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Ofício nº 34/2019                                               Rio de Janeiro, 01 de março de 2019 
 
 
Ao Senhor Jeferson Roselo Mota Salazar 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ 
 
 
Assunto: Informação sobre irregularidades em placas da Rio-Urbe e solicitação de apoio para 
fiscalização. 
 
 
Prezado Presidente, 
 

O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro vem trabalhando nos últimos 
anos para aumentar a transparência do nosso Município nas mais variadas áreas. Dentre 
elas, a transparência das Obras Públicas ocupa posição de destaque em nossas análises e 
fiscalizações. 

 
Diante disso, o acordo de cooperação que realizamos institucionalmente é peça 

fundamental para a efetivação do controle social nessa área e também para viabilizar a 
realização de nossa atividade-fim como organização voltada para o accountability do 
Município do Rio de Janeiro. 

 
Considerando tanto nossos últimos esforços no aprimoramento da transparência 

das Obras Públicas quanto o acordo de cooperação que temos para maximizar essa atuação, 
gostaríamos de solicitar auxílio na fiscalização de irregularidades em placas da Rio-Urbe, 
conforme devidamente oficiado por este Observatório no Ofício nº 32/2019 no âmbito do 
Processo nº 01.000.534.2019 (em anexo). 

 
O caso trata da ausência de dados mínimos obrigatórios nas placas de sinalização 

de obras públicas do Município, conforme exige a legislação municipal nº 5.723 de 31 de 
Março de 2014. 

 
Dito isso, seria muito valioso o apoio deste egrégio Conselho para atuação 

conjunta na devida fiscalização das referidas irregularidades, de modo que essas sejam 
sanadas e a população possa contar com o respeito à legalidade dos atos administrativos no 
âmbito municipal. 

 
Apresentamos nossos cumprimentos, esperando continuar contando com o 

apoio que o OSB-Rio de Janeiro vem recebendo de V.Sa. e do CAU/RJ para continuarmos a 
desenvolver nossos trabalhos em prol da sociedade, visando à melhoria da gestão pública e 
da justiça social. 
 
Cordialmente, 
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Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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