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AUDITOR GERAL NÃO ENCONTRA RELAÇÕES ENTRE DOAÇÕES E POLÍTICA 
Processo de Doações com Falhas é Eliminado, Ministro se Demite 

QUEEN'S PARK — A Província agiu hoje em relação a um relatório do Auditor Geral 
para assegurar que haja abertura, transparência e responsabilização em apoio aos 
projetos em dinheiro para os recém-chegados a Ontário. 

O Primeiro-Ministro McGuinty disse que o governo colocará um fim à pratica de usar o 
dinheiro do final do ano do Ministério da Cidadania e Imigração para doações em 
dinheiro para os grupos etno-culturais. 

"Ajudar os recém-chegados a Ontário, de todos os lugares do mundo é a coisa certa e 
inteligente a ser feita, mas isso precisa ser feito de modo aberto, transparente e 
responsável, disse o Primeiro-Ministro McGuinty. 

"Quero agradecer ao Auditor, que encontrou exemplos de administração inaceitável 
deste programa — e nós vamos consertar isso," disse o Primeiro-Ministro Dalton 
McGuinty. 

"De agora em diante, o apoio para os projetos em dinheiro nas comunidades etno-
culturais será administrado como os apoios aos demais projetos em infra-estrutura — 
através de um fundo estabelecido administrado pelo Ministério de Renovação da Infra-
estrutura Pública, baseado em critérios severos e como um item do orçamento que é 
definido no início do ano fiscal." 

Em seu relatório sobre as doações de final de ano fornecidas pelo Ministério da 
Cidadania e da Imigração, o Auditor Geral declarou "não haver evidências que 
indicassem que qualquer organização recebeu doação porque tivesse ligações 
políticas." 
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Mas o Auditor Geral, Jim McCarter, também concluiu que o processo usado para as 
doações "não era aberto, transparente ou passível de prestação de contas." 

O Primeiro-Ministro McGuinty enfatizou que todas as recomendações no relatório do 
Auditor Geral seriam implantadas. 

O Primeiro-Ministro também anunciou que Mike Colle se demitiu como Ministro da 
Cidadania e da Imigração. Gerry Phillips foi nomeado nesta tarde como o novo Ministro 
da Cidadania e da Imigração, além das suas responsabilidades atual como Ministro dos 
Serviços do Governo. 

"Eu sei que Mike sempre trabalhou muito duro e sempre foi profundamente 
comprometido em ajudar os recém-chegados a Ontário a se estabelecerem e serem 
bem-sucedidos aqui — Mike não somente se declara a favor da diversidade. Ele está no 
serviço público porque acredita na diversidade, assim como o nosso governo, disse o 
Primeiro-Ministro McGuinty. 

"Entretanto há também um governo que acredita na responsabilização. E nessas 
circunstâncias, Mike sente e eu concordo que o ministro deve ser responsabilizado — e 
que se demitir é a coisa certa a fazer." 
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