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Ofício n° 019/2019                                        Em 27 de junho de 2019   
  
 
Excelentíssimo Senhor 
Luis Cezar Furlan 
Secretário de Obras do Município de Foz do Iguaçu - Paraná 
 
Com cópia para:  

Excelentíssimo Senhor 
Beni Rodrigues 
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Foz do Iguaçu - Paraná 
 
Ref.: Solicitação de explicação em valores diferentes em planilhas e solicitação de 
documentação. 

 
Excelentíssimo Senhor Secretário, 
O Observatório Social de 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 Interina a Sra. Leonor Venson de Souza, 
eleita conforme Ata de Assembléia 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  

Como é do conhecimento desta Secretaria, o Observatório Social do Brasil – Foz do 

Iguaçu/PR vem acompanhado a construção dos quatro CMEI’s que estão em andamento: 

Jardim Buenos Aires (Contrato 318/2018), Rosa Cirilo Castro (Contrato 316/2018), Jardim 

Almada (Contrato 317/2018) e Celeste Sottomaior (Contrato 319/2018). 

Recentemente, identificamos divergências entre as planilhas de preços dos contratos com 

as planilhas de preços que estão sendo utilizadas para elaboração das medições 

financeiras das seguintes obras: 
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• CMEI Jardim Buenos Aires:  

O valor da planilha contratual de R$ 2.544.113,08. Já o valor que consta na planilha de 

medição é de R$ 2.456.396,20. A diferença entre esses valores é de R$ 87.716,88 a menor 

para a empresa contratada. 

• CMEI Rosa Cirilo Castro: 

O valor da planilha contratual de R$ 2.515.218,46. Já o valor que consta na planilha da 

medição é de R$ 2.515.281,77. A diferença entre esses valores é de R$ 63,31 a maior para 

a empresa contratada. 

Solicitamos, na brevidade que o assunto requer, os esclarecimentos para essas diferenças 

encontradas.  

Além destes esclarecimentos, estamos aguardando as documentações (projetos, 

detalhamentos, entre outros), já solicitadas em reunião recente com a Diretoria de Obras, a 

respeito das planilhas de contrapartidas dos 4 CMEI’s. 

 
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; 
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