
                                                         
 

   
 

Ofício n° 110/2020                                                                                Em 04 de dezembro de 
2020 
 
Excelentíssimo Senhor 
Paulo Sérgio Cordeiro Bini 
Delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu – Paraná 
 

 
Ref.: Solicitação de data para apresentação do Observatório Social do Brasil – Foz do 

Iguaçu/PR a Receita Federal. 

 

Excelentíssimo Senhor Delegado, 

 

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR (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, tendo 

como Presidente o Sr. Danilo Vendruscolo, vem respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria que 

avalie a possibilidade de promovermos uma apresentação para a Receita Federal sobre o 

papel e as ações desenvolvidas pelo Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR. 

Filiado ao Sistema Observatório Social do Brasil (OSB), o Observatório Social do Brasil – 
Foz do Iguaçu 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 31, § 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. 

A apresentação do Observatório Social para a Receita Federal de Foz do Iguaçu, além de 

demonstrar as ações e a forma de atuação, promoverá um estreitamento de laços entre as 

instituições e poderá trazer grandes benefícios para a sociedade, na forma de maior 

transparência da administração pública municipal e de melhores serviços públicos ao cidadão. 



                                                         
 

   
 

A apresentação em epígrafe poderá ser realizada nas dependências da Receita Federal, 
com a participação de funcionários e Promotores de Justiça, com data e horário a definir. Nos 
colocamos à disposição para o agendamento, sendo que os contatos podem ser feitos através 
dos seguintes meios: 
 

Tel: (45) 3198-9185 (tratar com Thyago ou Rafaela); 
Cel: (45) 99853-1081 (somente WhatsApp); 
E-mail: fozdoiguacu@osbrasil.org.br; 
Horário de funcionamento: 08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira; 
 

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: 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; 

• Suplente: Moisés de Andrade Souza. 
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