OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU
2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2021

O Observatório Social do Brasil Foz do Iguaçu (OSB - FI) nasceu
por iniciativa da ACIFI, Conselho
da Mulher Empresária e diversas
entidades, em 15 de setembro
de 2009.
Organização da sociedade civil,
de direito privado, com fins não
econômicos, o OSB – FI é
certificado
pela
Rede
de
Observatórios Sociais do Brasil,
atuando
com
metodologia
padronizada e ações integradas.

A REDE MANTÉM
CERCA DE 143
UNIDADES NO PAÍS,
SENDO 31 NO
ESTADO DO

PARANÁ.

E S T R U T U R A A D M I N I S T R AT I VA
Diretoria
(Estratégia)

Equipe
Técnica

Voluntários

Mantenedores

(Recursos)

ACOMPANHAMENTO
LICITAÇÕES

O Observatório
152 licitações:


Social

acompanhou

-

De maio a
agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL: 101 PREGÕES,
5 TOMADAS DE PREÇO E 4 CONCORRÊNCIAS
PÚBLICAS;
-

CÂMARA MUNICIPAL: 2 PREGÕES;

-

FOZHABITA: 5 PREGÕES;

-

FOZPREV: 2 PREGÕES;

-

FOZTRANS: 3 PREGÕES;

-

FUNDAÇÃO CULTURAL: 3 PREGÕES; E

-

HOSPITAL MUNICIPAL: 27 PREGÕES.










CONTRATAÇÃO DIRETA

PMFI: 33 DISPENSAS E 58 INEXIGIBILIDADES;
CMFI: 18 DISPENSAS E 4 INEXIGIBILIDADES;
FOZHABITA: 01 DISPENSA E 1 INEXIGIBILIDADE;
FOZTRANS: 1 DISPENSA;
FUNDAÇÃO CULTURAL: 06 DISPENSAS; 49 INEXIGIBILIDADE; E
FOZTRANS: 02 INEXIGIBILIDADES.



No dia 20 de agosto de 2021, o Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu, juntamente com a empresa NK
Consultoria Financeira, apresentou o projeto de
Inteligência de Dados Aplicados em Indicadores de
Licitações 2020 (IDAIL 2020), na reunião do Programa
Acelera Foz. O trabalho foi realizado ao longo do ano
de 2020 sobre indicadores de licitações no município
de Foz do Iguaçu. O IDAIL 2020 foi apresentado para
diversas entidades, entre elas: ACIFI, CODEFOZ, Itaipu
Binacional, prefeitura (contando com a participação
do Prefeito Francisco Lacerda Brasileiro), Câmara
Municipal (representada por diversos vereadores) e
universidades.

Inteligência de Dados Aplicados em
Indicadores de Licitações 2020 (IDAIL 2020)

Inteligência de Dados Aplicados
em Indicadores de Licitações
2020 (IDAIL 2020)


O estudo aponta que das 316 licitações
realizadas pela prefeitura e mais seis órgãos do
poder público municipal em Foz do Iguaçu, no
ano passado, apenas 20% delas foram vencidas
por empresas locais, com sede na cidade.
Firmas localizadas dentro do Paraná venceram
60% dos certames, e as de outros estados
brasileiros, 20%.



O objetivo da sistematização é contribuir para
a elaboração e a execução de políticas públicas
a fim de aumentar o número de empresas
iguaçuenses participando e vencendo as
licitações locais.



O diagnóstico apurou que os processos
licitatórios municipais em 2020 totalizaram R$
181,9 milhões. Desse montante de recursos, R$
37,2 milhões (20,4%) ficaram em Foz do
Iguaçu, R$ 108,5 milhões (59,6%) foram
vencidos por empresas de cidades do estado, e
R$ 36,2 milhões (19,9%) foram para Alagoas,
Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



Como forma de contribuir para a transparência,
a plataforma está acessível ao público
no site do Observatório Social do Braisl – Foz
do Iguaçu/PR.



O OSB-FI encaminhou o ofício 047/2021 para a Prefeitura de
Foz do Iguaçu solicitando esclarecimentos quanto à compra
de 71 unidades de aparelhos de ar-condicionado. Após
negociação com a empresa vencedora do processo licitatório
011/2021, a pefeitura adquiriu os equipamentos pela quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a unidade.



Porém, após análise de quatro empenhos de pagamento
realizados pela Administração Pública à contratada,
observou-se que o valor unitário que estava nos empenhos
era o de R$ 6.719,00 (seis mil, setecentos e dezenove reais)
a unidade, acarretando, assim, uma diferença no valor total
de R$ 122.049,00 (cento e vinte e dois mil e quarenta e nove
reais), somados os pagamentos dos quatro empenhos.



Em resposta, a gestão municipal reconheceu haver erro na
digitação do valores unitários e totais dos empenhos,
publicando nova ata de registro de preços com o valor
unitário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e refazendo os
empenhos de pagamento no valor realmente contratado,
garantindo não ter sido pago nenhum valor a mais pelos
equipamentos.

Ofício
047/2021



O OSB-FI encaminhou o ofício 052/2021 solicitando
esclarecimentos sobre a promoção vertical realizada à
servidora do município, após o seu falecimento:



A servidora faleceu no dia 29 de maio de 2021, vítima
de COVID-19. Foi publicada nota de pesar no mesmo
dia. Porém, em 2 de junho de 2021, o cargo
da servidora falecida foi declarado vago, por meio
da Portaria 72115/2021, e, no mesmo dia, pela
Portaria 72109/2021, a servidora recebeu promoção
vertical de cargo, com efeito retroagindo ao dia 1º de
maio de 2020.



A Prefeitura Municipal ainda não se manifestou para
esclarecer o ocorrido.

Ofício 052/2021

O

OSB-FI encaminhou o ofício
054/2021
solicitando
esclarecimentos referente a
obras em andamento.

Ofício
054/2021

Ofício 054/2021
Obra: construção do
CMEI Jardim Jupira


Havia correções necessárias de materiais no
projeto arquitetônico, pois eram diferentes
de materiais que estavam no memorial
descritivo e na planilha orçamentária.



Um muro de arrimo acabou ruindo por falta
de drenagem ou incompatibilidade de
projeto. Foi solicitado novo projeto, com a
previsão desse novo muro, bem como o
impacto no valor final do contrato.



Pela evolução da obra, até o fim do mês de
maio, a mesma se encontrava com 51% de
avanço físico, com difícil execução até o
prazo final (20/07/2021). Foram solicitadas
quais as medidas adotadas para recuperar o
atraso e quais as consequências para a
comunidade em função do atraso.

Ofício 054/2021
Obra: Unidade de Valorização
de Resíduos (UVR) Vila C


Documentos como Ordem de Início
de Serviço (OS) e medições não
estavam publicados no Portal da
Transparência.



As medições 3, 4, 5 e 6 foram
obtidas pelo site do TCE/PR e
estavam praticamente ilegíveis. Foi
solicitada a disponibilização das
mesmas no portal do município.



Solicitou-se a padronização das
medições, visto que a forma com
que vem sendo elaborado tal
documento dificulta a conferência,
por parte não somente do GT de
Obras do OSB-FI, mas também dos
fiscais da prefeitura.



Seguindo o cronograma inicial da
obra, em março/2021 ela estaria
com execução de 100%. Porém, em
maio/2021 ainda estava em 63,99%.
Foram requeridas quais as medidas
que seriam implementadas para
recuperar o atraso da obra.

Ofício 054/2021
Obra: Unidade de Valorização
de Resíduos (UVR) Porto Belo


Documentos como Ordem de Início de
Serviço (OS) e medições não estavam
publicados no Portal da Transparência.



Havia piso polido interno que não
previa caimento para escoamento
de água, problema que ocasiona
empoçamento de água. Foram
solicitadas as providências que seriam
tomadas pela prefeitura.



Solicitou-se a padronização das
medições, visto que a forma com que
vem sendo elaborado tal documento
dificulta a conferência por parte não
somente do GT de Obras do OSB-FI,
mas também dos fiscais da prefeitura.



Seguindo o cronograma inicial da
obra, em março/2021 ela estaria em
100%. Porém, em maio/2021 ainda
estava em 93%. Depois disso, as obras
foram paralisadas. Foram solicitadas
quais as medidas seriam
implementadas para retomar a obra.

Ofício 054/2021
Obra: Construção da Escola
Municipal Gabriela Mistral


Documentos como Ordem de Início
de Serviço (OS) e medições não
estavam publicados no Portal da
Transparência, além da cópia do
contrato estar ilegível.



Solicitou-se a padronização das
medições, visto que a forma com
que vem sendo elaborado tal
documento dificulta a conferência
por parte não somente do GT de
Obras do OSB-FI, mas também dos
fiscais da prefeitura.



Seguindo o cronograma inicial da
obra, em maio/2021 ela estaria em
48,88%. Porém, em maio/2021
ainda estava em 31,18%. Requereuse quais as medidas que seriam
implementadas para retomar o
andamento normal da obra.



Após o recebebimento do documento
da prefeitura, com partes dos
questionamentos respondidos, o OSB-FI
solicitou reunião entre o GT de Obras e
a Secretaria de Obras para as devidas
cobranças. Na data da reunião
(31/08/2021),
já
haviam
novas
cobranças que foram feitas através de
documento-memória da reunião e
entregue aos membros da secretaria
para
complementação
com
as
respostas faltantes do ofício 054/2021
e resposta aos novos questionamentos,
apresentados nas ilustrações seguintes.

Ofício
054/2021

Ofício 054/2021
Obra: construção do
CMEI Jardim Jupira


Em
resposta,
a
prefeitura
justificou a queda do muro devido
ao concreto não ter tido o tempo
completo de cura.



Em relação ao atraso e às medidas
a serem tomadas a prefeitura
realizará, se necessário, aditivo de
prazo e valor para que a obra seja
concluída.



Em relação às consequências do
atraso da obra para a comunidade,
não foi recebida resposta.

Ofício 054/2021
Obra: Unidade de Valorização
de Resíduos (UVR) Porto Belo


No dia 7/7/2021, foi permitido que os
fiscais das obras fizessem a inserção
de documentos no Portal da
Transparência. Esse processo está
sendo feito de forma gradual, por
causa do grande volume de
documentos e pela falta de servidor
específico para essa função, segundo
informou a prefeitura.



Conforme a administração, o piso foi
executado com caimento para as
portas da frente e fundo, porém, a
secretaria não dispõe de equipamento
a laser para fazer a conferência.



Em relação ao atraso, a prefeitura
justificou que foram feitas várias
alterações em itens da planilha de
serviços, o que demandou tempo no
trâmite interno entre as secretarias.

Ofício 054/2021
Obra: Unidade de Valorização
de Resíduos (UVR) Vila C


No dia 07/07/2021 foi permitido
que os fiscais das obras fizessem a
inserção dos documentos no Portal
da
Transparência.
Esse
procedimento é feito de forma
gradual, devido ao grande volume
de documentos e a falta de servidor
específico
para
essa
função,
segundo a prefeitura;



A gestão municipal afirmou que
houve
um
desequilíbrio
generalizado nos preços de mercado
para todas as obras. A empresa
solicitou reequilíbrio contratual,
porém a mesma não aceitou o
aditivo estipulado pela Secretaria
de Obras, visto que não cobria os
custos do serviço. Houve o
recebimento parcial da obra com
apenas 55%,
e será feita nova
licitação com o remanescente.



Ao todo, foram pagos R$ 341.317,88
em uma obra inacabada.

Ofício 054/2021
Obra: construção da Escola
Municipal Gabriela Mistral


A prefeitura justificou o atraso da obra
afirmando que, devido ao período de
pandemia, alguns insumos tornaram-se
de difícil aquisição. Identificando
atraso
por
responsabilidade
da
contratada, seria aberto procedimento
administrativo para aplicação de
sanções previstas em contrato.



O GT de obras do Observatório
identificou que em agosto/2021 a
previsão de execução era de 71,68%.
Porém, a mesma se encontrava com
47,05%.
Há
grande
risco
da
infraestrutura não estar pronta para o
início do ano letivo de 2022.

Memória da Reunião: Ofício 054/2021
Obra: Pista de Arrancada – Cercamento
da Área



O local tinha mostras de movimentação
de terra, serviço que não estava
contemplado
inicialmente.
Foi
solicitada se haverá aditivo para esse
serviço.



A obra deveria ter sido concluída no dia
06/08/2021. Porém, ao final do mesmo
mês, estava com avanço físico de
38,86%. Foi solicitado se haverá aditivo
de prazo para a obra.

Memória da reunião: Ofício 054/2021
Obra: Quadra Esportiva na Vila A



A previsão para ser 100% concluída era
para julho de 2021. Porém, no mesmo
mês, estava com 24,01% de avanço
físico; no mês de agosto, 28,10%.



Foram solicitadas informações sobre
essa obra, pois não foi recebida
medição da mesma.

Memória da Reunião: Ofício
054/2021
Obra: Campo de Futebol no
Porto Meira


O contrato disponibilizado não possui cronograma da
obra nem planilha de serviços a serem realizados com
os respectivos preços.



Nas medições 01, 02 e 03 faltam itens descrevendo os
serviços e preços a serem realizados. Foi sugerido
renumerar os itens para manter a coerência.



Nas medições 02 e 03 não estão sendo somados os
subitens, dificultando a conferência. Devido a isso, foi
sugerida a padronização das planilhas de medição.



Na medição 02, teve um total de R$ 35.756,42 lançado
para pagamento, porém foi faturado um total de R$
40.970,73, tendo uma diferença de R$ 5.214,31 pagos
a maior, indicando que a fatura não foi conferida pela
fiscalização. Foi solicitado esclarecimento quanto a
este item.



Em julho de 2021, o avanço físico deveria estar em
53,37%, porém no mesmo mês estava em 9,23%,
representando um atraso considerável.



Foi faturado o montante que representa 15,47%, em
julho, através da medição 03. Porém, o avanço físico
da obra no mesmo mês é de R$ 9,23%, indicando que
está sendo pago mais do que o efetivamente
executado. Foi solicitado esclarecimento quanto a esse
apontamento.

 Após

os apontamentos, o
OSB – FI aguarda resposta da
prefeitura e da Secretaria de
Obras.

Ofício
054/2021



Com
o
ofício
055/2021,
o Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu solicitou à Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
cópia da documentação da Licença
de Operação (LO) do aterro
sanitário e a Licença Ambiental
Simplificada (LAS) do aterro de
inertes, não encontrados no Portal
da Transparência do Município, com
a finalidade de dar seguimento nas
ações desenvolvidas pelo GT de
Meio Ambiente do OSB-FI;

Ofício
055/2021



Por meio do ofício 056/2021, o Observatório
Social do Brasil – Foz do Iguaçu solicitou ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) consulta
sobre os pagamentos realizados a servidores da
Câmara Municipal, na forma de licença-prêmio.



No documento, foi feito o detalhamento dos
pagamentos referentes ao mês de dezembro de
2020.



O Tribunal afirmou não poder conhecer o
documento, visto que o OSB-FI não é um ente
público para realizar consulta, somente podendo
oferecer denúncia.

Ofício
056/2021



Pelo ofício 057/2021, o Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu solicitou à prefeitura a resposta de alguns
ofícios que até então não haviam sido respondidos no
prazo legal, sendo eles:



Ofício 3/2021: Questionamentos
Eletrônico 002/2021;



Ofício 37/2021: Informações sobre obras, editais e
licitações;



Ofício 39/2021: Informações sobre a fila do SUS;



Ofício 41/2021: Informações quanto à Dispensa 08/2021;



Ofício
43/2021:
promovido;



Ofício 47/2021: Esclarecimentos quanto ao Pregão
Eletrônico 11/2021; e



Ofício 50/2021: Pedido de esclarecimentos quanto ao
repasse federal recebido.



Os ofícios 37, 41 e 47 ainda não foram respondidos. Em
relação ao ofício 3/2021, não houve resposta formal, mas
foi realizada reunião com a Diretoria de Compras do
município para tratar do seu teor, e foram acatadas as
sugestões;

Esclarecimento

sobre

sobre

o

Pregão

servidor

Ofício
057/2021

O ofício 058/2021, do Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu, solicitou informações sobre os
processos de inexigibilidade para o projeto "Foz
Conhecendo Foz". Tal projeto visa a fomentar o
turismo local no período de pandemia. Desta
maneira, o projeto pretende contratar até 5.400
diárias de guias de turismo e 2.700 diárias de
veículos com capacidade mínima de 12 lugares.
 Até o mês de junho de 2021, foram realizados 310
processos de inexigibilidade para o projeto: 1.890
diárias de guias de turismo, o que representou R$
604.800,00 (seiscentos e quatro mil e oitocentos
reais), e 1.440 diárias para veículos de no mínimo
12 lugares, o que representou 646.830,00
(seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e
trinta reais).
 Diante dos valores que foram pagos e dos que ainda
poderiam ser contratados, solicitou-se os critérios
utilizados para o projeto, bem como o motivo de
outras áreas não terem sido contempladas com
projetos similares.
 O ofício ainda não foi respondido e o OSB-FI
continua
aguardando
a
manifestação
da
prefeitura.


Ofício
058/2021





Por meio do ofício 060/2021, o Observatório
Social do Brasil – Foz do Iguaçu solicitou
informações sobre o processo de implementação
das
máquinas
(impressoras),
contratadas
pelo município mediante o Pregão Eletrônico
032/2020, no valor de R$ 2.290.226,76 (dois
milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e
vinte e seis reais e setenta e seis centavos). Foi
solicitada a quantidade de máquinas, por
modelo, e os relatórios do gestor, fiscal técnico e
fiscal administrativo do contrato sobre como
está o processo de implementação dos
equipamentos.
Até o momento, o ofício não foi respondido,
sendo aguardado o posicionamento da gestão
pública.

Ofício
060/2021





Com o ofício 063/2021, o Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu solicitou a impugnação do
edital do Pregão Eletrônico 120/2021, que visava
a adquirir produtos esportivos. Após análise, o
OSB-FI constatou que o descritivo do item 1
(sapatilha) continha o padrão de "cópia e cola"
do descritivo de uma marca de sapatilha,
contendo até uma expressão de propaganda do
produto: "design exclusivo”.
Em resposta, a prefeitura acatou o pedido do
Observatório Social e impugnou o edital, tendo
sido economizado o valor de R$ 24.694,40 (vinte
e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais
e quarenta centavos).

Ofício
063/2021



Pelo ofício 064/2021, o Observatório Social do
Brasil
–
Foz
do
Iguaçu/PR
solicitou
informações sobre o Pregão Eletrônico 117/2021,
para a aquisição de livros.



Após auxílio de um voluntário, observou-se
que o Termo de Referência do referido
pregão continha o nome de editoras. Assim,
solicitou-se informação sobre a possibilidade de
participação de diversas livrarias no certame.



Em resposta, a prefeitura informou que qualquer
livraria poderia participar do processo,
independente da editora.

Ofício
064/2021



Por meio do ofício 069/2021, o Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu solicitou a impugnação do Pregão
Eletrônico 151/2021, para aquisição de persianas com
instalação.



Detectou-se que no edital havia item trazendo a seguinte
exigência: "Empresa deverá ir ao local realizar a medição
para garantir que atenda na medida correta das janelas“.



E, no item 3.4, havia a seguinte exigência: "Já para a
confecção das persianas, obrigatoriamente todos os
vãos/aberturas deverão ser medidos NOVAMENTE pela
contratada para os serviços, afim de que os acabamentos
sejam adequados para cada vão/abertura existente“.



A expressão "deverão ser medidos novamente", no
entendimento do Observatório, indica que a empresa,
antes do certame, estaria obrigada a realizar visita
técnica para tirar as medidas e após a licitação, a
empresa vencedora deveria novamente realizar as
medidas. Porém, em se caracterizando a obrigação da
visita técnica, há ilegalidade, segundo entendimento dos
tribunais.



Em resposta, a prefeitura informou que acatou
parcialmente o pedido, retirando a palavra "novamente“,
e afirmou que tomou essa medida com a finalidade de
eximir dúvidas sobre não haver exigência de visita
técnica para medição das persianas antes do certame.

Ofício
069/2021

CÂMARA MUNICIPAL

VOCÊ SABE QUAL É A FUNÇÃO DOS VEREADORES?
O vereador é um agente político, eleito para a sua função pelo voto direto e
secreto da população.

FUNÇÕES DOS VEREADORES
Conheça o papel deste representante político que deve ser exercido no Poder Legislativo.

LEGISLATIVA

⚫
⚫
⚫
⚫

Leis Complementares
Leis Ordinárias
Decretos Legislativos
Resolução

FISCALIZAÇÃO

⚫
⚫
⚫
⚫

Contábil
Financeira
Orçamentária
Patrimonial

ASSESSORAMENTO

⚫
⚫

Indicações
Requerimentos

FUNÇÕES DOS VEREADORES
Conheça o papel deste representante político que deve ser exercido no Poder Legislativo.

CONTROLE

⚫
⚫
⚫

⚫

Político / Administrativo
Prefeito e Vice-Prefeito
Subprefeitos e Secretários Municipais
Diretores, Mesa Legislativa e Vereadores

ADMINISTRATIVA

⚫
⚫
⚫

⚫

Organização interna
Regulamentação de seu funcionalismo
Estruturação
Direção

MATÉRIAS LEGISLATIVAS
O QUE SÃO INDICAÇÕES?
São sugestões dos parlamentares, muitas vezes bastante significativas, porém ainda não têm força de lei
e não produziram os resultados práticos esperados.
O QUE SÃO REQUERIMENTOS?
Apontam a atuação dos vereadores quanto à fiscalização e o controle do Poder Executivo (prefeitura).
O QUE SÃO PROJETOS DE LEI?
Geralmente, trazem benefícios à população em geral, estimulam o desenvolvimento e promovem a
manutenção do patrimônio público.
O QUE SÃO MOÇÕES?
É a proposição pela qual o vereador expressa seu louvor, congratulação ou pesar.

Matéria Legislativa: de
maio a agosto de 2021

⚫

INDICAÇÕES: 1.346

⚫

REQUERIMENTOS: 387

⚫

PROJETOS DE LEI: 79

⚫

MOÇÕES: 11

A mesma MATÉRIA LEGISLATIVA pode ser indicada por
vários vereadores.

CONHEÇA A
PRODUÇÃO DO
LEGISLATIVO

Desempenho dos vereadores conforme a
quantidade de indicações, requerimentos,
projetos de lei e moções.

Produção Legislativa Maio/Agosto 2021
ADNAN EL SAYED

CABO CASSOL

INDICAÇÕES: 64
REQUERIMENTOS: 21
PROJETOS DE LEI: 15
MOÇÕES: 07

INDICAÇÕES: 304
REQUERIMENTOS: 49
PROJETOS DE LEI: 05
MOÇÕES: 06

ALEX MEYER

DR. FREITAS

INDICAÇÕES: 60
REQUERIMENTOS: 51
PROJETOS DE LEI: 02
MOÇÕES: 05

INDICAÇÕES: 25
REQUERIMENTOS: 03
PROJETOS DE LEI: 00
MOÇÕES: 02

ANICE GAZZAOUI

EDVALDO ALCÂNTARA

INDICAÇÕES: 61
REQUERIMENTOS: 12
PROJETOS DE LEI: 09
MOÇÕES: 10

INDICAÇÕES: 45
REQUERIMENTOS: 13
PROJETOS DE LEI: 00
MOÇÕES: 08

Produção Legislativa Maio/Agosto 2021
GALHARDO

KALITO STOECKL

INDICAÇÕES: 265
REQUERIMENTOS: 110
PROJETOS DE LEI: 03
MOÇÕES: 04

INDICAÇÕES: 97
REQUERIMENTOS: 34
PROJETOS DE LEI: 08
MOÇÕES: 08

JAIRO CARDOSO

VALDIR DE SOUZA
(MANINHO)

INDICAÇÕES: 81
REQUERIMENTOS: 17
PROJETOS DE LEI: 04
MOÇÕES: 06

INDICAÇÕES: 35
REQUERIMENTOS: 15
PROJETOS DE LEI: 01
MOÇÕES: 08

JOÃO MORALES

NEY PATRÍCIO

INDICAÇÕES: 115
REQUERIMENTOS: 46
PROJETOS DE LEI: 01
MOÇÕES: 06

INDICAÇÕES: 28
REQUERIMENTOS: 12
PROJETOS DE LEI: 04
MOÇÕES: 09

Produção Legislativa Maio/Agosto 2021

PROTETORA CAROL DEDONATTI

ROGÉRIO QUADROS

INDICAÇÕES: 130
REQUERIMENTOS: 13
PROJETOS DE LEI: 10
MOÇÕES: 07

INDICAÇÕES: 35
REQUERIMENTOS: 06
PROJETOS DE LEI: 02
MOÇÕES: 06

YASMIN HACHEM
INDICAÇÕES: 24
REQUERIMENTOS: 12
PROJETOS DE LEI: 05
MOÇÕES: 05

CONHEÇA A FREQUÊNCIA DO
LEGISLATIVO

• Desempenho dos vereadores conforme a
frequência às sessões ordinárias e
extraordinárias.

29/11/19

Frequência do Legislativo Maio/Agosto 2021
ADNAN EL SAYED

CABO CASSOL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

ALEX MEYER

DR. FREITAS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/20 (90%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/20 (95%)

ANICE GAZZAOUI

EDVALDO ALCÂNTARA

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/20 (95%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/20 (95%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 17/20 (85%)

Frequência do Legislativo Maio/Agosto 2021
GALHARDO

KALITO STOECKL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

JAIRO CARDOSO

VALDIR DE SOUZA (MANINHO)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 17/20 (85%)

JOÃO MORALES

NEY PATRÍCIO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/20 (95%)

Frequência do Legislativo Maio/Agosto 2021

PROTETORA CAROL DEDONATTI

ROGÉRIO QUADROS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

YASMIN HACHEM
SESSÕES ORDINÁRIAS: 20/20 (100%)
SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/20 (100%)

CONHEÇA OS
CARGOS E
SALÁRIOS DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU

• Artigo 39, §6º da Constituição Federal:
Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente
os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos
públicos.

CARGOS E SALÁRIOS

CARGOS E SALÁRIOS

CARGOS E SALÁRIOS

CARGOS E SALÁRIOS

CARGOS E SALÁRIOS

CARGOS E SALÁRIOS

Você sabe qual é o custo anual da Câmara de
Vereadores de Foz do Iguaçu para cada
iguaçuense?
O Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu elaborou um comparativo
dos gastos do Legislativo de nossa
cidade com outros município
paranaenses, dos anos de 2017,
2018, 2019 e 2020, e o custo anual
de cada entidade para os seus
moradores.

Maringá:
Gasto anual: R$ 17.517.398,10
Gasto per capita: R$ 43,07
Habitantes: 407.010

Londrina:
Gasto anual: R$ 29.834.738,58
Gasto per capita: R$ 53,46
Habitantes: 558.000

Cascavel:
Gasto anual: R$ 17.098.070,30
Gasto per capita: R$ 53,50
Habitantes: 319.608
29/11/19

Foz do Iguaçu:
Gasto anual: R$ 20.728.278,11
Gasto per capita: R$ 78,50
Habitantes: 264.044

Maringá:
Gasto anual: R$ 14.929.173,81
Gasto per capita: R$ 35,80
Habitantes: 417.010

Londrina:
Gasto anual: R$ 31.056.488,68
Gasto per capita: R$ 55,07
Habitantes: 563.943

Cascavel:
Gasto anual: R$ 18.610.431,64
Gasto per capita: R$ 57,35
Habitantes: 324.476
29/11/19

Foz do Iguaçu:
Gasto anual: R$ 22.882.728,67
Gasto per capita: R$ 88,41
Habitantes: 258.823

Maringá:
Gasto anual: R$ 21.545.803,80
Gasto per capita: R$ 50,85
Habitantes: 423.666

Londrina:
Gasto anual: R$ 32.269.021,18
Gasto per capita: R$ 56,63
Habitantes: 569.733

Cascavel:
Gasto anual: R$ 19.139.904,80
Gasto per capita: R$ 58,27
Habitantes: 328.454
29/11/19

Foz do Iguaçu:
Gasto anual: R$ 24.725.742,97
Gasto per capita: R$ 95,64
Habitantes: 258.532

Maringá:
Gasto anual: R$ 22.947.288,14
Gasto per capita: R$ 53,34
Habitantes: 430.157

Londrina:
Gasto anual: R$ 34.338.103,48
Gasto per capita: R$ 59,67
Habitantes: 575.377

Cascavel:
Gasto anual: R$ 20.299.166,60
Gasto per capita: R$ 61,08
Habitantes: 332.333
29/11/19

Foz do Iguaçu:
Gasto anual: R$ 26.564.713,39
Gasto per capita: R$ 102,86
Habitantes: 258.248

De onde foram extraídos os dados para
chegar ao resultado do custo anual?
Todos os dados foram extraídos dos portais da transparência das câmaras municipais
comparadas e analisados por profissionais da área de contabilidade de forma voluntária;
1) Londrina: site da Câmara de Londrina> Portal da Transparência> Execução Orçamentária> Resumo da Execução
Orçamentária (https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/transparencia_cp_resumo.xhtml);

2) Maringá: site da Câmara de Maringá> Portal da Transparência> Acompanhamento da Execução Orçamentária
(Consulte Aqui)> Resumo Anual (http://transparencia.cmm.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/dashboard);

3) Cascavel: site da Câmara de Cascavel> Portal da Transparência> Orçamento e Finanças (Execução
Orçamentária) (https://cmcascavel.eloweb.net/portaltransparencia/publicacoes/4);

4) Foz do Iguaçu: site da Câmara de Foz do Iguaçu> Portal da Transparência> Informações Contábeis
(https://www2.cmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/Templates/wfrmPaginaPublicacoes.aspx?IdLinkIt
em=20);

SALÁRIOS VEREADORES E
ASSESSORES CÂMARA DE
MARINGÁ 2021
Nº de Vereadores: 15
Nº de Assessores Parlamentares: 19

Nº de Assessores de Gabinete: 38
Salário Presidente da Câmara: R$ 14.407,21
Salário Vereadores: R$ 9.604,80

Salário Assessores Parlamentares: R$ 7.585,79
Salário Assessores de Gabinete: R$ 5.731,51

SALÁRIOS VEREADORES E
ASSESSORES CÂMARA DE
LONDRINA 2021
Nº de Vereadores: 19
Nº de Assessores Parlamentares: 44

Nº de Assessores de Gabinete: 30
Salário Presidente da Câmara: R$ 15.000,00
Salário Vereadores: R$ 12.900,00

Salário Assessores Parlamentares: R$ 6.077,15
Salário Assessores de Gabinete: R$ 3.372,42

SALÁRIOS VEREADORES E
ASSESSORES CÂMARA DE
CASCAVEL 2021
Nº de Vereadores: 21
Nº de Assessores Parlamentares: 40 (possibilidade de até 65)
Nº de Chefe de Gabinete: 03
Nº de Assessores Especiais de Gabinete: 23
Salário Presidente da Câmara: R$ 13.927,24
Salário Vereadores: R$ 12.078,49
Salário Assessores Parlamentares: R$ 4.668,61
Salário Chefe de Gabinete: R$ 9.253,88
Salário Assessores Especiais de Gabinete: R$ 6.458,05

SALÁRIOS VEREADORES E
ASSESSORES CÂMARA DE
FOZ DO IGUAÇU 2021
Nº de Vereadores: 15
Nº de Assessores Parlamentares: 60
Nº de Assessores da Presidência (Chefe de Gabinete): 01
Salário Presidente da Câmara: R$ 14.383,50

Salário Vereadores: R$ 9.587,15
Salário Assessores Parlamentares: R$ 8.902,76
Salário Assessores da Presidência (Chefe de Gabinete): R$ 8.518,56

Homenagem da ITAIPU
BINACIONAL ao Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu

Homenagem da ITAIPU
BINACIONAL ao Observatório
Social do Brasil – Foz do Iguaçu


No dia 25 de maio de 2021, o Observatório
Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR foi
convidado a receber uma homenagem pela
Itaipu Binacional pelos relevantes trabalhos
desenvolvidos
pela
entidade,
especialmente pelo GT de Obras do OSB-FI.
Esse GT conta com voluntários aposentados
de empresa binacional, além de outras
instituições. O evento foi realizado no
Centro Executivo de Itaipu e contou com a
participação do general João Francisco
Ferreira, diretor-geral brasileiro da usina,
que destacou a importância das atividades
desenvolvidas pelo Observatório para a
cidade de Foz do Iguaçu.

Assinatura do Protocolo de
Intenções - UNILA


No dia 18 de agosto de 2021, o Observatório
Social do Brasil – Foz do Iguaçu e a
UNILA firmaram parceria para fomentar o
exercício cidadão e as práticas de controle social
no município com a assinatura de um Protocolo
de intenções, que vai vigorar por dois anos.



O termo possibilita o desenvolvimento de
projetos e iniciativas para o aperfeiçoamento
permanente da gestão pública municipal, como o
monitoramento da aplicação de recursos
orçamentários e a verificação da qualidade dos
serviços prestados à população. As ações
desenvolvidas poderão mobilizar técnicos, alunos
e professores de diferentes áreas, em especial
dos cursos de Administração Pública e Políticas
Públicas, das Engenharias, entre outros.

Reunião com o
Observatório Social
de Maringá


No dia 05 de maio de 2021,
o Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu
participou de reunião com o
Observatório
Social
de
Maringá para estreitar os
laços entre as entidades.
Foram apresentadas as
atividades dos últimos anos
do Observatório Social de
Maringá.

Apresentação para o
curso de Administração
Pública da UNILA


No dia 07 de maio de
2021,
o Observatório
Social do Brasil – Foz do
Iguaçu apresentou as
atividades dos últimos
anos
realizadas
pela
entidade
para
os
acadêmicos do curso de
Administração Pública da
UNILA.

Reunião com MPF


No dia 17 de maio de 2021,
o Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu participou de uma reunião
com o MPF. Nesse encontro, foi
solicitado auxílio do GT de Obras do
OSB-FI na análise de uma obra que
vinha sendo realizada por uma
empresa, sob o acordo com MPF,
Prefeitura Foz do Igauçu e Tribunal
de Contas, após a Operação Pecúlio.
O GT de obras fez os apontamentos
técnicos, após análise, e se colocou à
disposição para eventual visita ao
local.

Reunião do
GT de Obras


No dia 28 de maio de
2021, o GT de Obras do
OSB-FI realizou reunião
para instrução dos
participantes
sobre
algumas mudanças nas
planilhas internas do
acompanhamento
e
definição das obras a
serem acompanhadas.

Reunião com ACIFI
– Assessoria de
Comunicação


No mês de maio de
2021,
a
ACIFI
disponibilizou Assessoria
de
Comunicação
ao Observatório Social
do Brasil – Foz do
Iguaçu. O objetivo é
melhorar a comuniação
entre
OSB-FI
e
a
sociedade.
Serão
elaboradas e publicadas
matérias das ações do
Observatório



Reunião entre
diretoria do OSBFI e Ney Ribas
No dia 2 de junho de 2021,
o Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu realizou reunião com o expresidente
do
OSB
e
atual
conselheiro da entidade de controle
social, Ney Ribas. Na oportunidade,
Ney parabenizou a entidade pelos
trabalhos e trouxe a ideia de montar
uma
câmara
técnica
para
acompanhamento de obras em outras
cidades, a partir do modelo realizado
em Foz do Iguaçu, pelo GT de Obras,
e contando com a participação de
entidades como Itaipu Binacional,
Ministério da Economia e Tribunal de
Contas da União (TCU), além de
outras parcerias que possam surgir. O
projeto está na fase de estruturação
e trará resultados nos próximos
meses.

Entrevista ao Jornal
da Itaipu FM



No dia 14 de junho de 2021
o Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu/PR, representado
pelo presidente da entidade,
Danilo Vendrusculo, participou de
entrevista na Rádio Cultura para
falar sobre as atividades descritas
no 1º Relatório Quadrimestral de
2021. Danilo enfatizou dentre
todas
as
atividades,
o
acompanhamento
feito
pela
entidade
nos
processos
licitatórios.

Reunião com o Tribunal de Contas da
União (TCU)


No dia 06 de julho de 2021, a
equipe do Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu reuniu-se
com membros do TCU.



Na reunião, foram trocadas
experiências,
compartilhadas
ferramentas e procedimentos de
controle social e alinhadas
ideias
sobre
parcerias.
Presidente do OSB – FI, Danilo
Vendruscolo
fez
uma
apresentação
das
ações
realizadas em Foz do Iguaçu.



O encontro teve a participação
de seis técnicos do Tribunal de
Contas da União e do expresidente nacional do OSB, Ney
Ribas.

Reunião com o Ministério
da Economia –
Plataforma + Brasil


No dia 08 de julho de 2021, a equipe
do Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu reuniu-se com uma
diretora e dois coordenadores do
Ministério da Fazenda para debater
parcerias e instrumentos de controle
social. Consultor e ex-presidente
nacional do OSB, Ney Ribas também
participou da videoconferência.



No diálogo, foram discutidas formas
de
monitoramento
das
contas
públicas, conciliando participação
cidadã e uso de ferramentas
tecnológicas. Na reunião, os técnicos
do
governo
federal
também
detalharam as funcionalidades e
formas de uso da Plataforma + Brasil,
que em breve deverá concentrar
todas as transferências da União aos
entes federados.

Entrega dos apartamentos
habitacionais dos
Residenciais Boicy I e II



No dia 06 de agosto de 2021,
o Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu, representado
pelo voluntário João Colpo,
membro do GT de Obras do
OSB-FI, acompanhou a entrega
dos apartamentos habitacionais
dos Residenciais Boicy I e II.
Foram
entregues
576
apartamentos (36 blocos - cada
bloco
possuindo
16
apartamentos).

Apresentação para o curso de Serviços
Sociais da UNICESUMAR



No dia 16 de agosto de
2021,
o
Observatório
Social do Brasil – Foz do
Iguaçu
apresentou
as
atividades dos últimos
anos
realizadas
pela
entidade para os alunos
do curso de Serviço Social
da
UNICESUMAR.
Os
acadêmicos
estão
realizando seus trabalhos
de conclusão de curso
(TCCs) sobre atividades
do OSB-FI.

5º CONGRESSO PACTO PELO BRASIL


No dia 24 de agosto de 2021,
foi realizada a abertura do 5º
Congresso Pacto Pelo Brasil.
O
evento
está
sendo
realizado de forma online e
vai até o dia 24/09.



Organizado pelo Observatório
Social do Brasil, o evento online gratuito discutirá a
qualidade da aplicação dos
recursos públicos com o uso
de tecnologia e inovação,
com
o
tema
“Gestão
Inteligente de Cidades”.

Reunião do GT de
Obras


No dia 24 de agosto de
2021, o GT de Obras do
OSB-FI realizou reunião
para
recepcionar,
formalmente, os novos
voluntários do grupo, e
para
alinhar
novas
estratégias
no
acompanhamento
realizado pelo GT às
obras
públicas
municipais.

Agenda de
Licitações


O Observatório Social do Brasil –
Foz
do
Iguaçu
está
disponibilizando toda quintafeira, em suas páginas do
Facebook e Instagram, uma
agenda com as informações das
licitações
da
seguinte
subsequente.



Os editais de cada processo
licitatório
podem
ser
encontrados
no
site
do
Observatório de Foz através do
link: http://fozdoiguacu.osbrasil
.org.br/licitacao-foz/.

GT de Contas
Públicas


O Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu/PR criou, em junho
deste ano, o GT de Contas
Públicas, com a participação de
voluntários
da
área
de
contabilidade, com objetivo de
analisar as contas públicas. Até o
momento, foram analisados os
gastos com os aluguéis do
município de Foz do Iguaçu. O
próximo passo é analisar os gastos
da Câmara Municipal, projeto que
ainda está em andamento. Todas
as
informações
serão
disponibilizadas para a população
no site do Observatório através
de sistema Power BI.

Concurso Nacional de Boas Práticas do
Observatório Social do Brasil 2021


O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR está participando do 4º
Concurso Nacional de Boas Práticas do
Observatório Social do Brasil 2021 com o
vídeo "Transparência em compras, editais
e obras". São 25 cidades participando.
Serão duas etapas: na primeira, ocorre a
votação aberta no canal do Youtube do
OSB; os 10 vídeos com o maior número de
likes passam para a segunda fase. Na
segunda etapa, será feita votação
interna, onde cada Observatório tem
direito a um voto. Os três vídeos com
maior número de votos internos serão os
vencedores. O resultado será divulgado
no Encontro Nacional dos Observatórios
Sociais (ENOS), em dezembro.

Projeto Força
Tarefa Cidadã


O OSB-FI está participando do projeto
Força-Tarefa Cidadã, uma parceria do
Observatório Social do Brasil (OSB) e
Tribunal de Contas da União (TCU),
com
objetivo
de
analisar
as
informações
dos
portais
da
transparência de vários municípios do
país, para identificar se a legislação de
transparência vem sendo aplicada na
sua totalidade.



Até o momento, o Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu participou de
todas as capacitações e já levantou
dados de 12 cidades brasileiras.



Após a conclusão do projeto, os
resultados
serão
amplamente
divulgados
pelos
Observatórios,
trazendo transformações aos portais
analisados
que
necessitem
de
correções.

PROJETO
INDICADORES DA
GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO DO
PROJETO


A ação propõe analisar os
indicadores municipais através da
plataforma SINGEP (Sistema
Gerenciador de Indicadores de
Gestão Pública), por meio
de parcerias institucionais.



Será apresentado o resultado à
população e à Administração
Pública Municipal.



A intenção é reunir ações
propositivas mediante estudo dos
indicadores, visando beneficiar os
munícipes através das ações
públicas.



A ideia é transformar o projeto em
um modelo para que outros
municípios possam aderir.

RECEITA

DESPESA (EM GERAL
X POR FUNÇÃO)

EDUCAÇÃO

SAÚDE

SEGURANÇA

ECONOMIA

INDICADORES

CPA UNILA


No dia 19 de maio de 2021, o Observatório
Social do Brasil – Foz do Iguaçu começou a
participar da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da UNILA, como
representante da comunidade externa,
tendo como objetivo elaborar um
questionário de autoavaliação dos cursos
de graduação da iniversidade.



O questionário será aplicado no mês de
setembro e, posteriormente, passará por
análise.

Receitas e Despesas Covid-19 (2021)
RECEITAS

DESPESAS

Informações retiradas do Portal da Transparência da Prefeitura de
Foz do Igauçu, referentes aos meses de maio a agosto de 2021.

RECEITAS E
DESPESAS ENTRE
MAIO E AGOSTO

RECEITAS
E
DESPESAS
2021
DIFERENÇA

R$ 7.848,68

Mês

Valor Total Recebido

Maio

R$ 4.950,00

Junho

R$ 5.150,00

Julho

R$ 5.650,00

Agosto

R$ 5.685,84

TOTAL

R$ 21.435,84

Mês

Gastos

Maio

R$ 7.551,55

Junho

R$ 7.027,02

Julho

R$ 7.061,72

Agosto

R$ 7.644,23

TOTAL

R$ 29.284,52

Economia nos
últimos anos

Economia gerada pelo
Observatório em Foz
2011: R$ 51.898,80
2012: R$ 749.600,20
2013: R$ 2.196.305,13
2014: R$ 36.962.042,20
2015: R$ 486.707,00
2016: R$ 713.148,07
2017: R$ 3.425.545,29
2018: R$ 114.908,40
2019: R$ 1.190.252,68
2020: R$ 13.125.519,87

TOTAL ECONOMIZADO ENTRE 2011 E
2020:
R$ 59.015.927,64 (cinquenta e nove milhões,
quinze mil, novecentos e vinte e sete reais e
sessenta e quatro centavos).

CONHEÇA NOSSOS MANTENEDORES

TRANSFORME SUA EMPRESA
EM UMA MANTENEDORA
DO OBSERVATÓRIO SOCIAL
EM FOZ DO IGUAÇU/PR
AJUDE A CULTIVAR ESSA
SEMENTE DO BEM!

C O MO FAZ E R PAR TE
✓ P r e e n c h e r F i c h a d e Vo l u n t a r i a d o e a p r e s e n t a r c ó p i a d o R G .
✓ Não ser filiado a partido político (Título de Eleitor).
✓ Te r v o n t a d e d e e s t u d a r e p a r t i c i p a r d a v i d a p ú b l i c a .

Hoje o OSB-FI tem 60 voluntários

www.fozdoiguacu.osbrasil.org.br

/OSDEFOZ
(45) 3198-9185
(45) 98823-5350
fozdoiguacu@osbrasil.org.br

observatoriosocialdefoz
RUA PADRE MONTOYA, 490 – Centro Integrado de Desenvolvimento
Regional (CID) - ACIFI

