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Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020. 

 

Ofício OSB-Rio n° 008/2020 

 

 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Excelentíssimo Senhor Carlos Correia 
Sub Secretário de Cultura 
R. Afonso Cavalcanti, 455 
Email: ag.culturario@gmail.com e carloscorrea.cultura@gmail.com 
 

Assunto: Monitoramento do cumprimento a Lei Aldir Blanc, distribuição de R$ 

1,5 bilhão para os Municípios como apoio ao Setor Cultural 

 

 

Prezados Senhores, 

O Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro (OSB-Rio) é uma 

organização da sociedade civil, apartidária, fundada em 26 de julho de 2017, voltada 

ao controle social da administração pública e à transparência da informação pública 

do município do Rio de Janeiro, sendo integrante de uma rede atualmente com mais 

de 130 Observatórios Sociais. 

O trabalho de acompanhamento da distribuição da verba destinada ao apoio 

cultural dos municípios está sendo realizado pela equipe de monitoramento de 

Licitações do OSB-Rio, no que concerne o território de atuação. O OSB-Rio 

enquanto entidade voltada para o fomento ao controle social, pretende contribuir na 

supervisão, juntamente com os outros Observatórios integrantes do Sistema OSB, 

participando da fiscalização dos projetos a serem cadastrados pelos gestores para a 

utilização do montante monetário a ser disponibilizado.  

Os pontos principais que estão sendo avaliados pela equipe de voluntários 

são:  

- Quais são os projetos? 

- Existe no processo pesquisa de preços ou justificativa para a não 
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existência? 

- Há previsão contratual de eventual necessidade de pagamento antecipado? 

- Cada projeto tem prazo determinado de início? 

- A população terá fácil acesso a informação e divulgação dos projetos?  

- As informações estão acessíveis no Portal da Transparência de forma a 

permitir o acompanhamento de toda contratação até a efetiva liquidação e 

pagamentos, com a devida prestação de contas?  

- Foi feita a Due Diligence com a devida análise de risco das empresas 

participantes? 

Neste sentido, o planejamento inicial do trabalho foi elaborado para amparar 

de forma abrangente cada etapa deste processo e sua realização por meio da 

efetivação dos projetos cadastrados pelos gestores. Indagamos desde já, que o 

portal atual não possibilita de forma transparente os incentivos culturais e eventos 

desenvolvidos, por este motivo solicitamos a aplicabilidade desta ferramenta com 

maior detalhamento de dados específicos de tudo que vier a ocorrer por meio desta 

secretaria, pois, destaca-se a falta de transparência nos canais disponibilizados, 

para que a sociedade exerça o controle social e, principalmente, venha compreender 

as ações da municipalidade na aplicação de recursos para incentivo cultural.  

 

Ante o exposto, o OSB-Rio coloca-se à disposição para qualquer 

esclarecimento que se faça necessário. 

 

Certos de que as ações aqui propostas serão consideradas com o objetivo 

de melhoria nos processos internos e aumento da participação social, antecipamos 

nossos agradecimentos e reiteramos votos de estima e distinta consideração. 

 

 

SANDRA HELENA  PEDROSO 

Presidente OSB-Rio  


