
Ofício n° 106/2020                                                         Em 02 de novembro de 2020 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Valeriano Pereira dos Santos 
Presidente Monte Sião 
 
 
 
Ref.: Equipamentos e materiais para despacho. 
 
Excelentíssimo Senhor, 

 

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 o Sr. Danilo 

Vendruscolo, eleito conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária protocolizado sob nº 

006501 no registro de títulos e documentos e civil das 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. 

O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR está fazendo o repasse dos 

equipamentos e materiais, listados abaixo, à Casa de Apoio Monte Sião (CAMS), 

coordenada pelo Sr. Valeriano Pereira dos Santos, Presidente da CAMS, conforme 

solicitado pelo Sr. Moises de Andrade Souza, suplente do Conselho Fiscal do 

Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR, Diretoria 2020-2022.  

Está sob supervisão o Sr. Moises a utilização dos equipamentos e materiais por 

parte da entidade beneficiada pela doação, bem como o descarte dos materiais que 

não forem utilizados, consertos dos equipamentos que necessitarem e instalação do 

software nos computadores. 



Servimo-nos do presente documento para recibo de entrega dos materiais e 

equipamentos. 

 
1) Equipamentos para Despacho: 

 

• Notebooks 

 

Quantidade: 3 notebooks; 

Marca: 1 CCE e 2 DELL. 

Observação: Todos possuem carregadores. 

 

• Projetores 

 



 

Quantidade: 3 projetores multimídia; 

Marca: 2 Epson e 1 LG. 

Observação: Todos possuem cabos VGA e fontes de energia (um deles possui case 

para proteção). Há necessidade de manutenção nos 3 projetores. 

 

• Materiais diversos 

 

 

Quantidades: 1 cabo de alimentação, 2 suportes para monitores de computador, 1 

modem, 2 mouses (Marca: Genius e Dell), câmera fotográfica (Marca: Samsung). 

 

• Telefones 



 

Quantidades: 2 telefones com fio; 

Marca: Intelbras Pleno 

 

• Cortina 

 

Quantidade: 1 cortina persiana com uma abertura no canto direito. 

 

• Gabinete e suportes 



 

Quantidade: 1 gabinete e 4 suportes para gabinetes; 

Marca: Itautec. 

Observação: com leitor de CD/DVD e disquete, sem HD. 

 

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, 

 

                                

________________________________________ 

Danilo Vendruscolo – Presidente Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR 

 

________________________________________ 

Moises de Andrade Souza - Suplente Conselho Fiscal Diretoria 2020-2022 



 

_______________________________________ 

Valeriano Pereira dos Santos - Presidente CAMS 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OSB-FI 

• Presidente: Danilo Vendruscolo; 

• Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros: Jaime 

Nelson Nascimento; 

• Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Walter 

Venson; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Maria das 

Graças da Silva Braga; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Marco César Castella; 

CONSELHO FISCAL OSB-FI 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Suplente: Moisés de Andrade Souza. 


