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Ofício n° 013/2019                                       Em 09 de abril de 2019 

 

Cooperativa Sicoob 

Elci Silvério 

 

Excelentíssima Senhora, 

“Observatório Social de Foz do Iguaçu: Uma ferramenta da sociedade para a transparência e qualidade 

na aplicação dos recursos públicos”. 

O Observatório Social de Foz do Iguaçu é um espaço para exercício da cidadania, que deve ser democrático 

e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Cada Observatório Social é integrado por 

cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da transparência 

e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores, estudantes, 

funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. 

O Observatório Social de Foz do Iguaçu nasceu por iniciativa da ACIFI via Conselho da Mulher Empresária 

entre outros, em 15 de setembro de 2009. Legalmente é considerada uma pessoa jurídica de direito 

privado, com fins não econômicos. Está certificado pela Rede de Observatórios Sociais do Brasil, atuando 

com metodologia padronizada e ações integradas. 

A rede mantém cerca 135 unidades no país, sendo 38 no estado do Paraná.  

Diferentemente de outras iniciativas, os Observatórios não pregam somente o combate à corrupção, pois 

entendemos que o caminho para minimizar os desvios dos recursos públicos passa por avaliar e monitorar 

o sistema de compras das prefeituras e câmaras de  

vereadores, atuando ativamente junto aos responsáveis pela tomada de decisão e autorizadores dos 

gastos públicos.  

Por meio da mudança nos processos administrativos, da capacitação dos servidores públicos e dos 

Conselhos Municipais e da gestão eficiente das compras, talentos humanos e recursos materiais, é possível 

fazer mais com menos, gerar indicadores positivos e desaguar em uma consequente gestão 

profissionalizada e transparente.  

A visão da sustentabilidade da administração pública deve nortear as ações de todos os gestores e para 

isto devemos provocar constantes alterações nas práticas atuais, principalmente, nos quesitos gestão de 

compras, controle de estoques, administração de frotas, gerenciamento de processos, produtividade de 

equipes e a mensuração dos resultados através da elaboração de indicadores de gestão.  

Os OS’s atuam em tempo real, ou seja, preventivamente, no fluxo do processo, antes que os recursos 

sejam gastos. Esse é um trabalho inovador, pois quando se fala em controle social em nosso país, 

associamos às frentes de movimentos que lutam pelas demandas sociais, que são decorrentes da má 

gestão pública. Além disso, os órgãos oficiais de controle externo, como o Ministério Público e os Tribunais 
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de Contas, atuam a posteriori, quando o ilícito já ocorreu detectando prejuízos que muitas vezes não são 

recuperados, pois os mecanismos legais são morosos e nem sempre resultam em sucesso. 

O Observatório Social de Foz do Iguaçu é uma organização não governamental, com fins não econômicos, 

com estatuto social registrado no cartório de pessoas jurídicas sob nº 0035716 em 07/10/2009.  

 

Da solicitação: 

O Observatório tem gastos fixos com a folha de pagamento dos dois funcionários, e gastos eventuais para 

realização de cursos ou impressão de material.  

Os recursos que o Observatório tem à disposição são as doações de pessoas físicas e jurídicas, entre elas o 

Banco Cooperativo Sicoob, que acreditam na nossa missão e contribuem mensalmente para viabilizar o 

desenvolvimento do nosso trabalho.  

Por isso, vimos através deste ofício solicitar reajuste do aporte financeiro mensal para viabilizar e melhorar 

o desenvolvimento das atividades da instituição.  

Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social, a fim de garantir a qualidade na 

aplicação dos recursos públicos, principal atividade exercida pelo Observatório Social de Foz do Iguaçu. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
________________________________________ 

Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

• Presidente: Leonor Venson de Souza; 

• Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros: Giuliano Inzis; 

• Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Cristiane Valeska Fotiadis 

Henriques Mafalda; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Mário Espedito Ostrovski; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Jaime Nelson Nascimento; 

CONSELHO FISCAL 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Suplente: Nita Busanello;sim  
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