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Ofício n° 107/2020A                                                                   Em 04 de dezembro de 

2020 

 

Ao Senhor 
Joaquim Silva e Luna 
Diretor-Geral da Itaipu Binacional 

 

Ref.: Solicitação de homenagem aos voluntários do GT de obras do OSB-FI. 

 

Prezado Senhor Diretor, 

 

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - FOZ DO IGUAÇU (OSB-FI), organização não 

governamental, com fins não econômicos, com estatuto social registrado no Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, sob nº 0035716 em 

07/10/2009, vêm respeitosamente apresentar a Vossa Senhoria um caso de sucesso, 

mostrando os impactos do trabalho voluntário no exercício da cidadania e o papel que 

a Itaipu exerce, com um enorme potencial de ampliação, na mobilização de voluntários 

com espírito público, cidadãos preocupados e engajados com o bem comum. 

A implantação do OSB-FI foi iniciada em 2009 por líderes empresariais e a sua 

atuação é garantida através de mantenedores, como a ACIFI - Associação Comercial e 

Industrial de Foz do Iguaçu, o Instituto SICOOB e o SINDHOTÉIS, entre outros.  

Filiado ao Sistema Observatório Social do Brasil (OSB), o OSB-FI tem por objetivo 

acompanhar a administração pública do Município, numa atuação preventiva e proativa, 

sempre com o intuito de colaborar para a melhoria da qualidade da gestão. 

As bases para a atuação do Observatório Social foram construídas a partir da 

Constituição Federal do Brasil, especificamente no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, e no 

artigo 31º, §3º, bem como na Lei Federal 12.527/2011, que trata da garantia de acesso a 

informações sobre os procedimentos públicos e possibilita a qualquer cidadão solicitar 

informações inerentes aos atos da administração pública.  

Os Observatórios Sociais auxiliam na obtenção de informações para o controle social, 

como um mecanismo de exercício da cidadania, integrados por voluntários dispostos a lutar 

por uma gestão pública transparente e eficaz. 

Os Observatórios não pregam somente o combate à corrupção, pois entendem que o 

caminho para minimizar os desvios dos recursos públicos passa por avaliar e monitorar o 
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sistema de compras das prefeituras e câmaras de vereadores, atuando ativamente junto aos 

responsáveis pela tomada de decisão e autorizadores de gastos públicos. 

Por meio da mudança nos processos administrativos, da capacitação dos servidores 

públicos e da gestão eficiente das compras, talentos humanos e recursos materiais, é 

possível fazer mais com menos, gerar indicadores positivos e tornar a gestão mais 

profissionalizada e transparente.  

A visão de sustentabilidade da administração pública deve nortear as ações de todos 

os gestores e para isto devemos provocar constantes alterações nas práticas atuais, 

principalmente, nas disciplinas de gestão de compras, controle de estoques, administração 

de frotas, gerenciamento de processos, produtividade de equipes e mensuração de 

resultados através de indicadores de gestão. 

O OSB-FI, em determinado momento, viu a necessidade de acompanhar as obras 

públicas executadas pelo município de Foz do Iguaçu. Em outubro de 2017 foi formado um 

grupo de trabalho, denominado GT Obras, com objetivo de realizar o monitoramento das 

obras públicas municipais. O grupo foi formado por alguns voluntários, que se propuseram 

a atender as diretrizes do OSB-FI e atuar para que os recursos públicos fossem aplicados 

de forma eficaz. Entre os voluntários do GT Obras, há três engenheiros aposentados da 

Itaipu Binacional, que possuem, juntamente com os outros integrantes do grupo, uma 

atuação destacada na criação de metodologias e no acompanhamento das obras. O GT 

Obras continua ativo e atuante no acompanhamento de obras, tendo agregado nos seus 

métodos de trabalho muito da experiência profissional dos engenheiros aposentados da 

Itaipu. 

O GT Obras é detentor de 02 (dois) prêmios nacionais: o 2º lugar no VII Prêmio 

República de Valorização do Ministério Público Federal, na categoria Responsabilidade 

Social, com a iniciativa “Ampliando a Transparência e a Accountability na Educação” e o 1º 

lugar no 2º Concurso Nacional de Boas Práticas do Observatório Social do Brasil, com o 

vídeo “Foco na Obra”, ambos no ano de 2019. 

 Os resultados surpreendentes na correção de desvios e melhorias nas obras públicas 

nos permitem inferir que uma participação maior de voluntários poderia trazer resultados 

espetaculares para a sociedade na forma de emprego eficaz dos recursos e melhorias nos 

serviços públicos. 

A enorme liderança que a gestão da Itaipu Binacional detém entre seus funcionários 

ativos e aposentados, bem como, na sociedade de Foz do Iguaçu, representa uma força 

mobilizadora sem igual. Um pequeno gesto da Diretoria da Itaipu, no sentido de valorizar o 

trabalho voluntário realizado pelos seus engenheiros aposentados, poderia desencadear 

uma mobilização de um enorme contingente de profissionais aposentados, bem como de 
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funcionários da ativa que queiram dedicar algumas horas vagas para apoiar projetos como 

os que o OSB-FI propõe. 

Ante o exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que avalie a possibilidade de que 

a Itaipu Binacional promova um ato ou evento de valorização deste tipo de trabalho 

voluntário, homenageando conquistas como as obtidas pelo GT Obras. Temos 

absoluta convicção de que um gesto desta natureza desencadeará um movimento de 

adesão ao voluntariado e de exercício da cidadania, bem como o desenvolvimento do 

sentimento de pertencimento à comunidade.  

O Observatório Social somente conseguirá atingir seus objetivos quando conseguir 

encontrar na sociedade cidadãos dedicados, fiéis ao interesse público e dotados de espírito 

cívico. E temos certeza que encontramos na Diretoria da Itaipu Binacional estes cidadãos 

dedicados, com os atributos que descrevemos acima. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

• 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 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 
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• Suplente:Moisés de Andrade Souza. 


