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Ofício n° 022/2019                                       Em 15 de julho de 2019 
Excelentíssima Senhora 
Rosane Antonia de Souza Fronza 
Técnica Pedagógica do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu/PR 
 
Ref.: Cartilha “Somos todos cidadãos!”. 
 

Vimos através deste ofício solicitar autorização do Núcleo Regional de 

Educação de Foz do Iguaçu para realização do projeto “Somos todos cidadãos!”, nas 

escolas da rede estadual de ensino deste município, com base na cartilha de 

educação fiscal elaborada pelo Observatório Social. 

Segue anexo o projeto com todas as informações das atividades que serão 

realizadas, bem como a cartilha “Somos todos cidadãos!”. 

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; 
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Somos todos cidadãos! 

 

Apresentação: 
 
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 do Brasil - Foz do Iguaçu nasceu por iniciativa da ACIFI via Conselho da 
Mulher Empresária em 15 de setembro de 2009. Legalmente é considerada uma pessoa 
jurídica de direito privado, com fins não lucrativos. Está certificado pela Rede de 
Observatórios Sociais do Brasil, atuando com metodologia padronizada e ações integradas. 
A rede mantém cerca de 130 unidades do 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. 
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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 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. 
 
Objetivos: 

 

O projeto da cartilha “Somos todos Cidadãos!” pretende despertar o interesse nos 

estudantes por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio do 

conhecimento do trabalho que é desempenhado nos Observatórios Sociais, bem como 

incentivo à reflexão e ao debate destes assuntos nos ambientes educacionais através dos 

seguintes objetivos: 

A. Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica dos tributos. 

B. Levar conhecimentos aos cidadãos sobre cidadania, finanças públicas, participação e 

controle social. 

C. Incentivar o acompanhamento e a participação da sociedade na aplicação dos 

recursos públicos e no controle dos gastos públicos. 

D. Criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão. 

E. Promover o controle social. 

 

Justificativa: 

 

Ao longo dos anos o Observatório tem realizado um relevante serviço para uma economia 

nos gastos públicos, buscando cada vez mais conscientizar a sociedade da importância da 

participação social nas ações públicas.  

Acreditamos que esse projeto deve ajudar na conscientização dos alunos da rede pública para 

uma maior participação efetiva na sociedade e desenvolvimento nas ações de cidadania. Esse 

entendimento desde cedo visa gerar reflexos positivos no futuro da nossa sociedade. 

Somente com a consciência dessas ações de cidadania é que poderemos formar cidadãos 

preocupados com interesse social e auxiliadores no combate a corrupção e na gestão pública. 
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Público-alvo: 

 

Alunos do ensino fundamental e ensino médio de Foz do Iguaçu. 

 

Local de implementação: 

 

Escolas Estaduais de Foz do Iguaçu. 

 

Detalhamento das atividades: 

 

O Observatório Social de Foz do Iguaçu desenvolveu uma cartilha educativa, intitulada 

“Somos todos Cidadãos!”. 

 

O projeto prevê a criação de um grupo de voluntários do Observatório Social, que receberão 

capacitação para ir às escolas expor o conteúdo da cartilha aos alunos. No material são 

explicados, com uma linguagem de fácil compreensão para crianças e adolescentes os 

seguintes argumentos: 

 

• Direitos e deveres do cidadão 

• Impostos 

• Os três poderes 

• O controle social 

• O Observatório Social 

 

A duração de cada apresentação será de no máximo 40 minutos. 

 

Data prevista para a realização do projeto: 

 

A partir de agosto de 2019. 

 

Cronograma: 

 

Para o ano de 2019 o Observatório Social de Foz do Iguaçu tem em seu cronograma 

apresentar o projeto nas escolas a partir do mês de agosto, conforme planilha abaixo: 
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AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 
Dia 16 Dia 13 Dia 11 Dia 08 

Dia 20 Dia 27 Dia 25 Dia 22 

 

Sendo o horário das apresentações a definir conforme disponibilidade de cada instituição de 

ensino. 

 

Contatos: 

 

Observatório Social do Brasil de Foz do Iguaçu - Rua Padre Montoya, 490 (ACIFI), Centro, CEP: 

85.851-080. 

Telefone: (45) 3521-3306 | E-mail: fozdoiguacu@osbrasil.org.br 
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