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Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2018.  
Ofício nº 335/ 2018  
Ao Sr. Paulo Messina  
Secretário da Casa Civil do Município do Rio de Janeiro  
  
A/C: Érika Correa Coelho (por e-mail)  
Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência  
  
  
Assunto: Pedido de reunião para apresentação do Observatório Social do Brasil – Rio 
de Janeiro.  
  
Senhor Secretário,  

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 Janei-
ro.  

  
O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro integra um sistema de Observa-

tórios Sociais existente em mais de 133 municípios do Brasil, inclusive capitais como São 
Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belém.  

  
Desde o início de nossas atividades, estabelecemos um excelente diálogo com a 

Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência, trabalhando em conjunto as 
necessidades de melhorias. Com a implantação do Grupo de Trabalho de Transparência em 
dezembro de 2017, o Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro sistematizou as ações de 
controle social voltadas à promoção da transparência da informação.  

  
Em maio de 2017, estabelecemos a primeira parceria com a Controladoria-Geral 

do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) avaliando o site de transparência das contas pú-
blicas municipais “Riotransparente”, com campanha para envolvimento da sociedade e mai-
or divulgação da transparência do Rio de Janeiro.  

  
Em setembro de 2017, também em parceria com a CGM-Rio realizamos o trabalho pio-

neiro utilizando a técnica "cliente oculto", com extensa verificação prática da qualidade dos serviços 
prestados pelas empresas de ônibus integrantes dos consórcios que atendem ao município do Rio de 
Janeiro. O referido trabalho foi divulgado pela RESOLUÇÃO CGM Nº 1383, DE 20 DE ABRIL DE 
2018. Desde então, já realizamos diversos trabalhos em conjunto com a CGM-Rio, sempre buscando 
a melhoria da gestão do Rio de forma preventiva.  

  
O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro também foi reconhecido pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, junto a outros 21 (vinte e um) projetos no 
Brasil inteiro, como iniciativa de fomento à integridade social e à cidadania pela Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A cerimônia de entrega do selo 
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“Ação Íntegra” será realizada no próximo dia 8 de outubro de 2018, às 14 horas, na sede da 
Procuradoria da República no Rio de Janeiro.  

  
Considerando que o objetivo do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro é 

auxiliar na melhoria da gestão pública, gostaríamos de solicitar reunião com 
o Secretário para apresentar as atividades do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro, 
com foco nas áreas/temas de transparência, conselhos municipais de políticas públicas, 
transporte, saúde, poder legislativo e licitações.  
  

Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e 
subscrevo o presente.  

 

  
Atenciosamente,   

 
 

 

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

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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