
 
 

   
 

Ofício n° 012/2019                                        Em 05 de abril de 2019 
 
Excelentíssimo Senhor 
Elsidio Emilio Cavalcanti 
Secretário de Planejamento 
 
Ref.: Solicita informações sobre terrenos na posse do FozHabita e relação dos inscritos aos 
programas habitacionais 
 
Excelentíssimo Senhor Secretário, 
O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu, organização não governamental, com fins não 
econômicos, com estatutos sociais 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.  

 
1. Do pedido  

Considerando:  

➢ O direito à moradia previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) no 
artigo 25, parágrafo 1º  

"Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu 
controle." 

➢ A fundamental importância do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu que tem entre seus 
objetivos “Atender famílias que necessitam ser relocadas de áreas de preservação 
ambiental, de risco e/ou destinadas a obras públicas”. 

➢ A previsão de construção de novas moradias populares.  

Vimos através deste ofício solicitar as seguintes informações:  

➢ Lista completa com todos os terrenos que estão na posse do FozHabita, com localização 

(endereço completo) e metragem.  

➢ Relação dos inscritos aos programas habitacionais considerando que no site da Prefeitura só 

consta a RELAÇÃO DOS INSCRITOS DE 1988 A 2008 

 



 
 

   
 

 

 

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; 


