COMUNICADO
Moacir Alfredo Szinvelski, Prefeito do exercício vigente, através de seus colaboradores
Regiana Bocianoski, Contadora Municipal, e João Paulo Barbosa Grenteski, Gestor do
Portal Transparência, vimos respeitosamente à POPULAÇÃO em geral apresentar razões
pois a nossa entidade apontou indicação de ocorrências devido atrasos (ou não envios) de
dados e informações pelo Fly Transparência.
Entendemos que para que a informação seja tempestiva, ela deve ser no tempo próprio,
oportuna, ter qualidade ou característica do que é tempestivo, que gere
oportunidade, segundo define o próprio dicionário. Por esses motivos a nossa
preocupação quanto a esse item e nossa intenção para com essas razões apresentadas não
tragam nenhum tipo de dúvida quanto ao comprometimento da entidade perante essa
obrigação.
Motivos que ensejaram os atrasos/não envios oportunamente:
 Mudança de estrutura (sede principal) da Rua Major Estevão para Avenida XV de
Novembro. Iniciamos a mudança dia 31/03/2021 o qual ainda encontra-se em fase de
organização no prédio/estrutura nova, porém os serviços essenciais e técnicos da
contabilidade não foram pausados e cessados em nenhum momento.
 Atualmente, todos os sistemas estão sendo utilizados, porém o nosso link de Internet
disponibilizado pela COPEL ainda não está funcionando.
 Estamos utilizando atualmente outro link de Internet, instalado temporariamente, até que
a Copel concretize suas obrigações e possamos enviar, adequadamente, os dados para fly
transparência.
 O link de Internet temporário não está suprindo todas as nossas necessidades, quanto a
velocidade de conexão e configuração de números IPs, causando erros no envio de
arquivos e apresentando instabilidade de conexão.
Até que a situação seja, de fato, resolvida, mostramos aqui e pelas vias de acesso ao público o
nosso comprometimento com a transparência das informações do poder executivo municipal,
estando a disposição, no que couber, seja por contato telefônico, por e-mail ou presencialmente
em nossa nova sede, esclarecer de forma a contento quaisquer dúvidas sobre a obrigação
mencionada.
Já houve comunicado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Esperamos sanar, o mais breve possível, a situação mencionada.

Atenciosamente,
Poder Executivo Municipal

