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Ofício 318/2018                               Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018. 
 

À Comissão de Reavaliação de Informações do Município do Rio de Janeiro - CORE-Rio  

A/C: representante do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, que o presidirá;   

A/C: representante da CVL;   

 A/C: Procurador Geral do Município;  

 A/C: Controlador Geral do Município.   

 

Assunto: RECURSO ao Protocolo RIO-18212862-5 de pedido de acesso à informação pública 

referente aos relatórios de avaliação presencial das escolas feitos pelo Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar (CAE) nos últimos 5 (cinco) anos. 

 
 

DOS FATOS: 

 

1. Em 02/08/2018, sob o protocolo RIO-18147659-0, foi requisitado acesso à 

seguinte informação pública: 

“Prezados, gostaria dos relatórios de avaliação presencial das escolas 
feitos pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) nos últimos 
5 (cinco) anos”. 

 

2. Em 13/08/2018, a Secretaria Municipal de Educação respondeu ao pedido de 

acesso da seguinte forma: 

 

“Prezados, em atendimento à sua solicitação, a SME \"Esclarecemos que 
o Conselho de Alimentação Escolar é um órgão colegiado, de caráter 
fiscalizador, deliberativo, autônomo. Assim sendo, não temos 
gerenciamento em relação ao órgão e nem como viabilizar o 
atendimento à solicitação em pauta. Cabe ressaltar, ainda, que os 
relatórios do CAE são documentos técnicos, gerenciais, de fluxo interno. 
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As atas das reuniões (estas sim, públicas) bem como outras informações 
produzidas pelo órgão podem ser acessadas pelo link 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=5357501\" 
Agradecemos o contato Atenciosamente Gerência de Controle da Lei de 
Acesso à Informação Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”. 

 

3. Em 13/08/2018, em decorrência do não fornecimento da informação, sob o 

protocolo RIO-18212862-5, ingressou-se com o seguinte recurso: 

“Com base no Art. 7º, VII, "b" da Lei 12.527 (Lei de Acesso à Informação), 
reitero o pedido da Solicitação: RIO-18147659-0, na forma de RECURSO, 
qual seja, acesso aos relatórios de avaliação presencial das escolas feitos 
pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) nos últimos 5 
(cinco) anos”. 

 

4. Em 15/08/2018, foi dada a seguinte resposta ao recurso: 

 

“Prezados, Reiteramos nossa resposta anterior, no sentido que o Con-
selho de Alimentação Escolar, criado por Lei Federal, é um órgão autô-
nomo que não está subordinado à Secretaria Municipal de Educação, 
apesar de funcionar em nossas instalações com apoio da Prefeitura. 
Dessa forma, não exercemos autoridade em relação à rotina do setor, 
incluindo demandas de Lei de Acesso à Informação. Quanto ao recurso, 
ora apresentado, representante do CAE informou que a solicitação será 
levada à próxima reunião plenária, no dia 14 de setembro, para aprecia-
ção e posterior manifestação. Sugerimos refazer a solicitação após essa 
data, diretamente ao órgão, através do e-mail cae@rioeduca.net, aos 
cuidados de Sra. Fidelina Rocha da Silva. Agradecemos o contato Atenci-
osamente”. 

5. A ciência da resposta ocorreu em 20/08/2018, sendo tempestivo o presente 

recurso à Comissão de Reavaliação de Informações do Município do Rio de Janeiro - CORE-

Rio. 

Considerando a permanência de negativa de acesso à informação no recurso de 

protocolo RIO-18212862-5, apresento o RECURSO à Comissão de Reavaliação de Informações 

do Município do Rio de Janeiro - CORE-Rio, conforme art. 25 do DECRETO RIO Nº 44745 DE 

19 DE JULHO DE 2018. 
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Termos em que pede e aguarda o deferimento. 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018. 

 

 

 

 
 
 
 

Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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