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A/C 

Presidente do SINPREFI- Sindicato dos Professores Municipais de Foz do Iguaçu 

Marli M. de Queiroz 
 

 

Excelentíssimo Senhor, 

“Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu: Uma ferramenta da sociedade para a transparência e 

qualidade na aplicação dos recursos públicos”. 

O Observatório Social do Brasil - 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 entre outras entidades, 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. 

 

 

Da solicitação: 

O Observatório vem através deste ofício solicitar a doação de um micro-ondas para ser utilizado pelos 

funcionários e voluntários do Observatório Social, ou o repasse de um valor que será utilizado para a 

compra do mesmo equipamento. Segue em anexo orçamento de 3 modelos de micro-ondas. 

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

acreditam na nossa missão e contribuem mensalmente para viabilizar o desenvolvimento do nosso 

trabalho.  

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 
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