OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU
3º 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 133
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)

Voluntários

Objetivos

Mantenedores
(Recursos)

Equipe
Técnica

O B J E T I VO S D O O S B - F I
Monitoramento da aplicação dos recrsos públicos do
governo municipal de Foz do Iguaçu e Educação Fiscal.

Missão
Visão

Valores

• Garantir a eficiência na aplicação dos
recursos públicos, por meio da promoção
da Cidadania Tributária e do Controle
Social.
• Acompanhar o desenvolvimento da
administração pública, exercendo o
direito do cidadão de influenciar as
políticas públicas em prol do interesse
coletivo.

• Cidadania e Controle Social.

ACOMPANHAMENTO
LICITAÇÕES

O Observatório Social acompanhou
162 licitações:


-

De setembro a
dezembro de
2021

PREFEITURA MUNICIPAL: 110 PREGÕES,
4 TOMADAS DE PREÇO E 15 CONCORRÊNCIAS
PÚBLICAS.
-

CÂMARA MUNICIPAL: 1 CONCORRÊNCIA
PÚLIBCA.
-

FOZHABITA: 1 PREGÃO.

-

FOZPREV: 3 PREGÕES.

-

FOZTRANS: 3 PREGÕES.

-

FUNDAÇÃO CULTURAL: 5 PREGÕES.

-

HOSPITAL MUNICIPAL: 20 PREGÕES.

 CONTRATAÇÃO

DIRETA

PMFI: 42 DISPENSAS E 63 INEXIGIBILIDADES.
 CMFI: 18 DISPENSAS E 1 INEXIGIBILIDADE.
 FOZHABITA: 2 DISPENSAS E 3 INEXIGIBILIDADES.
 FOZTRANS: 3 DISPENSAS E 1 INEXIGIBILIDADE.
 FUNDAÇÃO CULTURAL: 10 DISPENSAS E 63 INEXIGIBILIDADES.


Por meio do ofício 71/2021, o
OSB-FI emitiu
nota
pública
solicitando a correção de matéria
veiculada no Jornal Tribuna
Popular, na edição nº 309
(circulação de 1º a 8 de
setembro).
A
matéria
atribuiu
ao
Observatório Social pareceres que
não foram os concluídos pela
entidade ao final de análises em
processos licitatórios.


Ofício 71/2021

O

OSB-FI encaminhou o ofício
74/2021 para a Comissão
Organizadora do Natal Águas e
Luzes 2021, em que solicitou
esclarecimentos em pontos das
contratações para o evento. O
documento foi respondido,
restando
esclarecidas
as
informações entre os membros
do Observatório Social.

Ofício 74/2021

Com o ofício 75/2021, o OSB-FI
encaminhou
solicitação
de
esclarecimentos
à
Prefeitura
Municipal em relação ao Pregão
Eletrônico 193/2021.
O
referido Pregão Eletrônico
pretendia a compra de gêneros
alimentícios, com um valor
máximo de R$ 1.775.641,40 (um
milhão, setecentos e setenta e
cinco mil, seiscentos e quarenta e
um reais e quarenta centavos).


Ofício 75/2021







Observou-se, na parte da tarde, às 17h22, que
havia
questionamento
e
um
pedido
de
impugnação do edital de licitação no Portal da
Transparência, datados de 18 de outubro de 2021,
encaminhados às 09h40, do mesmo dia, para o email da Prefeitura Municipal.
Também foi verificado que, ainda no dia 18, a
prefeitura já havia respondido e dado publicidade à
resposta do questionamento e do pedido de
impugnação da empresa.
A necessidade de esclarecimentos foi pelo fato de
já haver um questionamento e um pedido de
impugnação,
com resposta da administração
pública para ambos, antes de ter sido publicado o
aviso de licitação do Pregão Eletrônico 193/2021 no
Diário Oficial do Município (DOM) do dia 18 de
outubro.

Ofício 75/2021



O aviso de licitação foi publicado no DOM em
18 de outubro de 2021. Porém, até às 17h22
do mesmo dia, ainda não havia sido publicado
tal edição conforme imagem a seguir
comprova.

Ofício
075/2021



Após verificação nos sistemas que a prefeitura utiliza
para realização das licitações eletrônicas, constatou-se
que o pregão em questão seria realizado pela
plataforma Compras Governamentais, do Governo
Federal.



A data da publicação do edital no sistema era o dia 18
de outubro, porém, o horário da publicação era
incerto, visto que estava "das 08h às 17h", conforme
imagem abaixo:

Ofício
075/2021



Solicitou-se, então, pedido de
esclarecimentos
para
a
prefeitura,
visto
que,
na
concepção do Observatório Social,
com as informações disponíveis
havia indícios de que a empresa,
que
prontamente
formulou
questionamento e impugnação ao
instrumento
convocatório,
poderia ter tido informações
sobre o edital de licitação antes
de sua publicação, o que
configuraria irregularidade.

Ofício
075/2021





Em resposta, a Prefeitura de Foz do Iguaçu explicou que o
edital foi publicado no portal Compras Governamentais às 8h
do dia 18 de outubro de 2021, e que a empresa em questão
possui um pedido de esclarecimentos e um pedido de
impugnação pronto para encaminhar à Administração Pública
assim que publicado o edital de aquisição do objeto de
gêneros alimentícios.
Pelo fato de a empresa já ter feito os mesmos
questionamentos e pedido
de impugnação em outras
oportunidades, em licitações do município e em outras
cidades, visando a dar celeridade ao processo, a prefeitura já
havia elaborado uma reposta padrão para o questionamento e
para a impugnação da referida empresa.



Assim que os pedidos chegaram no e-mail da prefeitura, foi
observado que se tratava dos mesmos pedidos feitos
anteriormente ao setor de compras e a outros municípios,
sendo prontamente encaminhada resposta à empresa.



Após o esclarecimento, não restou mais dúvidas
Observatório Social e o processo seguiu normalmente.

ao

Ofício
075/2021





Após a veiculação de matéria na imprensa
afirmando que o Hospital Municipal havia
renovado contrato com empresa que
pertenceria ao atual diretor-administrativo do
equipamento de saúde, o OSB-FI encaminhou
o ofício 77/2021 solicitando o parecer jurídico
para renovação do contrato 230/2018 do
Hospital Municipal com a empresa CLÍNICA
MÉDICA AMON M F DE SOUSA EIRELI – EPP.
O Hospital Municipal esclareceu que houve um
erro material na autorização do processo, mas
que o contrato não foi renovado e que a
referida empresa não prestou nenhum tipo de
serviço ao hospital após a nomeação ao cargo.

Ofício
077/2021









O OSB-FI encaminhou ofício 78/2021 à Câmara
Municipal, informando comparativo de gastos do
órgão legislativo municipal com as Câmaras de
Maringá, Londrina e Cascavel, entre os anos de
2017 a 2020.
Também foi apontado, no ofício, comparativo entre
as mesmas casas legislativas, dos valores salariais
de cargos similares do ano de 2021.
Foi solicitada a apresentação de medidas
existentes para adequação dos valores apontados
no ofício da entidade.
OBSERVAÇÃO:
O
valores
descritos
pelo
Observatório no ofício foram apresentados no 2º
Relatório Quadrimestral de 2021, elaborado com
apoio de uma equipe de Contabilidade.

Ofício
078/2021



Em resposta, a Câmara Municipal afirmou que:



1) Na avaliação do órgão, os dados de despesa anual X
população,
isoladamente
considerados,
não
contemplam as especificidades de cada um dos entes
dos poderes legislativos citados.
2) O valor do salário dos vereadores foi fixado na
legislatura anterior, e seus assessores recebem
reposições definidas pelo Executivo, assim como os
demais servidores da municipalidade.
3) Os demais servidores de carreira, cumpridos os
requisitos legais, adquirem vantagens, vindo ao longo
dos anos a aumentar os seus vencimentos.







Mas em relação às medidas adotadas para diminuição
dos gastos anuais, a Câmara Municipal afirmouo que
está acompanhando os desdobramentos da reforma
administrativa em trâmite no Congresso Nacional para
adoção, no âmbito local, das medidas que
eventualmente sejam aplicáveis.

Ofício 78/2021



O OSB-FI realizou reunião com o diretor de Compras do
município, em 9 de novembro de 2021, a fim de apontar
melhorias ao edital do Pregão Eletrônico 211/2021, cujo
objeto
era
a
contratação
de
empresa
especializada para prestação de serviço continuado de
administração, gerenciamento, emissão, fornecimento
de sistema digital, distribuição para sistema de vale
material escolar por meio de cartão eletrônico com chip
e/ou tarja magnética, no valor máximo de R$
4.792.500,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e
dois mil e quinhentos reais).



Vale destacar que não se tratavam de questões ilegais,
mas de melhorias que trariam maior clareza ao processo
para os proponentes.



Após a reunião, foi encaminhado ofício 079/2021,
formalizando assim, os assuntos destacados ao diretor
da prefeitura.
Foram feitos apontamentos sobre o Edital, Termo de
Referência, Anexo III, na forma de Cotação da Taxa de
Administração e outras dúvidas adicionais. O ofício com
todos os apontamentos estão disponibilizados no site do
Observatório Social.



Ofício 79/2021



Ao
responder,
a
prefeitura
argumentou
sobre
cada
apontamento
feito
pelo
Observatório, publicando o ofício
e a resposta no Portal da
Transparência como forma de
esclarecimentos
aos
participantes. Assim sendo, no
entendimento do OSB-FI, o
objetivo foi cumprido, visto que
as respostas trouxeram a clareza
necessária aos pontos levantados
pela entidade no processo.

Ofício 79/2021



No final de agosto de 2021, o GT de Obras do OSB-FI realizou reunião
com a Secretaria Municipal de Obras para esclarecimentos em relação
aos apontamentos feitos no ofício 54/2021. Porém, após a realização da
reunião, surgiram novas demandas das obras tratadas que foram
pontuadas através de documento de Memória de Reunião, que foi
entregue no dia 4 de setembro, aos representantes da SMOB que
participaram da reunião.



Todos os apontamentos da Memória de Reunião estão elencados no 2º
Relatório Quadrimestral de 2021.



O documento continha apontamentos das seguintes obras acompanhadas
pelo GT:



1) Construção da Escola Municipal Gabriela Mistral (Concorrência Pública
014/2021);



2) Construção do CMEI Jardim Jupira (Concorrência Pública 008/2020);



3) Construção da UVR Porto Belo (Concorrência Pública 009/2020);



4) Construção da UVR Vila C (Concorrência Pública 009/2020);



5) Construção de Cercamento de Pista de Arrancada (Concorrência
Pública 023/2020);



6) Construção de Campo de Futebol (Concorrência Pública 001/2021); e



7) Construção de Quadra Esportiva Vila A (Concorrência Pública
027/2020).

Memória da
Reunião entre GT
de Obras e a
Secretaria
Municipal de
Obras (SMOB)

Em relação ao ofício 54/2021 a SMOB
encaminhou documento respondendo alguns
apontamentos realizados. Porém, em
relação a outros questionamentos não
foram encaminhadas respostas adequadas
ao que foi solicitado.
 Os apontamentos realizados no documento
Memória da Reunião até o presente
momento não foram respondidos.
 Os
documentos
contêm
problemas
recorrentes nas obras com apontamentos
reiterados por parte do GT de Obras do
OSB-FI. Ainda assim, o OSB-FI continua
aguardando respostas.


Memória da
Reunião entre GT
de Obras e
Secretaria de
Obras do
Município (SMOB)

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
setembro a dezembro de
2021

⚫

INDICAÇÕES: 1.331

⚫

REQUERIMENTOS: 383

⚫

PROJETOS DE LEI: 81

⚫

MOÇÕES: 6

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.
ATENÇÃO: levantamento não constitui ranking
nem verifica a qualidade da produção no
Legislativo.

Produção Legislativa Setembro/Dezembro 2021

ADNAN EL SAYED

CABO CASSOL

INDICAÇÕES: 67
REQUERIMENTOS: 14
PROJETOS DE LEI: 7
MOÇÕES: 5

INDICAÇÕES: 412
REQUERIMENTOS: 50
PROJETOS DE LEI: 5
MOÇÕES: 5

ALEX MEYER

DR. FREITAS

INDICAÇÕES: 16
REQUERIMENTOS: 22
PROJETOS DE LEI: 5
MOÇÕES: 6

INDICAÇÕES: 19
REQUERIMENTOS: 10
PROJETOS DE LEI: 1
MOÇÕES: 4

ANICE GAZZAOUI

EDVALDO ALCÂNTARA

INDICAÇÕES: 14
REQUERIMENTOS: 10
PROJETOS DE LEI: 6
MOÇÕES: 4

INDICAÇÕES: 20
REQUERIMENTOS: 9
PROJETOS DE LEI: 2
MOÇÕES: 4

Produção Legislativa Setembro/Dezembro 2021
GALHARDO

KALITO STOECKL

INDICAÇÕES: 356
REQUERIMENTOS: 186
PROJETOS DE LEI: 8
MOÇÕES: 3

INDICAÇÕES: 60
REQUERIMENTOS: 15
PROJETOS DE LEI: 3
MOÇÕES: 6

JAIRO CARDOSO

VALDIR DE SOUZA
(MANINHO)

INDICAÇÕES: 40
REQUERIMENTOS: 3
PROJETOS DE LEI: 3
MOÇÕES: 4

INDICAÇÕES: 44
REQUERIMENTOS: 15
PROJETOS DE LEI: 6
MOÇÕES: 5

JOÃO MORALES

NEY PATRÍCIO

INDICAÇÕES: 168
REQUERIMENTOS: 33
PROJETOS DE LEI: 2
MOÇÕES: 4

INDICAÇÕES: 33
REQUERIMENTOS: 18
PROJETOS DE LEI: 7
MOÇÕES: 5

Produção Legislativa Setembro/Dezembro 2021

PROTETORA CAROL DEDONATTI

ROGÉRIO QUADROS

INDICAÇÕES: 61
REQUERIMENTOS: 7
PROJETOS DE LEI: 10
MOÇÕES: 3

INDICAÇÕES: 35
REQUERIMENTOS: 7
PROJETOS DE LEI: 2
MOÇÕES: 5

YASMIN HACHEM
INDICAÇÕES: 21
REQUERIMENTOS: 13
PROJETOS DE LEI: 7
MOÇÕES: 3

CONHEÇA A FREQUÊNCIA DO
LEGISLATIVO

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

29/11/19

Frequência do Legislativo Setembro/Dezembro 2021

ADNAN EL SAYED

CABO CASSOL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/19 (94%)

ALEX MEYER

DR. FREITAS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 12/15 (80%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 13/15 (86%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 15/19 (78%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 17/19 (89%)

ANICE GAZZAOUI

EDVALDO ALCÂNTARA

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 12/15 (80%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 15/19 (78%)

Frequência do Legislativo Setembro/Dezembro 2021
GALHARDO

KALITO STOECKL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/19 (94%)

JAIRO CARDOSO

VALDIR DE SOUZA (MANINHO)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 14/15 (93%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/19 (94%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/19 (100%)

JOÃO MORALES

NEY PATRÍCIO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 17/19 (89%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 17/19 (89%)

Frequência do Legislativo Setembro/Dezembro 2021

PROTETORA CAROL DEDONATTI

ROGÉRIO QUADROS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/19 (100%)

YASMIN HACHEM
SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)
SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/19 (94%)

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

Apresentação de atividades do Observatório
a empresários do transporte e da logística


Empresários iguaçuenses do transporte de cargas e da
logística conheceram mais do trabalho do Observatório
Social do Brasil em Foz do Iguaçu no monitoramento da
aplicação dos recursos públicos. O encontro foi
promovido pelo presidente do OSB – FI, Danilo
Vendruscolo. Também participaram da reunião os
presidentes da Acifi, Faisal Ismail, do Sindicato dos
Transportadores
Rodoviários
(SindiFoz),
Rodrigo
Ghellere, e do Codefoz, Felipe Gonzalez; o assessor
especial da direção-geral brasileira da Itaipu Binacional,
major Washington Vasconcelos, e o diretor do Sicoob
Três Fronteiras, Dirceu Tessaro. A apresentação
aconteceu no dia 2 de setembro.

Apresentação do
Projeto IDAIL 2020
ao CGDM


No dia 3 de setembro, o Projeto IDAIL 2020
foi apresentado ao Cômite Gestor de
Desenvolvimento
Municipal
(CGDM),
formado
por
representantes
do
poder público e da sociedade civil
organizada, visando ao desenvolvimento
municipal em diversas áreas.



O IDAIL 2020 foi considerado de extrema
importância pelo grupo, no que tange ao
incentivo à participação de empresas locais
nas licitações do município de Foz do
Iguaçu.

Apresentação do Projeto IDAIL
2020 aos Observatórios da
Rede OSB


Após o projeto ter sido apresentado às
entidades municipais em Foz do Iguaçu e a
demais membros da sociedade civil, no dia 10
de novembro foi a vez dos Observatórios de
outras cidades conhecerem a ferramenta, em
reunião mensal da Rede OSB.



Com o IDAIL foi possível descobrir o valor
vencido por empresas locais nas licitações
ocorridas no ano de 2020 em Foz do Iguaçu,
dentre outros indicadores.



Na mesma reunião foi aberto oportunidade de
implantação do projeto em outras redes de
Observatórios para replicação da metodologia
utilizada.

Apresentação à diretoria do OSB-FI do
Projeto Uniamérica Descomplica


A
diretoria
do
Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu
(OSB – FI) reuniu-se com
representantes do Centro
Universitário UniAmérica
em 3 de novembro, com
objetivo de ampliar a
parceria entre as duas
instituições, fortalecendo
o controle social em Foz
do Iguaçu.

Observatório Social e UniAmérica
Descomplica assinam parceria para
ações com a comunidade


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB – FI) e a
UniAmérica Descomplica Centro Universitário firmaram termo de
cooperação para o desenvolvimento em conjunto de projetos
com a comunidade. O objetivo é envolver professores e
estudantes a fim de ampliar as ações de controle social e
cidadania em Foz do Iguaçu.



Com a parceria, acadêmicos da instituição de ensino superior
poderão aprofundar os conhecimentos na área de formação e
contribuir para atender às demandas do Observatório. Será
possível dar maior capilaridade e visibilidade, entre a
população, ao trabalho de monitoramento da aplicação dos
recursos e da qualidade dos serviços públicos.

Apresentação das ações do
Observatório em evento online
da UNIOESTE



No dia 18 de novembro o Observatório Social
do Brasil - Foz do Iguaçu foi convidado a
fazer uma palestra apresentando as ações da
entidade no município nos últimos anos.



A apresentação fez parte da 1ª Semana de
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste/Foz).



O evento aconteceu de forma online e foi
acompanhado por mais de 200 pessoas
simultaneamente.

Programa
Compra + Local


O Escritório de Compras de Foz do
Iguaçu lançou no dia 18 de
novembro, na ACIFI, o programa
“Compra Mais Local”. A proposta é
apoiar empresários iguaçuenses
interessados em participar de
licitações de órgãos públicos da
cidade.



O Observatório Social de Foz do
Iguaçu (OSB – FI) apoia a iniciativa.
A entidade da sociedade civil
organizada atua para ampliar o
número
de
empreendedores
iguaçuenses
participando
e
vencendo os certames de compras
realizados pelo poder público
municipal.

Agenda de
Licitações


O Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu disponibiliza, toda
a terça-feira, em suas páginas no
Facebook e Instagram, uma
agenda com as informações das
licitações.



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

Observatório Social passa a
integrar comissão organizadora
do Natal a convite da Itaipu







O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB
– FI) passou a ter dois representantes na comissão
organizadora do Natal de Águas e Luzes. O convite
partiu da Itaipu Binacional, que é a responsável
pela proposta natalina deste ano e também está
aportando a maior parte dos recursos destinados ao
evento.
A solicitação da participação do Observatório foi
feita em reunião na ACIFI, no dia 24 de setembro
de 2021, dia em que o projeto do Natal Águas e
Luzes foi apresentado à diretoria do OSB-FI.
O objetivo dessa integração institucional é
priorizar a transparência.
O OSB-FI irá atuar principalmente nos processos de
contratação e execução dos serviços necessários
para a produção e realização da programação de
Natal em Foz do Iguaçu, que será aberta ao público
em 1º de dezembro.

Força-Tarefa Cidadã


O OSB-FI participa do projeto ForçaTarefa Cidadã, uma parceria do
Observatório Social do Brasil (OSB) e
Tribunal de Contas da União (TCU). O
objetivo é 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 36 cidades brasileiras.



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

Projeto de Lei Complementar com
base em estudo feito pelo OSB-FI e
NK Consultoria


Mudança na legislação pretende assegurar
vantagem competitiva à empreendedores
iguaçuenses, para que mais recursos das
compras públicas permaneçam em Foz do
Iguaçu.



Após apresentação dos resultados alcançados
pelo Observatório e NK Consultoria com
o Projeto IDAIL 2020 às entidades municipais
e visando o aumento da participação das
empresas locais nos certames licitatórios, foi
criado o Projeto de Lei Complementar
018/2021, de autoria da Vereadora Yasmin
Hachem.



No dia 01 de outubro de 2021 a vereadora
apresentou o projeto de lei à diretoria do
Observatório e ao representante da empresa
NK Consultoria presente na reunião.

Reunião com Promotor do
Ministério Público do Paraná


No dia 14 de setembro de 2021, por videoconferência,
foi realizada reunião entre o Observatório Social do
Brasil - Foz do Iguaçu e o Ministério Público do Paraná
(MPPR), representado pelo ´promotor de Justiça
Marcos Cristiano Andrade.



O encontro teve como objetivo estreitar relações entre
as instituições e debater alguns temas levados à pauta
pelo Observatório Social.

Reunião entre a diretoria do OSB-FI e a
Rede Nacional (OSB)


No dia 1º de novembro, a
diretoria do Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu
participou de reunião com
a diretção da Rede Nacional
(OSB)
para
tratar
da
possibilidade de criação de um
Observatório Social Regional. A
proposta é analisar a aplicação
dos
royalties
da
Itaipu
Binacional
repassados
aos
municípios lindeiros.

Observatórios Sociais formam parceria


Observatórios Sociais de sete cidades do Paraná e
uma de São Paulo se uniram para construir
conjuntamente indicadores de compras públicas.
Será utilizado o sistema Inteligência de Dados
Aplicados em Indicadores de Licitações (IDAIL),
disponibilizado pelo OSB de Foz do Iguaçu, que
tem parceria com a NK Consultoria Financeira, que
desenvolveu a tecnologia.



Os observatórios paranaenses credenciados para o
uso do IDAIL são os de Assis Chateaubriand,
Francisco Beltrão, Mandaguari, Medianeira, Ponta
Grossa, Toledo e São Mateus do Sul, assim como o
de Araçatuba (SP). A iniciativa conjunta foi
definida em reunião, quando foram apresentadas
as funcionalidades do sistema.

ANIVERSÁRIO DE 12 ANOS
DO OBSERVATÓRIO
SOCIAL EM FOZ!


Fundado em 15 de setembro de 2009, o Observatório
Social completou 12 anos de atividades em 2021,
reforçando
o
convite
para
novos
voluntários
integrarem a entidade. O único requisito é não possuir
filiação político-partidária. A metodologia técnica
empregada no controle social é repassada gratuitamente
ao participante, que não recebe remuneração.



Essa atuação resultou em R$ 13,1 milhões de
economia aos cofres públicos municipais somente
no ano passado, fruto de pedidos de ajustes e
impugnações em procedimentos licitatórios. Entre
2011 e 2020, o montante chega a R$ 59 milhões,
dinheiro que deixou de ser desperdiçado e pôde
ser aplicado em benefício da coletividade.

Reunião entre OSB-FI e
presidente da Câmara
Municipal


No dia 8 de setembro de 2021, o OSB-FI
participou de reunião com o presidente da
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Vereador
Ney Patrício, solicitando dados do órgão
Legislativo para avaliação de relevância das
matérias legislativas.



A ideia é fazer uma avaliação mais
aprofundada das matérias legislativas através
de auxílio de um sistema eletrônico de
Business Intelligence (BI).

Campanha Outubro
Rosa e Novembro Azul
do Conselho da Mulher
Empresária


Nos meses de outubro e novembro de
2021 foi realizada a campanha
Outubro Rosa e Novembro Azul, do
Conselho da Mulher Empresária. A
ação consistiu na venda de camisetas
alusivas ao
tema visando a
conscientização da importância da
prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama, do câncer de
colo do útero e câncer de próstata.



Uma parte dos recursos arrecadados
foi doada para aquisição de produtos
oncológicos a pacientes de câncer na
cidade. e a quantia de R$ 6 mil
revertida ao Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu.

GT de Contas Públicas
apresenta aplicação dos
royalties


A diretoria do Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu
participou da apresentação de
atividade executada pelo GT de
Contas Públicas da entidade. O
trabalho analisou a aplicação dos
royalties de Itaipu, utilizados pela
Prefeitura de Foz do Iguaçu de
2017 a agosto de 2021. Todas as
informações
estão
disponibilizadas para a população
no site do Observatório, no
relatório na aba "Grupos de
Trabalho – GT de Contas
Públicas".

12º Encontro Nacional dos
Observatórios Sociais (ENOS)


O 12º Encontro Nacional dos Observatórios
Sociais (ENOS 2021) aconteceu entre os dias 1º
e 3 de dezembro, em formato inteiramente
digital.



Com palestras, debates, oficinas e atividades de
planejamento, o encontro objetivava a
construção de agendas e proposições com a
participação de todos os Observatórios do
Sistema OSB, com a intenção de ouvir
diretamente
coordenadores,
diretores
e
voluntários das entidades que atuam nos
municípios brasileiros.



O ENOS 2021 propôs uma agenda positiva para
ações voltadas para a prevenção à corrupção e
o monitoramento do legislativo municipal, além
de novas propostas de gestão das unidades
OSB’s. Maior encontro de entidades de controle
social do país, o evento reuniu mais de 150
cidades de 17 estados.

BICAMPEÃO DO CONCURSO
NACIONAL DE BOAS
PRÁTICAS DO OSB


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB – FI)
venceu o 4º Concurso Nacional de Boas Práticas, que
reconhece e valoriza iniciativas da sociedade civil que
monitoram a boa aplicação dos recursos públicos
municipais. O concurso é do Sistema OSB, que está
presente em mais de 150 cidades brasileiras.



Está foi a segunda vez que o OSB-FI vence o concurso. Em
2019 a entidade havia sido campeã com o vídeo "Foco na
Obra".



Neste ano de 2021 o Observatório Social em Foz do Iguaçu
concorreu com o trabalho “Transparência, em compras,
editais e obras”, conjunto de medidas pleiteadas à gestão
do município para aprimorar os processos de licitação e
aquisição de bens e serviços com dinheiro público.



Na primeira fase, o vídeo referente à ação havia vencido a
votação popular, aberta ao público na internet, em que 25
cidades e capitais concorreram. A segunda etapa,
definidora da premiação, foi pelo voto técnico das cidades
integrantes do Sistema OSB, a partir de critérios como
replicabilidade, impacto gerado, alcance e envolvimento
do público.

OSB em Foz recebe certificado
nacional de Observatório 100% Eficiente


O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu (OSB – FI) conquistou o
certificado nacional de Observatório
100% Eficiente, emitido pelo Sistema
OSB, com o objetivo de coletar e
disseminar as melhores práticas de
gestão das entidades.



Com mais de 150 unidades, o sistema
reconheceu 23 observatórios sociais em
todo o país, por meio do Programa OSB
100% Eficiente. O certificado, mais do
que o reconhecimento, demonstra que
as equipes técnicas e os voluntários
têm à disposição os instrumentais para
conquistar os melhores resultados no
controle social nas cidades.



No dia 6 de dezembro, o presidente Danilo
Vendruscolo representou o Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu (OSB – FI) em entrevista ao
vivo no canal do Sistema OSB na abertura da
Semana de Reflexões Contra a Corrupção. A
entidade iguaçuense venceu o 4º Concurso
Nacional de Boas Práticas 2021, promovido pela
rede de observatórios sociais em todo o país.



O diálogo também contou com a presença de
dirigentes dos observatórios de Brusque (SC) e
Limeira (SP), que obtiveram a segunda e a terceira
colocação na premiação. Durante a live, foram
exibidos os três vídeos vencedores do concurso
nacional que reconhece as melhores práticas de
controle social nas cidades.

Live do OSB com
os VENCEDORES!

PROJETO
INDICADORES DA
GESTÃO PÚBLICA

Observatório Social e Unila
apresentam indicadores de
gestão em Foz



Fruto de parceria entre o Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB –
FI) e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), os
indicadores municipais de gestão pública foram apresentados na data do
dia 16 de dezembro de 2021.



Os indicadores são quantitativos e foram reunidos em trabalho de pesquisa,
abrangendo áreas prioritárias para a qualidade de vida da população e o
progresso da cidade, como saúde, educação, desenvolvimento e outros. A
partir desses dados e informações, é possível avaliar se houve crescimento de
Foz do Iguaçu e expansão em segmentos básicos para o morador.



Um dos resultados do trabalho foi a criação de cadernos de indicadores, que
estão disponíveis no site do Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu, no
menu "indicadores".

OSB-FI recebe doação de mercadorias
e veículo da Receita Federal


No mês de dezembro de 2021 o
Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu
recebeu
doação
de
mercadorias da Receita Federal para
realização de um bazar visando
auferir recursos para manutenção das
atividades da entidade.



Além das mercadorias, o OSB-FI
também recebeu a doação de um
veículo que irá auxiliar nos trabalhos
que são desenvolvidos externamente
pelo Observatório em Foz do Iguaçu.

CPA UNILA


Em setembro de 2021, foi publicado
questionário de autoavaliação das graduações
da Unila.



Ele teve início no dia 10, ficando aberto até o
dia 26. Posteriormente, os dados foram
colhidos pela equipe de TI da instituição de
ensino com o propósito de serem avaliados o
mês de janeiro/2022 em diante.

Receitas e Despesas Covid-19 (2021)
RECEITAS

DESPESAS

Informações retiradas do Portal da Transparência da Prefeitura de
Foz do Iguaçu, referentes aos meses de setembro a dezembro de
2021.

RECEITAS E DESPESAS
ENTRE SETEMBRO E
DEZEMBRO

RECEITAS
E
DESPESAS
2021
DIFERENÇA

R$ 7.282,70

Mês

Valor Total Recebido

Setembro

R$ 5.050,00

Outubro

R$ 4.750,00

Novembro

R$ 4.940,00

Dezembro

R$ 11.190,00

TOTAL

R$ 25.930,00

Mês

Gastos

Setembro

R$ 1.844,57

Outubro

R$ 14.106,42

Novembro

R$ 10.229,34

Dezembro

R$ 7.032,37

TOTAL

R$ 33.212,70

Economia/Intervenção
nos últimos anos

Economia/Intervenção 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
2021: R$ 2.991.115,51

TOTAL ECONOMIZADO/INTERVENÇÃO
ENTRE 2011 E 2021:
R$ 62.007.043,20 (sessenta e dois milhões, sete
mil, quarenta e três reais e vinte 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 e
T í t u l o d e E l e i t o r.
✓ 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

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

