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Ofício nº 038/2021 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Sr. Ivan Barcellos 

 

 

 O Observatório Social de Guaíba (OSG) é entidade instituída, mantida e operada pela 

sociedade civil, filiada ao Observatório Social do Brasil (OSB), tem por objetivo acompanhar a 

Gestão Pública do Município de Guaíba, exercendo o controle social, conforme previsto na 

Constituição Federal, numa atuação preventiva e proativa, com o intuito primeiro de colaborar 

para a melhoria da qualidade da gestão pública. 

             Ato em análise:  CONTRATO N° 049/2020 e CONTRATO 069/2020 - OBRAS VIÁRIAS  

 O Observatório Social do Brasil – Guaíba solicitou a esta estimada Secretaria através do 

Ofício N°018/2021 informações atualizados sobre o andamento das obras viárias, cronograma 

Físico-Financeiro, as Notas Fiscais/Faturas dos pagamentos efetuados, prazo para conclusão 

das ruas que foram contempladas nos Contratos N° 049/2020 e N° 069/2020 (Processo 

4984/2021). Observamos que essa Secretaria repassou as nossas solicitações para a 

Procuradoria Geral que nos respondeu informando que solicitemos vistas aos contratos 

supracitados no setor competente junto a SELIC, o que não atende nossa solicitação.  

  Considerando que se trata de informações que esta Secretaria deve ter posse, 

reiteramos a solicitação e destacamos que está consubstanciada na Lei de Acesso à Informação 

e na Lei de Transparência e em consonância com a atuação do Observatório Social do Brasil – 

Guaíba/RS, pois representarmos a sociedade civil no exercício do controle social, na cidade. 

             Por oportuno informamos que as informações não necessitam ser impressas, podendo 

estar em arquivos digitais, encaminhados por e-mail ou disponíveis para baixa em pendrive.  

            Em anexo, a tramitação da nossa solicitação e o ofício original, cujo conteúdo reiteramos. 

          

Cordialmente,  

 
 
 

 Rosane B. de Oliveira Villanova 
Presidente Gestão 2021/2023 
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