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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.



Diretoria

(Estratégia)

Equipe 
Técnica

Mantenedores

(Recursos)

Voluntários

E S T R U T U R A AD M I N I S T R AT I VA

Objetivos



O B J E T I VO S  D O  O S 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, através da 
promoção da Cidadania Tributária e 
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.





RESUMO
175 processos de licitação analisados.

R$ 1,37 milhão em economia aos cofres públicos.

6 pedidos de adequações e impugnações de editais.

1 relato aos órgãos de controle e fiscalização.

2 parcerias institucionais.





ACOMPANHAMENTO

LICITAÇÕES



Maio a agosto 

2022

Procedimentos acompanhados pelo OSB – FI:

 PREFEITURA MUNICIPAL: 92 pregões, 5 tomadas

de preço e 13 concorrências públicas.

 CÂMARA DE VEREADORES: 2 pregões.

 FOZHABITA: 2 pregões.

 FOZPREV: 5 pregões.

 FOZTRANS: 5 pregões.

FUNDAÇÃO CULTURAL: 5 pregões.

HOSPITAL MUNICIPAL: 46 pregões.



 CONTRATAÇÃO DIRETA

 Prefeitura Municipal: 33 dispensas e 115 inexigibilidades.

 Câmara Municipal: 20 dispensas e 11 inexigibilidades.

 FOZHABITA: 4 inexigibilidades.

 FOZPREV: 5 dispensas e 1 inexigibilidade.

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 5 dispensas e 85 inexigibilidades.



Ofício nº 22

Solicitação de ata

de registro de preço

O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu

solicitou as atas de registro de preço das

licitações ocorridas no ano de 2021 para o

Hospital Municipal Padre Germano Lauck, visto

que não foi localizado no Portal da

Transparência.

Em resposta, o hospital informou que os

contratos oriundos de pregões, por sistema de

registro de preços, estão disponíveis no Portal

da Transparência, no final do último volume de

cada processo licitatório.



Ofício nº 23

Solicitação de dados 

sobre doenças.

Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei

12.527/2011), o OSB – FI solicitou informações

referente aos números de notificações dengue,

sendo:

• casos de suspeitos;

• casos confirmados;

• Internados;

• casos graves; e

• óbitos por dengue.

Também foram requeridos dados sobre a

indciência de zika, chikungunya e febre amarela

no município de Foz do Iguaçu, desde o ano

2000.

Até o momento, não houve resposta.



Ofício nº 24 

Impugnação do 

Pregão Eletrônico nº 

87/2022

Após análise do Pregão Eletrônico 087/2022, que tinha como

objeto aquisição de bebedouros elétricos acessíveis,

bebedouros industriais, purificadores e lavadoras de alta

pressão, no valor máximo de R$ 462.813,80, o Observatório

constatou que o aludido edital não fixou critério de reserva

de até 25% do objeto licitável exclusivo para

microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs).

Em justificativa editalícia, que se pretendeu afastar os

benefícios e privilégios legais das microempresas e empresas

de pequeno porte abordou, em apertada síntese, três pontos

basilares:

• Necessidade de padronização do objeto.

• Economia de escala.

• Ausência de servidores suficientes para gestão e

fiscalização de contratos.

O OSB-FI não concordou com a justificativa e pediu a

impugnação do edital à Prefeitura Municipal, solicitando a

reserva legal de 25% na licitação para as ME/EPP. Em resposta

a prefeitura decidiu acatar, na íntegra, o requerido feito pela

entidade.



Ofício nº 25

Visitas a Unidades

de Valorização de 

Resíduos (UVR's)

O Observatório Social em Foz do Iguaçu

solicitou autorização para que o Grupo de

Trabalho do Meio Ambiente, juntamente com o

Núcleo de Sustentabilidade da ACIFI, realizassem

visitas ao aterro e Unidades de Valorização de

Resíduos (UVR’s).

A Prefeitura Municipal autorizou as visitas e

designou a coordenadora do Programa de Coleta

Seletiva, Rosani Borba, para acompanhar o

grupo.



Ofício nº 26

Informe de erro de 

anexo na

Inexigibilidade nº 

70/2021

Ao analisar processos licitatórios, notou-se erro de anexo do

documento ou de nomenclatura na página inicial do Processo

de Inexigibilidade 070/2021. Esse procedimento visa à

contratação de veículos nacionais com capacidade superior a

12 lugares, para fins de prestação de serviços, com o

objetivo de proporcionar exclusivamente aos moradores do

município de Foz do Iguaçu, visita aos atrativos turísticos,

sob a perspectiva dos guias locais, que comprovadamente

possuem conhecimento técnico, histórico e cultural,

fomentando o turismo local, nos termos do Edital de

Chamamento Público n° 003/2020.

Na página inicial do Portal da Transparência, a contratação

foi realizada no nome de uma pessoa, e ao abrir o processo

completo, juntamente com a nota de empenho, foi

observado que está com o nome de outra pessoa.

O Observatório encaminhou ofício solicitando

esclarecimentos e/ou a correção das informações no Portal

da Transparência.

Ainda não obtivemos resposta da municipalidade.



Ofício nº 27

Termo de 

Cooperação com a  

Unioeste

O Observatório Social do Brasil - Foz do

Iguaçu/PR (OSB-FI) propôs um Termo de

Cooperação com a Universidade Estadual do

Oeste do Paraná (Unioeste). O documento

possibilitará a realização de atividades

conjuntas pelas duas instituições, visando

sempre a melhoria da gestão pública municipal.

Neste momento, as entidades mantêm em

andamento dois estágios com acadêmicos de

Administração. O Termo de Cooperação

representa maior proximidade entre as

instituiçoes, buscando contribuir com toda

sociedade em prol do bem coletivo.



Ofício nº 28

Impugnação do 

Pregão Eletrônico nº 

92

Após análise do Pregão Eletrônico 092/2022, que

tem como objeto aquisição de equipamentos de

informática, no valor máximo de R$ 8.210.990,00, o

Observatório Social constatou que o edital não fixou

critério de reserva de até 25% do objeto licitável exclusivo

para microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte

(EPPs).

Em justificativa editalícia, que se pretendeu afastar os

benefícios e privilégios legais das microempresas

e empresas de pequeno porte abordou, em

apertada síntese, três pontos basilares:

• Necessidade de padronização do objeto.

• Economia de escala.

• Ausência de servidores suficientes para gestão

e fiscalização de contratos.

Sem concordar com tais justificativas o OSB-

FI encaminhou pedido de impugnação do edital

à prefeitura, solicitando a reserva legal de 25% na

licitação para as ME/EPP. Em resposta, a gestão decidiu

por não acatar o pedido feito pela entidade.



Ofício 029

Informe sobre o 

Pregão Eletrônico nº 

92/2022 ao TCE e 

ao MPPR

Após pedido de impugnação do Pregão

Eletrônico 092/2022 não acatado, o OSB-

FI encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado

(TCE) e Ministério Público do Paraná (MPPR) as

documentações do ofício da entidade e resposta

do órgão público, solicitando a análise e revisão

pelas autoridades competentes no caso citado,

para que seja concedido o benefício legal para

as empresas consideradas ME/EPP no aludido

edital.

Observatório Social aguarda resposta das

autoridades competentes.



Ofício nº 31

Resposta ao

Requerimento nº 

853/2022

No dia 11 de julho, o OSB-FI recebeu, via e-mail

oficial, o requerimento nº 853/2022, de autoria

do vereador Admilson Galhardo, solicitando a

cópia do projeto final aprovado, com

acompanhamento do Observatório Social, do

viaduto da Avenida Costa e Silva.

Em resposta, o OSB-FI informou que não é

responsável por possuir acervo de projetos de

obras públicas e não compete à entidade

reprovar ou anuir quaisquer serviços no âmbito

federal, estadual e municipal. O trabalho que é

desenvolvido é de acompanhamento e

monitoramento.



Ofício nº 33

Solicitação de 

informações sobre o 

Programa Municipal de 

Gestão Integrada de 

Resíduos Recicláveis

Após visitas realizadas às Unidades de

Valorização de Resíduos (UVR's), o OSB-FI

encaminhou ofício com alguns questionamentos

à Secretaria de Meio Ambiente.

A requisição poder ser visualizada integralmente

na página de "Ofícios Enviados“, no site da

entidade, em:

https://fozdoiguacu.osbrasil.org.br/oficios-

2022/



Ofício 034

Impugnação Pregão

Eletrônico 120/2022

No dia 11 de agosto de 2022, foi enviado à Prefeitura

Municipal Ofício nº 034/2022 solicitando impugnação ao

edital de licitação do Pregão Eletrônico 120/2022 que

possuia como objeto a Contratação de empresa para

manutenção corretiva e higienização e equipamentos de

climatização com valor máximo de R$ 904.300,00.

Após análise detalhada juntamente com os membros e

voluntários do Observatório Social foi observado que

haviam alguns pontos a serem modificados para melhoria

da compreensão dos fornecedores e da futura contratada

na execução do serviço perante a administração local.

Foi solicitado impugnação do referido edital para

serem corrigidas as informações mencionadas no Ofício

nº 034/2022.

Em 17 de agosto o Pregão Eletrônico em questão foi

suspenso para análise do pedido do Observatório.



Ofício 035

Impugnação Pregão

Eletrônico 122/2022

O OSB-FI encaminhou à Prefeitura Municipal pedido de impugnação

do Pregão Eletrônico nº 122/2022, no dia 15 de agosto. O edital

visava a aquisição de uma impressora matricial FX 890 II e uma

fragmentadora de papel com valor máximo de R$ 8.901,85. Após
pesquisa na internet, foi identificado que haviam indicativos de

marcas e modelos específicos em suas descrições.

O descritivo do item 01 (impressora) referia-se a marca EPSON por
conter a expressão do modelo “FX 890 II” bem como o restante da

sua especificação. Ao que tange ao item 2 (fragmentadora de papel)

o descritivo no edital era similar ao da ficha técnica

da FRAGMENTADORA GBC modelo SX15-06, bem como o restante da

sua descrição. Ocasionando uma restrição a competitividade para
outras marcas que poderiam participar do certame.

Vale lembrar que após verificação no processo interno e no edital de

licitação não foi possível identificar a justificativa para que fossem

utilizadas especificações idênticas aos das marcas citadas acima
como referência.

Em 17 de agosto, o edital foi suspenso para que a secretaria

requisitante promovesse as devidas adequações dos itens, visando

maior competitividade no certame sendo acatado o pedido do
Observatório.



Indicativo de 

Marca - Pregão 

Eletrônico 

089/2022

 O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR

acompanhou o Pregão Eletrônico 089/2022 que

tinha como objeto e valor máximo,

respectivamente:

 Notou-se que no item 9 havia um indicativo da

marca "Cotonetes", conforme imagem seguir:

 Os cotonetes são uma marca registrada da
Empresa Johnson & Johnson, porém o produto em

questão denomina-se "hastes flexíveis".

 Foi solicitado a retificação do edital com essa

correção via e-mail. O pedido foi aceito e o

edital republicado.



CÂMARA MUNICIPAL



9

Produção legislativa de 

maio a agosto de 2022

⚫ INDICAÇÕES: 940

⚫ REQUERIMENTOS: 535

⚫ PROJETOS DE LEI: 70

⚫ MOÇÕES: 9

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. Não constitui 
ranking. 



Produção Legislativa | Maio/Agosto 2022

ADNAN EL SAYED

INDICAÇÕES: 36

REQUERIMENTOS: 44

PROJETOS DE LEI: 12

MOÇÕES: 10

ALEX MEYER

INDICAÇÕES: 12

REQUERIMENTOS: 68

PROJETOS DE LEI: 03

MOÇÕES: 08

ANICE GAZZAOUI

INDICAÇÕES: 34

REQUERIMENTOS: 32

PROJETOS DE LEI: 18

MOÇÕES: 12

CABO CASSOL

INDICAÇÕES: 381

REQUERIMENTOS: 145

PROJETOS DE LEI: 16

MOÇÕES: 13

DR. FREITAS

INDICAÇÕES: 52

REQUERIMENTOS: 19

PROJETOS DE LEI: 05

MOÇÕES: 07

EDIVALDO ALCÂNTARA

INDICAÇÕES: 56

REQUERIMENTOS: 27

PROJETOS DE LEI: 04

MOÇÕES: 11



Produção Legislativa | Maio/Agosto 2022

GALHARDO

INDICAÇÕES: 209

REQUERIMENTOS: 272

PROJETOS DE LEI: 02

MOÇÕES: 06

JAIRO CARDOSO

INDICAÇÕES: 35

REQUERIMENTOS: 13

PROJETOS DE LEI: 03

MOÇÕES: 06

JOÃO MORALES

INDICAÇÕES: 60

REQUERIMENTOS: 15

PROJETOS DE LEI: 02

MOÇÕES: 07

KALITO STOECKL

INDICAÇÕES: 34

REQUERIMENTOS: 19

PROJETOS DE LEI: 05

MOÇÕES: 06

VALDIR DE SOUZA 

(MANINHO)
INDICAÇÕES: 28

REQUERIMENTOS: 21

PROJETOS DE LEI: 03

MOÇÕES: 05

NEY PATRÍCIO

INDICAÇÕES: 28

REQUERIMENTOS: 15

PROJETOS DE LEI: 02

MOÇÕES: 07



Produção Legislativa | Maio/Agosto 2022

PROTETORA CAROL DEDONATTI

INDICAÇÕES: 82

REQUERIMENTOS: 16

PROJETOS DE LEI: 14

MOÇÕES: 10

ROGÉRIO QUADROS

INDICAÇÕES: 32

REQUERIMENTOS: 15

PROJETOS DE LEI: 2

MOÇÕES: 13

YASMIN HACHEM

INDICAÇÕES: 35

REQUERIMENTOS: 42

PROJETOS DE LEI: 05

MOÇÕES: 7



FREQUÊNCIA DO 
LEGISLATIVO

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

29/11/19



Frequência do Legislativo Maio/ Agosto 2022

ADNAN EL SAYED

SESSÕES ORDINÁRIAS: 18/19 (94,74%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/26 (69,23%)

ALEX MEYER

SESSÕES ORDINÁRIAS: 15/19 (78,95%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 21/26 (80,77%)

ANICE GAZZAOUI

SESSÕES ORDINÁRIAS: 18/19 (94,74%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 21/26 (80,77%)

CABO CASSOL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 18/19 (94,74%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 25/26 (96,15%)

DR. FREITAS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 23/26 (88,46%)

EDIVALDO ALCÂNTARA

SESSÕES ORDINÁRIAS: 16/19 (84,21%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 22/26 (84,62%)



Frequência do Legislativo Maio/ Agosto 2022

GALHARDO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 36/36 (100%)

JAIRO CARDOSO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 17/19 (89,47%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 19/26 (73,08%)

JOÃO MORALES

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 21/26 (80,77%)

KALITO STOECKL

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 21/26 (80,77%)

VALDIR DE SOUZA (MANINHO)

SESSÕES ORDINÁRIAS: 17/19 (89,47%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 24/26 (92,31%)

NEY PATRÍCIO

SESSÕES ORDINÁRIAS: 16/19 (84,21%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 18/26 (69,23%)



Frequência do Legislativo | Maio/ Agosto 2022

PROTETORA CAROL DEDONATTI

SESSÕES ORDINÁRIAS: 18/19 (94,74%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 20/26 (76,92%)

ROGÉRIO QUADROS

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 26/26 (100%)

YASMIN HACHEM

SESSÕES ORDINÁRIAS: 19/19 (100%)

SESSÕES EXTRAORDINARIAS: 23/26 (88,46%)



NOVA DIRETORIA



Posse da nova diretoria 

e Conselho Fiscal do OSB-FI

 Em assembleia geral, no dia 30 de maio, o

Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB –

FI) empossou os membros da nova diretoria e do

conselho fiscal, eleitos para gestão de dois anos. A
entidade passou a ser presidida pelo voluntário

Jaime Nascimento.

 Participaram da plenária controladores sociais e

mantenedores, dirigentes da Rede OSB nacional,

empresários e representantes de instituições

públicas e da sociedade civil organizada. A

assembleia foi em formato híbrido – presencial e
virtual.



Nova diretoria do Observatório 
Social realiza primeira reunião

 A nova diretoria do Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu (OSB – FI) realizou a primeira reunião no dia 22 de
junho. O encontro possibilitou o alinhamento da equipe e
apresentação entre dirigentes, voluntários e técnicos.

 A pauta ainda incluiu o nivelamento da diretoria quanto às
ações que estão em andamento. Nesse ponto, os destaques
foram os trabalhos em conjuntos com universidades, em
desenvolvimento, e a atuação dos grupos de trabalho.

 A diretoria também fez análises e encaminhamentos sobre
a participação no prêmio nacional de boas práticas da Rede
OSB e o preenchimento do IDAIL 2021, ferramenta de
análise das licitações para compras públicas. Outro assunto
foi o 6º Congresso Pacto pelo Brasil, que será em agosto, e
Foz do Iguaçu foi escolhida para sediar o evento.





Reativação Grupo Municipal 

de Educação Fiscal

 Foi iniciado debates para retomada do Grupo Municipal

de Educação Fiscal, no qual o Observatório Social do

Brasil – Foz do Iguaçu possui uma cadeira representativa,

juntamente com outras instituições, como Unila,
Unioeste, Procuradoria-Geral, Receita Federal, entre

outros.

 A reunião teve como objetivo o alinhamento entre

membros e apresentação do planejamento estratégico.



Observatório Social participa

de capacitação do Tribunal

de Contas do Paraná

Nos dias 27 e 28 de julho, Observatório Social

do Brasil – Foz do Iguaçu (OSB – FI) participou

de capacitação promovida no município pela

Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná (TCE-PR). A entidade de

controle social foi representada por Rafaela

Marçal Buono e Amabily Estheffany, técnica e

estagiária, respectivamente.

Em dois dias, o curso abordou pontos polêmicos

da Nova Lei de Licitações e Contratos

Administrativos. Participaram gestores e

servidores públicos das regiões Oeste e

Sudoeste do estado, além de pregoeiros

responsáveis por certames de compras

governamentais realizadas pela Prefeitura de

Foz do Iguaçu.



Demandas Uniamérica + Descomplica: 
Apresentação de Projetos Integradores



Demanda Uniamérica: 

Desenvolvimento do Novo Site

Acadêmicos da faculdade estão desenvolvendo um novo site para o

OSB-FI. A nova plataforma possui design e comunicação

mais simples, prática e fácil para o acesso da sociedade.

A atividade está em andamento pelos acadêmicos.



Demanda Uniamérica: Captação de mantenedores

O principal objetivo é realizar uma campanha para obter recursos, através de
mantenedores de forma on-line.

Outro objetivo é tornar a instituição, sua causa e trabalho conhecidos, impulsionando a
confiança e vontade das pessoas para participarem do OSB-FI.



Demanda Uniamérica: Manual
para Acesso do Cidadão ao
Portal da Transparência

O manual tem como objetivo instruir o cidadão no
modo de como acessar o portal da transparência, para
acompanhamento das informações sobre licitações e
obras públicas, indicando as etapas de pesquisa no
portal.

O documento apresenta quem pode realizar o
monitoramento, onde é possível acompanhar as
informações públicas, o que é o portal da
transparência e dados sobre o Observatório Social.



NOVO PERSONAGEM DO OSB-FI: O "LUPOSO"

O personagem Luposo foi criado

por acadêmicos da Uniamérica

para ser utilizado em artes do

OSB-FI, fotos e vídeos tornando-

se o mascote da instituição.



Reunião Núcleo de Sustentabilidade e 

GT Meio Ambiente

 Foram realizadas reuniões

entre o Núcleo de

Sustentabilidade e GT Meio

Ambiente para alinhamento

de atividades em conjunto,

planejamento de visitas em

UVR's e troca de

experiências.





Programa COMPRAS 

MAIS LOCAL

 Foram realizados encontros do

Programa Compras Mais Local, do

qual o OSB-FI é apoiador.

 Foram feitas apresentações

de processos licitatórios da Unila,

no mês de maio; do Hospital
Municipal Padre Germano Lauck

em junho; da Copel Distribuição

S.A, no mês de julho; e Unioeste,

em agosto.



Novo layout para divulgação da 

agenda de licitações

Um dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo

responsável pela Captação de Recursos foi

também o de desenvolver novos layouts para as

publicações do OSB-FI. Um dos exemplos é na

"agenda de licitações" publicada toda semana

para informar as licitações do poder público

municipal disponíveis aos empresários.

No decorrer da parceria, serão desenvolvidos

novos layouts para publicações do OSB-FI, a fim

de melhorar a comunicação da entidade com a

comunidade iguaçuense.



Jantar e Baile do Empresário 

destinou parte da arrecadação 

para o Observatório Social

 O Observatório Social do Brasil (OSB) –
Foz do Iguaçu foi contemplado com
recursos do tradicional Jantar e Baile
do Empresário, evento promovido pela
ACIFI que teve a proposta
beneficente. O outro trabalho social
favorecido foi o #CafeOncoFoz.

 O evento filantrópico foi realizado no
dia 8 de julho, no Recanto Cataratas –
Thermas Resort & Convention.
Juntamente com a ACIFI, fez parte da
organização o Conselho da Mulher
Empresária e Executiva, com apoio do
OSB – FI e do #CafeOncoFoz.



Observatório Social recebeu doação
de recursos da ACIFI

A diretoria da ACIFI fez o repasse dos

recursos angariados durante o Baile do

Empresário 2022, contemplando o

Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu (OSB – FI) e o #CaféOncoFoz. As

transferências foram oficializadas em

reunião dia 25 de julho.

A entidade de controle social e o

projeto em prol do tratamento e

prevenção ao câncer dividiram R$ 10

mil (R$ 5 mil para cada), resultado
líquido do evento. Os recursos ajudam

a custear as atividades em benefício da

comunidade.



Observatório Social recebeu doações de equipamentos
do Projeto Saúde CACFI (Central de Atendimento COVID)

Em julho, a CACFI doou ao Observatório Social equipamentos para o uso de
técnicos e voluntários. Foram dois celulares, dois notebooks e uma
impressora, adquiridos pela associação comercial junto ao comércio local.





Plataforma Índice de Gestão 

Municipal (IGM)

 O Conselho Regional de Administração (CRA),

por meio do Professor Leonidas Camargo,

apresentou ao Observatório Social a plataforma

de indicadores denominada Índice de Gestão
Municipal (IGM).

 Para dar continuidade a divulgação da
plataforma, o Observatório e o CRA irão realizar

um workshop (a definir data) para interessados

em utilizar a ferramenta.

 Conheça a plataforma: https://igm.cfa.org.br/



Observatório Social realizou
visitas técnicas a unidades

públicas de reciclagem

Nos meses de julho e agosto, o OSB – FI por
meio de seu GT Meio Ambiente, juntamente
com o Núcleo de Sustentabilidade da ACIFI,
realizou visitas técnicas às Unidades de
Valorização de Recicláveis (UVRs)
para recolher informações sobre o
desenvolvimento do programa municipal de
coleta seletiva de resíduos e entender o
funcionamento das mesmas.

Foram visitadas as seguintes UVR's:

UVR Porto Meira

UVR Vila Portes

UVR Jardim Europa

UVR Jardim das Palmeiras

UVR Três Lagoas

UVR Porto Belo



Visitas às UVR's

UVR Vila Portes

UVR Três Lagoas UVR Jdm das Palmeiras

UVR Jdm Europa

UVR Porto Meira

UVR Porto Belo



I Seminário de 

Planejamento

Estratégico

Com o objetivo de definir
coletivamente as ações prioritárias,
o Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu (OSB – FI) realizou o 1º
Seminário de Planejamento
Estratégico, sábado, 06 de agosto.

Propositivo, o encontro reuniu
voluntários e mantenedores, que se
concentraram em ações para
potencializar as entregas à
sociedade.



A oficina foi aplicada gratuitamente por uma equipe de profissionais formada
por Eduardo Moreira, Gilmar de Oliveira e Haralan Mucelini. Interativa, a
abordagem utilizou o modelo de gestão Canvas, a partir de quatro processos
envolvendo objetivos, visão de futuro, planejamento e o plano de trabalho
com o percurso para obtenção dos resultados.

I Seminário de Planejamento Estratégico



6º Congresso Pacto pelo Brasil
Entre os dias 29 de agosto e 01 de setembro, Foz do Iguaçu recebeu o Evento 6º Congresso Pacto pelo Brasil, que marcou a
retomada dos eventos presenciais na rede nacional Observatório Social do Brasil pós-pandemia.

Sob o tema “Desenvolvimento Inteligente, Cidadania Consciente”, o encontro foi promovido pelo Sistema OSB (Observatório
Social do Brasil). Reuniu participantes de todo o país, a fim de debater e compartilhar práticas e metodologias voltadas ao
combate da corrupção, à boa aplicação dos recursos públicos e fomentar o desenvolvimento.



No dia 31 de agosto foi realizado premiação dos
vencedores do 5º Concurso Nacional de Boas
Práticas do OSB, tendo como vencedor o OSB
Campo Mourão/PR, em segundo lugar o OSB
Caçador/SC e terceiro o OSB Limeira/SP.

Após ter vencido duas edições do concurso
(2019 e 2021) o OSB Foz do Iguaçu terminou em
4º lugar, recebendo um reconhecimento pela
participação em todas as edições do Concurso
promovido pela rede nacional.

A congratulação foi recebida pelos membros do
Conselho Fiscal do OSB-FI, Rosemere Kiyomi
Hayashi e Moisés de Andrade Souza.

OSB-FI ganha reconhecimento
no Concurso Nacional de Boas
Práticas do OSB



Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu 
participa do 13º Encontro Nacional dos 
Observatório Sociais (ENOS)

Ocorrido nas datas dos dias 29 de agosto e 01 de
setembro, o 13º ENOS foi realizado
concomitantemente com o 6º Congresso Pacto pelo
Brasil, com foco na união de dirigentes, técnicos e
voluntários dos OSs locais para discutir estratégias de
expansão do Sistema OSB, disseminar as boas práticas
e aperfeiçoar a metodologia.



RECEITAS E 

DESPESAS ENTRE 

MAIO E AGOSTO



Mês Receitas

Maio R$ 5.750,00

Junho R$ 5.850,00

Julho R$ 11.240,00

Agosto R$ 5.690,00

TOTAL R$ 28.530,00

Mês Despesas

Maio R$ 12.608,40

Junho R$ 8.370,42

Julho R$ 10.301,05

Agosto R$ 13.922,68

TOTAL R$ 45.202,55

DESPESAS

E

RECEITAS

2022

DIFERENÇA

R$ 16.672,55



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$ 17.688.015,65

TOTAL ECONOMIZADO/INTERVINDO ENTRE 

2011 E 2022:

R$ 79.695.058,80 (setenta e nove milhões,

seiscentos e noventa e cinco mil, cinquenta e

oito reais e oitenta 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 OMO FAZ ER 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 tem 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




