
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

1º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2022



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.
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E S TR U TU R A  A D M I N I S TR ATI VA

Objetivos



OB J E TI VOS  D O OS B - F I

Monitoramento da aplicação dos recursos públicos do 

governo municipal de Foz do Iguaçu e Educação Fiscal.

Missão

Visão

Valores

• Garantir a eficiência na aplicação dos 
recursos públicos, com a promoção da 
Cidadania Tributária e o 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



De janeiro a 

abril de 2022

 O Observatório Social acompanhou

94 licitações:

 PREFEITURA MUNICIPAL: 50 PREGÕES,

3 TOMADAS DE PREÇO E 5 CONCORRÊNCIAS

PÚBLICAS;

 CMFI: 2 PREGÕES e 1 CONCORRÊNCIA

PÚBLICA;

 FOZHABITA: 1 PREGÃO;

 FOZPREV: 5 PREGÕES;

 FOZTRANS: 1 PREGÃO e 1 CONCORRÊNCIA

PÚBLICA;

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 4 PREGÕES; E

 HOSPITAL MUNICIPAL: 21 PREGÕES.



 CONTRATAÇÃO DIRETA

 PMFI: 26 DISPENSAS E 91 INEXIGIBILIDADES;

 CMFI: 28 DISPENSAS E 5 INEXIGIBILIDADES;

 FOZHABITA: 3 DISPENSAS E 2 INEXIGIBILIDADES;

 FOZTRANS: 1 DISPENSAS;

 FOZPREV: 6 DISPENSAS E 2 INEXIGIBILIDADES;

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 1 DISPENSAS E 23 INEXIGIBILIDADES; E

 HOSPITAL MUNICIPAL: 3 INEXIGIBILIDADES



 Após análise detalhada do edital do Pregão
Eletrônico 028/2022, que tinha como objeto a
Implementação de Solução Completa Data-Center,
no valor máximo de R$ 16.312.000,00 (dezesseis
milhões e trezentos e doze mil reais), com auxílio
de voluntários especializados, o OSB-FI elencou
pontos no instrumento convocatório que careciam
de correção, bem como outros apontamentos onde
foram encaminhados sugestões de melhorias e
solicitações de esclarecimentos para facilitar o
entendimento dos proponentes em todas as fases
do procedimento licitatório.

 Foi solicitada a impugnação do edital para correção
das informações supramencionadas nos itens
apontados.

 O OSB-FI aguarda resposta, porém o processo
licitatório foi suspenso em virtude da medida
adotada pela entidade e algumas empresas
interessadas em participar do certame.

Ofício 014/2022

(Empresa TI PE 028)



Ofício 017/2022 

(Indicação de 

marcas PE 42)

 Após análise detalhada do edital foi
identificado indicativo de marcas e
linhas de marcas, quais sejam,
"Lipikar" e "Mustela“. Foram
formalizados os apontamentos
realizados e solicitada a impugnação
do edital à Prefeitura Municipal.

 Em resposta, a gestão não acatou a
impugnação e relatou que os itens
citados são para atendimento de
demandas judiciais.



 Em 11 de abril, foi encaminhado para a Câmara
Municipal e a prefeitura, ofício com o estudo
dos royalties, realizado pelo GT Contas Públicas,
onde foram consultadas fontes oficiais e
coletadas entrevistas com
servidores fazendários.

 A análise foi feita com base nas descrições do
Portal da Transparência e nas despesas
empenhadas no período.

 Por fim, foi solicitado quais as medidas estão
sendo tomadas e/ou realizadas com base na
previsão do término do recebimento dos
royalties para o ano de 2023, especialmente
com relação ao custeio dos serviços públicos
mantidos com tais recursos.

 O OSB-FI aguarda resposta até o momento.

Ofícios 018/2022 e 

019/2022 

(Encaminhamento

estudo dos 

royalties)



 O OSB-FI recebeu denúncia anônima, pelo e-
mail institucional, na data de 14 de abril de
2022, onde foram elencadas situações ocorridas
no processo licitatório de Pregão Eletrônico
037/2022.

 Após análise do conteúdo da denúncia, não foi
possível identificar elementos suficientes para
caracterização de ilicitude. Porém, seguindo
a prerrogativa de entidade de controle social, o
OSB – FI encaminhou documento na íntegra para
conhecimento e manifestação, por parte da
administração municipal, quanto aos fatos nele
relatados.

 Foi solicitada manifestação da Prefeitura de Foz
do Iguaçu sobre as informações que constam da
denúncia. Até o momento, houve resposta.

Ofício 020/2022

(Transporte 

Escolar – PE 

037/2022)



CÂMARA MUNICIPAL



Matéria Legislativa: de 

janeiro a abril de 2022

⚫ INDICAÇÕES: 873

⚫ REQUERIMENTOS: 499

⚫ PROJETOS DE LEI: 70

⚫ MOÇÕES: 6

A mesma MATÉRIA LEGISLATIVA pode ser indicada por 
vários vereadores.



CONHEÇA A 
PRODUÇÃO DO 
LEGISLATIVO

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



Produção legislativa: janeiro a abril de 2022

ADNAN EL SAYED

INDICAÇÕES: 48

REQUERIMENTOS: 17

PROJETOS DE LEI: 4

MOÇÕES: 3

ALEX MEYER

INDICAÇÕES: 16

REQUERIMENTOS: 47

PROJETOS DE LEI: 2

MOÇÕES: 3

ANICE GAZZAOUI

INDICAÇÕES: 18

REQUERIMENTOS: 10

PROJETOS DE LEI: 11

MOÇÕES: 6

CABO CASSOL

INDICAÇÕES: 262

REQUERIMENTOS: 68

PROJETOS DE LEI: 8

MOÇÕES: 5

DR. FREITAS

INDICAÇÕES: 20

REQUERIMENTOS: 2

PROJETOS DE LEI: 2

MOÇÕES: 2

EDIVALDO ALCÂNTARA

INDICAÇÕES: 28

REQUERIMENTOS: 7

PROJETOS DE LEI: 2

MOÇÕES: 3



Produção Legislativa: janeiro a abril de 2022

GALHARDO

INDICAÇÕES: 284

REQUERIMENTOS: 284

PROJETOS DE LEI: 2

MOÇÕES: 3

JAIRO CARDOSO

INDICAÇÕES: 20

REQUERIMENTOS: 5

PROJETOS DE LEI: 3

MOÇÕES: 5

JOÃO MORALES

INDICAÇÕES: 32

REQUERIMENTOS: 23

PROJETOS DE LEI: 4

MOÇÕES: 3

KALITO STOECKL

INDICAÇÕES: 26

REQUERIMENTOS: 16

PROJETOS DE LEI: 5

MOÇÕES: 2

VALDIR DE SOUZA 
(MANINHO)
INDICAÇÕES: 11

REQUERIMENTOS: 11

PROJETOS DE LEI: 5

MOÇÕES: 3

NEY PATRÍCIO

INDICAÇÕES: 24

REQUERIMENTOS: 11

PROJETOS DE LEI: 5

MOÇÕES: 6



Produção legislativa: janeiro a abril de 2022

PROTETORA CAROL DEDONATTI

INDICAÇÕES: 63

REQUERIMENTOS: 7

PROJETOS DE LEI: 10

MOÇÕES: 4

ROGÉRIO QUADROS

INDICAÇÕES: 12

REQUERIMENTOS: 8

PROJETOS DE LEI: --

MOÇÕES: 4

YASMIN HACHEM

INDICAÇÕES: 22

REQUERIMENTOS: 15

PROJETOS DE LEI: 3

MOÇÕES: --



CONHEÇA A FREQUÊNCIA NO 
LEGISLATIVO

• Desempenho dos vereadores conforme a 
participação em sessões ordinárias e 
extraordinárias.

29/11/19



Frequência dos vereadores: janeiro a abril de 2022

ADNAN EL SAYED

SESSÕES ORDINÁRIAS: 14/15 (93%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 32/36 (89%)

ALEX MEYER

SESSÕES ORDINÁRIAS: 14/15 (93%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 33/36 (92%)

ANICE GAZZAOUI

SESSÕES ORDINÁRIAS: 14/15 (93%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 31/36 (86%)

CABO CASSOL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 34/36 (94%)

DR. FREITAS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 11/15 (73%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 29/36 (81%)

EDIVALDO ALCÂNTARA

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 34/36 (94%)



Frequência dos vereadores: janeiro a abril de 2022

GALHARDO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 35/36 (97%)

JAIRO CARDOSO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 32/36 (89%)

JOÃO MORALES

SESSÕES ORDINÁRIAS: 13/15 (87%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 30/36 (83%)

KALITO STOECKL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 33/36 (92%)

VALDIR DE SOUZA (MANINHO)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 34/36 (94%)

NEY PATRÍCIO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 32/36 (89%)



Frequência dos vereadores: janeiro a abril de 2022

PROTETORA CAROL DEDONATTI

SESSÕES ORDINÁRIAS: 14/15 (93%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 28/36 (78%)

ROGÉRIO QUADROS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 33/36 (92%)

YASMIN HACHEM

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/15 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 32/36 (89%)





Reunião Mensal 

Sistema OSB

 No dia 12 de janeiro de 2022, foi

realizada a primeira reunião mensal

do ano do Sistema OSB.

 Neste momento, são repassados

informes e recados da rede OSB para

entidades locais, calendário de 2022 e

perspectiva para o Sistema.



Ampliação das 

atividades em 2022 

 Planejamento aposta na expansão do trabalho em
todas as frentes, após um ano de 2021 repleto de
conquistas.

 O objetivo é efetivar sete grupos para o
acompanhamento de frentes específicas, dando
maior organicidade e capilaridade para a entidade.
Aos GTs já consolidados de Obras, Contas Públicas
e Meio Ambiente, deverão se somar os de Educação
Fiscal e Saúde, a serem reativados, e os novos
grupos de trabalho de Monitoramento da Câmara
de Vereadores e de Patrimônio.

 A expansão das atividades decorre de novas
demandas em controle social no município e da
mobilização das parcerias com instituições de
ensino superior, fatores que também exigirão a
participação efetiva de voluntários. O aumento do
número de mantenedores está relacionado ao
fortalecimento institucional e à obtenção de
recursos para o custeio do OSB – FI.



OSB – FI e Secretaria de 

Tecnologia da Informação 

fazem reunião institucional

 Foco do encontro foram as ações de controle

social desenvolvidas em Foz do Iguaçu.

 As direções e técnicos do Observatório Social

do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB – FI) e da

Secretaria Municipal de Tecnologia da

Informação (SMTI) realizaram reunião para

estreitar relações institucionais no âmbito

das ações de controle social no município.



UniAmérica e Observatório Social 

avançam em ações conjuntas
 A UniAmérica Descomplica Centro Universitário e o

Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB – FI)

avançam em ações conjuntas para fortalecer o controle

social no município. O trabalho ocorre por meio de
projetos com participação de professores e acadêmicos.

 Entre as demandas em andamento estão as seguintes
ações:

 E-book tutorial de acompanhamento de obras;

 E-book tutorial de acompanhamento de editais de
licitação;

 Campanha publicitária para novos mantenedores e
voluntários;

 Acompanhamento das obras do município;

 Execução de aplicativo para monitoramento de obras;

 Estudo sobre a atuação institucional da Câmara de

Vereadores; e

 Reformulação do portal do Observatório Social.



Unioeste e Observatório 
Social firmam parceria 
para estágio

 O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu (OSB – FI) e o campus iguaçuense da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste) firmaram parceria para a
disponibilização de uma estagiária. As duas
instituições também deverão assinar um
novo termo para ampliar as parcerias.

 A acadêmica, Milenny Cristina de Souza,
passa a acompanhar os trabalhos da Câmara
Municipal, especificamente. Esse expediente
consiste em seguir as matérias e a
frequência dos vereadores nas sessões
ordinárias e extraordinárias realizadas
mensalmente.



Observatório Social arrecada 

R$ 136 mil com bazar de 

produtos importados

 A mercadoria foi doada pela Receita Federal
do Brasil (RFB), uma prática da instituição,
seguindo critérios públicos, para ajudar na
sustentabilidade de organizações da
sociedade civil. O bazar do OSB – FI contou
com a organização conjunta da Casa Família
Maria Porta do Céu e o apoio do Conselho da
Mulher Empresária e Executiva da ACIFI.

 Foram vendidos 25 mil itens doados pela
Receita Federal. O recurso ajudará a custear
atividades da entidade, que não recebe
subvenção pública.



Encontro de Coordenadores e Gestores 

Administrativos do Sistema OSB (ECOA)

 Evento interno para
coordenadores, equipe técnica e

gestores das unidades OSBs.

 O evento contou com uma pauta
rica em conteúdos pertinentes às
rotinas de trabalho, normativas

internas e pensadas na sucessão e
lideranças de um OSB. Atividade foi
on-line.



Entrevista para Rádio Cultura

 No dia 24 de janeiro, o
presidente do OSB – FI, Danilo

Vendruscolo, participou de
entrevista no Programa
Contraponto, da Rádio Cultura

AM.

 O dirigente da entidade dialogou
sobre o atual momento da
pandemia de covid-19 com a

bancada de jornalistas e com o
secretário de Administração,
Nilton Bobato.



Retorno Atividades CPA (UNILA)

 No dia 7 de fevereiro, foram retomadas
as atividades da Comissão Própria de
Avaliação da UNILA.

 O OSB-FI possui um representante, na
condição de membro da sociedade
externa, e auxilia em funções conforme a
demanda.

 A próxima etapa consistirá na realização
da análise dos comentários dos discentes
sobre a avaliação feita pela instituição.



“ELAS NO CONTROLE”

 “ELAS NO CONTROLE, MULHERES QUE

TRANSFORMAM” apresentou as novas

temporadas (3 e 4) e mais uma vez

pretende impactar a sociedade

brasileira com depoimentos que

fomentem a inclusão de mulheres em

ambientes corporativos, mostrando

números, índices e dados

transformadores pela liderança

feminina.

 A iniciativa é do OSB.



Curso Conexão Liderança

 Promovido pelo Comitê Gestor de

Desenvolvimento Municipal, em

parceria com o SEBRAE, o curso

Conexão Liderança centrou em três

grandes pilares e que, igualmente, são

grandes desafios para o lider:

 Conexão consigo mesmo;

 Conexão com os outros; e

 Conexão com a cidade.

 Os encontros foram nos dias 9, 17 e 25

de março de 2022.





Compras + Local

 A iniciativa é do Escritório de Compras, que tem
o apoio do Observatório Social em Foz do
Iguaçu. O objetivo é estimular a participação de
empreendedores iguaçuenses em licitações da
prefeitura.



OSB-FI supera R$ 60 milhões em 

economia aos cofres públicos

 O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu (OSB – FI) atingiu R$ 62 milhões
em economia aos cofres públicos,
resultado do trabalho de monitoramento
das licitações e compras públicas entre
2011 e 2021.

 O relatório quadrimestral do
Observatório Social inclui a atuação da
entidade em várias frentes e expõe as
demandas encaminhadas ao poder
público municipal, inclusive as que não
foram atendidas. Um dos destaques é o
acompanhamento das obras públicas,
com a verificação de prazos, projetos,
valores e qualidade das construções.



Audiência pública sobre o  Projeto 
de Lei Complementar 018/2022

 No dia 17 de fevereiro de 2022, a

equipe técnica do OSB-FI

participou de audiência pública

sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 018/2022, de

autoria da vereadora Yasmin

Hachem.

 Este projeto resultou de ação do

Observatório Social,

demonstrando que somente 20%

dos recursos de compras do

poder público municipal ficam na

cidade.



Micro e pequena empresa de Foz 
têm tratamento diferenciado em 

licitações

 Foi publicada no Diário Oficial do
Município, na edição de 17 de março, a
lei municipal que estabelece
tratamento diferenciado e favorecido a
microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores de Foz
do Iguaçu.

 A normativa é resultado de ação do
Observatório Social (OSB – FI) para
aumentar o número de
empreendimentos iguaçuenses
participando e vencendo licitações do
poder público municipal.

 A normativa altera a Lei Complementar
nº 369/2022, favorecendo as compras
locais.



EQUIPE REFORÇADA

 Uma nova estagiária passou a reforçar a
equipe técnica do Observatório Social do
Brasil em Foz do Iguaçu (OSB – F) no
trabalho de monitoramento e
acompanhamento da aplicação do
dinheiro público. Já em atividade,
Amabily Estheffany é estudante de
Direito no Centro de Ensino Superior
(Cesufoz), cursando o quinto período.

 A contratação da estagiária foi possível
com os recursos obtidos na realização do
bazar de produtos doados pela Receita
Federal do Brasil ao OSB – FI.





Solicitação de informações para a Sanepar 

(Ofício 13)

 O OSB – FI solicitou à Sanepar informações referente aos indicadores de água,

manutenção do sistema de esgotamento sanitário, execução da gestão do

esgotamento sanitário e da qualidade do esgotamento sanitário, entre os anos

2017 e 2021.

 As informações foram solicitadas em decorrência do Projeto Interdisciplinar

de Extensão denominado: "INDICADORES SOCIOECONÔMICOS PARA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS", com

docentes dos cursos de Administração Pública e Políticas Públicas, Ciências

Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento e discentes, do ILAESP.

 O projeto encontra-se em fase de execução.



Informe sobre denúncia de “rachadinha” 

no Legislativo (Ofício 15 – MP e CMFI)

 O OSB-FI acompanhou as notícias na imprensa sobre possível repasse, por

parte de ex-servidor comissionado da Câmara de Vereadores, de parte de sua

remuneração a vereador.

 Matéria foi publicada no dia 23 de março de 2022, pelo Jornal Primeira Linha,

com o título: “Matéria com áudio de suposta rachadinha em Foz”, contém a

declaração de ex-servidor, que ocupava o cargo de Assessor Parlamentar do

vereador Admilson Galhardo, sobre possíveis repasses que foram feitos ao

legislador, pelo então assistente. Ainda, na matéria, o ex-assessor salienta em

sua fala que a prática “não é exclusividade de vereador A ou B”, dando a

entender que tal possível ilicitude aconteceria em outros gabinetes.

 O OSB-FI solicitou a abertura de investigação pelas autoridades competentes

no caso. O Ministério Público arquivou o processo.



Dados de internações 

por covid-19 em Foz

 O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu (OSB – FI) requereu ao prefeito Chico
Brasileiro informações atualizadas sobre a
pandemia em Foz do Iguaçu, com destaque
para a quantidade de pessoas hospitalizadas
por covid-19 no mês de janeiro e a sua
correspondência com pacientes vacinados e
não imunizados. O documento foi
formalizado dia 18/01 com cópia para a
Câmara de Vereadores.

 O documento do Observatório Social requer
da prefeitura a quantidade atualizada de
pessoas infectadas com a covid-19
hospitalizadas a partir de 1º de janeiro deste
ano, informando, em números, os pacientes
que: a) não se vacinaram contra a covid-19;
b) tomaram a primeira dose do imunizante, a
segunda aplicação e a dose de reforço
(terceira aplicação).



Royalties da Itaipu em 2021

 Foz do Iguaçu recebeu R$ 424,5
milhões em royalties da Itaipu
Binacional, de janeiro de 2017 a
agosto de 2021.

 Desse montante, R$ 229 milhões (54%)
foram para custeio e manutenção das
atividades das secretarias de Saúde e
Meio Ambiente, considerando a soma
das destinações com critérios previstos
em lei (70% do total) e aplicações
livres (30%).

 Os royalties são repassados
mensalmente pela Aneel. A legislação
autoriza o gestor municipal a gastar
30% deles como custeio ou
investimentos, na forma de recursos
livres. Os outros 70% precisam ser
gastos atendendo ao disposto no artigo
8º da Lei nº 7.990/1989, que veda a
aplicação dos recursos em pagamento
de dívida e no quadro permanente de
pessoal, por exemplo.



RECEITAS E DESPESAS 

JANEIRO A ABRIL



Mês Valor Total Recebido

Janeiro R$ 4.540,00

Fevereiro R$ 141.740,00

Março R$ 4.840,00

Abril R$ 4.940,00

TOTAL R$ 156.060,00

Mês Gastos

Janeiro R$ 9.872,41

Fevereiro R$ 10.707,74

Março R$ 12.202,47

Abril R$ 7.716,42

TOTAL R$ 40.499,04

DESPESAS

E

RECEITAS

2022

DIFERENÇA

R$ 115.560,96



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

2022: R$ 16.312.000,00

TOTAL ECONOMIZADO/INTERVINDO ENTRE 

2011 E 2022:

R$ 78.319.043,15 (setenta e oito milhões,

trezentos e dezenove mil, quarenta e três reais e

quinze 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!





COMO FAZER PARTE

✓ 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.

✓ N ã o  s e r  f i l i a d o  a  p a r t i d o  p o l í t i c o  ( T í t u l o  d e  E l e i t o r ) .

✓ 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 conta com 60 voluntários



/OSBFozdoIguaçu

(45) 3198-9185

fozdoiguacu@osbrasil.org.br

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

(45) 98823-5350

@osbfozdoiguacu

www.fozdoiguacu.osbrasil.org.br




