
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Endereço: Rua Padre Montoya, 490, Centro, CEP: 85851-080 

Telefone: (45) 3198-9185 

E-mail: fozdoiguacu@osbrasil.org.br 

Ofício n° 108/2020                                                                    Em 04 de dezembro de 

2020 

 

Ao Senhor 

Eduardo Castanheira Garrido Alves 

Diretor Superintendente do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) 

 

Ref.: Solicitação de elaboração de site ao 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 pedido de apoio para 

o desenvolvimento de um novo site. 

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 

sistema de compras das prefeituras e câmaras de vereadores, atuando ativamente junto aos 

responsáveis pela tomada de decisão e autorizadores de gastos públicos. 
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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, para atender seus objetivos institucionais, atua predominantemente com 

voluntários e conta com apenas 02 (dois) colaboradores remunerados. Os voluntários, em 

torno de 60 (sessenta), atuam em 03 (três) grupos de trabalho: GT de Obras, GT de Meio 

Ambiente e GT de Saúde. A atuação do OSB-FI gerou entre os anos de 2011 e 2020, através 

de intervenções em editais de licitação, uma economia aos cofres públicos de R$ 

58.871.005,16 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e setenta e um mil, cinco reais e 

dezesseis centavos). 

A manutenção de uma entidade como o OSB-FI é sempre um desafio. A pandemia 

do coronavírus tornou este desafio ainda maior, pois muitos mantenedores passaram a 

enfrentar dificuldades, comprometendo as contribuições ao OSB-FI e a ampliação de suas 

atividades. 

Tendo em vista a limitação de recursos humanos e financeiros do OSB-FI e, ao 

mesmo tempo, a necessidade de ampliação dos serviços desenvolvidos pela 

entidade, o OSB-FI vem solicitar o apoio do PTI para o desenvolvimento de um novo 

site. 

O OSB-FI possui um “site” (https://fozdoiguacu.osbrasil.org.br), desenvolvido na 

plataforma “Wordpress”, padronizado pela Rede OSB e utilizado pela grande maioria dos 

Observatórios Sociais espalhados pelo Brasil. 

O site hospeda, por exemplo, todos os editais de licitação dos órgãos do município, 

fotos das obras visitadas mensalmente, relatórios quadrimestrais, ofícios encaminhados 

para os órgãos públicos, bem como suas respectivas respostas, estudos da Câmara 

Municipal, matérias sobre as atividades do OSB-FI, documentos contábeis, etc. 

Os Observatórios sempre tiveram dificuldade na gestão de seus “sites”, devido a 

grande demanda de serviços, os quadros enxutos de pessoal e os recursos escassos para 

contratação de serviços de gerenciamento de “sites”. Devido a isso, a grande maioria dos 

Observatórios, que somam 143 unidades no Brasil, tem dificuldade na operacionalização da 

plataforma, gerando informações desatualizadas em seus “sites”. 
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Apesar de a Rede OSB disponibilizar uma plataforma para padronização dos “sites” 

dos Observatórios Sociais, não é proibida a utilização de outras plataformas mais modernas 

ou mudanças no design do site.  

O OSB-FI necessita de um site com acesso mais fácil às informações, possibilitando 

a inserção de mais arquivos de texto, imagens e vídeos para as publicações e “links” diretos 

com as redes sociais do OSB-FI (Facebook, Instagram e WhatsApp). 

A criação de um novo “site” para o OSB-FI, com os aspectos citados acima, permitiria 

uma maior comunicação entre Observatório Social e a sociedade em geral, bem como 

incentivaria uma participação maior do cidadão no controle dos gastos públicos.  

 

 

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. 


