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Ofício nº 039/2021 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

a/c Sra. Eliane Margarete de Oliveira Ribeiro 

 

Prezada Senhora, 

 

 O Observatório Social do Brasil de Guaíba/RS (OSBGuaíba) 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. 

Por este motivo, pedimos especial atenção as considerações e questionamentos abaixo, 

que estão consubstanciadas na Lei de Transparência (Lei 131/2009), de Acesso a Informação 

(Lei 12.527/2011) e Licitações e Contratos (Lei 8.666/93): 

 

             Ato em análise:  ESCALAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

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

Ofício N° 022/2021 – Processo 6876/2021 que as escalas dos profissionais da Saúde estivessem 

atualizadas no Portal da Transparência, pois a última grade informada refere-se ao mês de 

setembro/2020. A Secretaria informou ao OSBGUAÍBA em 26/07/2021, por e-mail, que devido a 

problemas técnicos houve atraso nos lançamentos/atualizações e que repassaria as informações 

à equipe responsável pela manutenção do portal para atualização.  
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Considerando que esta é uma informação de relevante interesse público, observamos 

que o Portal da Transparência segue sem a atualização na pasta saúde, especialmente na aba 

INFORMAÇÕES – SAÚDE.  

A Transparência Ativa é de fundamental importância, por isto solicitamos a atualização 

periódica do Portal da Transparência e solicitamos o vosso apoio no sentido de reforçar, junto a 

sua equipe, a importância de atender as demandas solicitadas pelo Observatório Social do Brasil 

– Guaíba. 

 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 

 Rosane Beatriz de O. Villanova 
Presidente OSB GUAÍBA- Gestão 2021/2023 

 

 

 


