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Ofício n° 20/2020                                                      Em 28 de fevereiro de 2020 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Marlene Frizon Romão 
Dona da empresa 
 
 
Ref.: Convite à Agroshopping  
 
 
Excelentíssima Senhora, 
 
 

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu, organização não 
governamental, com fins não econômicos, com estatuto social registrado no 
cartório de pessoas jurídicas sob nº 0035716 em 07/10/2009, tendo como 
Presidente a Sra. Leonor Venson de Souza, eleita conforme Ata de Assembleia 
Geral Ordinária protocolizado sob nº 0011614 no registro civil de pessoas 
jurídicas vem através de este ofício comunicá-lo com a seguinte prerrogativa, 

 

No exercício da cidadania, visando o controle social e o 
acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no 
artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 31 § 3º da Constituição 
Federal, e a Lei Federal 12.527/2011 que trata da garantia de 
acesso de informações sobre os procedimentos e possibilita 
qualquer cidadão solicitar informações inerentes aos atos da 
administração pública.  

Ainda, fundamentando-se no direito reservado a qualquer 
pessoa física ou jurídica que queira ter acesso às informações 
pertinentes a receitas e despesas, conforme Lei Complementar 
101/2009. 

 

A implantação do OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - FOZ DO 
IGUAÇU/PR foi iniciada em 2009 por líderes empresariais e conta com 
mantenedores, como a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, 
Instituto Sicoob, Sindhotéis, entre outros. Ao longo deste ano temos como meta 
captar novos mantenedores, ampliar nossa equipe, executar todos os 
programas da rede OSB e reformular seus canais de comunicação para 
aproximar o trabalho da comunidade, do empresariado e das instituições. 
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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, 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 serviços prestados à comunidade iguaçuense também são de 
extrema relevância, permitindo o controle social e a educação fiscal, 
fomentando o voluntariado e apoiando entidades e eventos que promovam a 
atuação eficiente e eficaz da cidadania.  

Desde sua criação, em 2009, por ações diretas do OSB-FI, nas compras 
dos órgãos públicos municipais e nas obras públicas, evitou-se que milhões de 
reais em recursos públicos fossem mal aplicados. 

Estamos enviando, em anexo, nossos últimos relatórios quadrimestrais 
que possuem um pequeno resumo das atividades executadas pelo OSB-FI. 

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR tem uma diretoria 
composta por 08 membros, um Conselho de Administração com 05 membros e 
um Conselho Fiscal com 03 membros, todos atuando voluntariamente. Temos 
dois funcionários registrados que atendem demandas administrativas da 
instituição, que estão sempre crescendo. Este quadro de funcionários é 
insuficiente para apoiar o trabalho dos voluntários e atender as atuais 
demandas administrativas. 

Além dos funcionários, temos um quadro de voluntários formado por 60 
pessoas, divididas em diversos Grupos de Trabalho, como: GT Obras, GT 
Educação Fiscal, GT Conselhos Municipais, GT Patrimônio e GT Meio 
Ambiente. 

Para bem cumprir nosso papel necessitamos aumentar nossa receita. 
Para tal, convidamos esta empresa para se tornar mantenedora de forma 
eventual ou permanente. Se a opção for se tornar uma mantenedora 
permanente, podemos sugerir uma das opções de valores mensais: 

• R$ 50,00 x 12 meses 
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• R$ 100,00 x 12 meses 

• R$ 200,00 x 12 meses 

• R$ 500,00 x 12 meses 

• R$ 1.000,00 x 12 meses 

Enfatizamos a transparência com que a entidade atua, sendo publicado 
no site nosso Balanço Patrimonial do exercício anterior, bem como nossos 
relatórios quadrimestrais, que são uma forma de prestação de contas a 
sociedade dos nossos serviços prestados. 

Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social e a 
educação fiscal, 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; 
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