
 
  
 

 

Oficio nº 05/2019                 Foz do Iguaçu, 01 março de 2019 

 

Ordem dos Advogados do Brasil- Foz do Iguaçu - OAB 

Assunto: Representatividade. 

 

Prezado Senhor, 

 

 O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu organização não governamental, sem fins econômicos, no 

exercício da cidadania, visando o controle social, buscando a qualidade na aplicação dos recursos públicos, por meio 

do monitoramento dos atos realizados pelos poderes Executivo e Legislativo, além de promover diversas atividades 

em atendimento aos programas idealizados pela Rede OSB de controle social, também busca estimular o 

voluntariado. 

 

 Como é de conhecimento público, o OSB- Foz do Iguaçu foi fundado por 26 entidades da sociedade civil 

organizada, dentre essas, o Ordem dos Advogados do Brasil – Foz do Iguaçu. Neste sentido, insta destacar a 

imprescindível necessidade de sua entidade ser representada por cidadãos, para que, desta forma, auxiliem nos 

trabalhos desenvolvidas pelo OS de Foz do Iguaçu, em benefício à comunidade do município.  

 

 Para o desempenho de nossas atividades e aumento da representatividade, busca-se aproximar mais 

cidadãos preocupados com a melhoria na qualidade de vida da população municipal. Desta forma, vimos reforçar o 

pedido para que vossa entidade indique um representante titular e um suplente, além de estimular mais pessoas de 

sua entidade para que façam parte do OSB - Foz do Iguaçu, considerando o requisito da não filiação partidária.  

 

 O Observatório Social de Foz do Iguaçu tem um grande interesse em envolver as entidades fundadoras em 

suas atividades, principalmente mantendo-as atualizadas de sua atuação. Além dos relatórios quadrimestrais, as 

informações são externadas aos membros, voluntários ou representantes de entidades em palestras que podemos 

realizar na sua entidade. 

 

 Certos de colaborar com um país mais justo e consciente dos deveres dos seus cidadãos, agradecemos sua 

atenção e aguardamos ansiosos pela adesão de mais pessoas em nossa entidade. 

 

Para informações: fozdoiguacu@osbrasil.org.br 

 

 

“Indignar-se, é importante. Mas atitude, é fundamental” 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Presidente Observatório Social de Foz do Iguaçu 


