nota a prefeitura divulgou no mesmo ano, que investiu na frota comprando 177 novos 

veículos com investimento de R$ 12,8 milhões (7). No portal a prefeitura tem descrito como 

despesa em transporte a dotação utilizada de R$ 105.198.773,35, ficando com saldo de R$ 

44.528.439,78 em 2016 (2).  A prefeitura garante que economizou locando veículos (1), porém 

esse investimento não foi voltado para a área da saúde, onde o pronto socorro do hospital São 

José atende em média mais de 6 mil pacientes/mês, chegando a mais de 72,6 mil pacientes/ano 

(5). 

 A prefeitura tem o programa Patrulha Mecanizada desde o ano de 2000, com o serviço 

de silagem para os produtores rurais, chegando a 1059 pedidos/ano. Um dado que chama 

atenção é as 9 unidades de tratores agrícolas disponíveis para a região e, em nota, a entidade 

diz contar com 70 equipamentos em funcionamento (6), o que contradiz os dados informados. 

A segurança pública teve dotação utilizada de R$ 19.153.410,02, segundo o portal, já nos dados 

informados há 17 viaturas operantes em São José dos Pinhais, resultando em 1 viatura para 

17.809 pessoas. 

 Foi realizado uma pesquisa junto ao Detran/PR (3) da situação dos veículos operantes, 

já que estão circulando por ruas e rodovias do município. Foram consultados IPVA, extrato e 

multas de 20 automóveis por seu código Renavan. Esta amostra de 20 veículos não apresentou 

qualquer pendência em nenhuma modalidade, o que sugere que a frota esteja regularizada e 

permitida a circular. 



 O trabalho analisou as informações cedidas pela secretaria e confrontou com as 

divulgadas pela Prefeitura de São José dos Pinhais. A meta é investigar a correta aplicação de 

recursos públicos, valorizando deste modo os moradores, os profissionais e as empresas  de uma 

cidade que hoje é a sexta mais populosa do Paraná. 

 


