
 

OFÍCIO Nº 108/2021-GVLD 

Maceió, 28 de junho de 2021. 

A Sua Excelência a Senhora 

FERNANDA MOREIRA 

Promotora Titular da 15ª Promotoria de Justiça da Capital 

Empresarial 203 Office 

Av. Dom Antonio Brandão, 203 - Farol 
Maceió – Alagoas – CEP 57051-190 

 

Assunto: Falta de fraldas na FARMAC 

 

Senhora Promotora de Justiça, 

1. No dia 29 de março do corrente ano, a TV Gazeta de Alagoas fez uma reportagem na 

FARMAC, alertando sobre o desabastecimento de fraldas geriátricas no local. 

2. No dia 22 de abril, após receber diversas denúncias de pessoas que ainda não estariam 

conseguindo ter acesso aos produtos, realizei uma ação de fiscalização no referido 

Órgão e pude ver in loco que, de fato, não existia absolutamente nenhuma fralda em 

estoque. 

3. No dia 27 de abril, apresentei a Indicação 120/2021 (Anexo I), solicitando providências 

para a verticalização do estoque e alertando sobre a ausência de fraldas, tendo sido a 

mesma aprovada em plenário na sessão do dia 28 de abril, sem que tenhamos obtido 

qualquer resposta até a data de hoje. 

4. Ainda recentemente, no dia 22 de junho, retornei ao local para verificar se o problema 

havia sido solucionado pela Prefeitura de Maceió e, para minha surpresa, o mesmo 

problema persistia (ver foto a seguir). Ou seja, na referida data, ainda inexistia 

qualquer estoque de fraldas para disponibilização à população maceioense. 



 

 

 

5. Acessando o sítio (http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/visualizar/2061), é possível 

observar o único processo licitatório em andamento deste Exercício com o objeto em 

tela, que encontra-se publicado desde 12 de fevereiro, porém sem conclusão até esta  

data. 

 

Assim sendo, diante dos enormes prejuízos financeiros ocasionados aos que dependem deste 

fornecimento e, principalmente, diante do descaso com a dignidade humana, solicito que esta 

Promotoria requisite esclarecimentos à Prefeitura de Maceió e, se possível, averigue quaisquer 

responsabilidades ou omissões que possam ter acarretado em tamanho problema para nossos 

cidadãos.  

Agradecemos a compreensão ao tempo em que renovamos os votos da minha alta estima e 

mais distinta consideração, 

 

 

Leonardo Dias 
Vereador 

tocomleonardo@leonardodias.com.br 

82 99110-1999 
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