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Ofício n° 45/2019      Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019. 
 
Ao presidente da mesa diretora Exmo. Vereador Jorge Miguel Felippe, 
 

A/C: Alexandre Isquierdo Moreira (alexandreisquierdo@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Átila Alexandre Nunes Pereira (atila.nunes@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Carlos Nantes Bolsonaro (carlosbolsonaro.rj@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Cesar Epitácio Maia (cesar.maia@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Carlos Eduardo de Mattos (dr.carloseduardo@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Gilberto de Oliveira Lima (dr.gilberto@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Jairo Souza Santos Junior (vereadorjairinho@terra.com.br), (por e-mail) 
A/C: João Ricardo Ribas Júnior (drjoaoricardo@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Jorge Henrique Martins Manaia (doutor@jorgemanaia.com.br), (por e-mail) 
A/C: Marcos Paulo (drmarcospaulo1@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Eliseu Gomes Kessler (eliseukessler@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Maria Fátima Vasconcellos da Silva (fatima.solidariedade@camara.rj.gov.br), (por e-
mail) 
A/C: Felipe Michel (felipe.michel@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Fernando William Ferreira (drfernadowilliam@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: José Inaldo Fernandes da Silva (vereadorinaldosilva@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Italo Ciba (vereadoritalociba@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Jair da Mendes Gomes (jairdamendesgomes@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: João Batista Oliveira de Araújo (baba@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Jones Barbosa de Moura (contato@jonesmoura.com.br), (por e-mail) 
A/C: Jorge Miguel Felippe (jorge.felippe@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Tadeu Amorim de Barros Junior (juniordalucinha@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Leandro Lyra Braga Dognini (leandrolyrarj@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Leonel Brizola (leonelbrizola@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Luciana Gonçalves de Novaes (mandato@vereadoraluciananovaes.com.br), (por e-mail) 
A/C: Luiz Carlos Ramos Filho (vereadorluizcarlosramosfilho@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Elitusalem Gomes de Freitas 
A/C: Marcelino Antonio D Almeida (marcelinodalmeida@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Marcello Moraes Siciliano (escritoriosiciliano@hotmail.com), (por e-mail) 
A/C: Marcelo Arar (marceloarar@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Matheus Floriano (math_gs@hotmail.com), (por e-mail) 
A/C: Paulo Messina (paulo@messina.com.br), (por e-mail) 
A/C: Paulo Pinheiro (paulopinheiro@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Célio César Lupparelli Faria (celiolupparelli@globo.com), (por e-mail) 
A/C: Adalmir D'Aguila de Souza (prof.adalmir@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Rafael Aloisio Freitas (rafael@rafaelaloisiofreitas.com.br), (por e-mail) 
A/C: Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara (reimont@reimont.com.br), (por e-mail) 
A/C: Renato Athayde Silva (renatocinco@renatocinco.com), (por e-mail) 
A/C: Rogério de Castro Lopes (rogeriorocal@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Rosa Maria Orlando Fernandes (rosa.fernandes@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Tânia Cristina Magalhães Bastos (vereadorataniabastos@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Tarcísio Motta de Carvalho (contato@tarcisiomotta.com.br), (por e-mail) 
A/C: Maria Teresa Bergher (teresa.bergher@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
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A/C: Thiago Kwiatkowski Ribeiro (atendimentotkr@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Sebastião da Costa Cândido  
A/C: Vera Lucia Ferreira Lins (veralins@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Veronica Chaves de Carvalho Costa (falecomveronicacosta@gmail.com), (por e-mail) 
A/C: Welington de Araújo Dias (gabinete@welingtondias.rio.br), (por e-mail) 
A/C: Willian Carvalho dos Santos (wiliancoelho@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Antonio Jose Papera de Azevedo (vereadorzico@camara.rj.gov.br), (por e-mail) 
A/C: Jair Barbosa Tavares (zicobacanaassessoria@gmail.com), (por e-mail) 

 
Assunto: Negativa/Ausência de resposta à reclamação do Ofício nº 38/2019 (em anexo), 
referente a ausência de resposta da Comissão de Reavaliação de Informações do Município 
do Rio de Janeiro – CORE-Rio. Violações aos prazos e disposições da Lei nº 12.527/11 e do 
Decreto Municipal nº 44.745/18. 
 
 Senhores vereadores, 
 

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 130 observatórios em 15 estados da 
Federação, com atuação há dez anos. 

 
Uma das atividades do OSB-Rio é estimular a participação social e a transparência dos 

contratos administrativos municipais, bem como da atuação do Executivo municipal. 
 

Em 15/03/2019 apresentamos reclamação à Comissão de Reavaliação de 
Informações do Município do Rio de Janeiro – CORE-Rio, através do ofício 38/2019 (em 
anexo), por ausência de resposta os Ofícios 06/2019, 07/2019, 09/2019, 13/2019, 16/2019, 
18/2019, 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2019, 26/2019, 
27/2019, 28/2019, 29/2019 e 30/2019.  

 
Deste então, recebemos respostas apenas quanto aos pedidos 06/2019, 07/2019, 

20/2019, 22/2019, 23/2019, 27/2019 e 30/201, em decorrência do apoio da Controladoria 

Geral do Município – CGM Rio no acesso à informação.  

 

 
 

Número Entrega Assunto Situação

09/2019 28/1/2019

RECURSO ao CORE (Protocolo de recurso ao CORE - RIO-19094225-0 – 27/01/2019) por 

ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18969188-2, referente ao pedido de 

informações, protocolo RIO-18834842-5, quanto às reuniões agendadas e realizadas 

com entidades externas a estrutura da pública (associações, igrejas, clubes, empresas 

e etc) com o prefeito no ano de 2018 e como são priorizadas as marcações, 

considerando que desde abril de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

solicita agendamento de reunião.

ausência de resposta
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Número Entrega Assunto Situação

13/2019 8/2/2019

RECLAMAÇÃO referente ao não cumprimento das decisões proferidas nos Pareceres 

CORE-Rio números 05/2018, 07/2018 e 08/2018, que tratam, respectivamente, do 

início de projeto e criação de cronograma para implementação de banco de dados que 

hospede a íntegra dos contratos administrativos e aditivos do Município, da 

disponibilização obrigatória da política de recursos humanos do SUS e da 

disponibilização obrigatória dos dados gerais dos bens momentaneamente 

administrados pelo Município. Os Pareceres supracitados foram respostas aos Ofícios 

números 342 de 30/10/2018, 349 de 14/12/2018 e 350 de 14/12/2018, todos 

tempestivamente protocolados pelo Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro.

ausência de resposta

16/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18955976-4, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18864146-5, quanto ao processo 

referente à serviços de gerenciamento, operacionalização e execução de atividades 

dirigidas à saúde para as Unidades da AP 1.0, considerando que desde Dezembro de 

2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no 

âmbito desse processo.

ausência de resposta

19/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18989284-4, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18864356-0, quanto ao processo 

referente à serviços de vigilância desarmada para atender as unidades da CAP5.1, 

considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de 

Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo.

ausência de resposta

24/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18989513-4, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18863361-0, quanto ao processo 

referente ao fornecimento de alimentação para atender o CAPSAD MANÉ GARRINCHA 

– CAP2.2, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - 

Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo.

ausência de resposta

25/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18989147-2, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18859683-4, quanto ao processo 

referente à contratação de locação de veículos sem serviço de condução e sem 

combustível visando atender as situações que exigem a necessidade de ordenamento 

operacional e equilibrado das atividades comerciais nos logradouros públicos e nas 

praias, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - 

Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo.

ausência de resposta

26/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18989419-4, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18864381-0, quanto ao processo 

referente à prestação de serviços de co-sourcing de impressão, considerando que 

desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita 

acesso à

informação no âmbito desse processo.

ausência de resposta

28/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-19058160-6, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-19046558-0, quanto ao processo 

referente à concessão da Prestação de Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário na 

área da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, considerando que desde Janeiro de 2019 o 

Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito 

desse processo.

ausência de resposta

29/2019 15/2/2019

RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18988954-4, 

referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18864215-0, quanto ao processo 

referente à aquisição de contêiner plástico de 02 (duas) rodas (padrão europeu) com 

capacidade de 240 litros, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório 

Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse 

processo.

ausência de resposta
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Até a presente data permanece o descumprimento reiterado do prazo de 
resposta e a ausência de resposta, bem como o descumprimento do disposto no Art. 42, 
parágrafo único e I, do Decreto nº 44.745/18. 
 

Considerando, por fim, a negativa/ausência de acesso à informação, vencidas as 
providências cabíveis junto ao Executivo, viemos recorrer a V.Sas. em função da atribuição 
fiscalizatória, típica desse Legislativo Municipal, com expectativa de garantir o devido 
funcionamento e respeito aos órgãos municipais, bem como o direito de acesso à 
informação pública e à democracia participativa quanto à disponibilidade das informações 
cujo direito de acesso já nos foi negado pela Comissão de Reavaliação de Informações do 
Município do Rio de Janeiro – CORE-Rio. 

 
Em caso da impossibilidade de atendimento, em 20 (vinte) dias após o 

recebimento do presente ofício, informamos que o procedimento será comunicar às demais 
instituições com atribuição de fiscalização. 

 
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 

mailto:riodejaneiro@osbrasil.org.br
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Ofício nº 38/2019                                                   Rio de Janeiro, 15 de março de 2019 
 
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 do Rio de Janeiro; 
A/C: Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro. 
 
 
Assunto: RECLAMAÇÃO referente a ausência de resposta da Comissão de Reavaliação de 
Informações do Município do Rio de Janeiro – CORE-Rio aos Ofícios números 06/2019, 
07/2019, 09/2019, 13/2019, 16/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 
24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019, 28/2019, 29/2019 e 30/2019, que abaixo destacamos os 
extratos e prazo de encaminhamento. 
 
 
DOS FATOS: 

 
1. Trata-se de 18 recursos protocolados ao CORE-Rio para requerer acesso 

à informação após descumprimento dos prazos de resposta dos respectivos órgãos e que 

também não obtiveram resposta, até o momento, desta própria Comissão de Reavaliação, 

conforme previsão legal do art. 25 do Decreto RIO nº 44.745/2018. 

 

2. Abaixo segue relação dos ofícios protocolados, discriminados os pedidos 

e as datas de cada um. 

 

 Ofício nº 06/2019 (28/01/2019) – RECURSO ao CORE (protocolo RIO-19094234-0 – em 

27/1/19) por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-18969195-0, referente 

ao pedido de informações, protocolo RIO-18864507-0, quanto à cópia do relatório do 

inquérito (ou auditoria) sobre a fila do SUS (conhecido como "Fala com a Márcia"), 

conforme previsto no Art. 7, VII, "b" da Lei 12.527/11. 

 Ofício nº 07/2019 (28/01/2019) - RECURSO ao CORE (protocolo RIO-19094260-5 em 

27/01/19) por resposta INCOMPLETA ao protocolo RIO-18864287-6 por ausência do 

ofício S/SUBG/CLA nº 140/2018, que fundamenta a contratação emergencial, 

conforme solicitação de despesa 1226/2018, folha 45 do processo 

09/62/000.740/2018, não estando completo o processo conforme requisição. 
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 Ofício nº 09/2019 (28/01/2019) - RECURSO ao CORE (Protocolo de recurso ao CORE - 

RIO-19094225-0 – 27/01/2019) por ausência de resposta ao RECURSO Protocolo RIO-

18969188-2, referente ao pedido de informações, protocolo RIO-18834842-5, quanto 

às reuniões agendadas e realizadas com entidades externas à estrutura pública 

(associações, igrejas, clubes, empresas e etc) com o Prefeito no ano de 2018 e como 

são priorizadas as marcações, considerando que desde abril de 2018 o Observatório 

Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita agendamento de reunião. 

 Ofício nº 13/2019 (08/02/2019) - RECLAMAÇÃO referente ao não cumprimento das 

decisões proferidas nos Pareceres CORE-Rio números 05/2018, 07/2018 e 08/2018, que 

tratam, respectivamente, do início de projeto e criação de cronograma para 

implementação de banco de dados que hospede a íntegra dos contratos 

administrativos e aditivos do Município, da disponibilização obrigatória da política de 

recursos humanos do SUS e da disponibilização obrigatória dos dados gerais dos bens 

momentaneamente administrados pelo Município. Os Pareceres supracitados foram 

respostas aos Ofícios números 342 de 30/10/2018, 349 de 14/12/2018 e 350 de 

14/12/2018, todos tempestivamente protocolados pelo Observatório Social do Brasil – 

Rio de Janeiro. 

 Ofício nº 16/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18955976-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864146-5, quanto ao processo referente a serviços de gerenciamento, 

operacionalização e execução de atividades dirigidas à saúde para as Unidades da AP 

1.0, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio 

de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo. 

 Ofício nº 18/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989270-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864329-0, quanto ao processo referente à aquisição de autoclaves para 

Unidades Hospitalares, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório 

Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse 

processo. 

 Ofício nº 19/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989284-4, referente ao pedido de informações, protocolo 
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RIO-18864356-0, quanto ao processo referente à serviços de vigilância desarmada 

para atender as unidades da CAP5.1, considerando que desde Dezembro de 2018 o 

Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito 

desse processo. 

 Ofício nº 20/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989341-8, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864366-5, quanto ao processo referente ao pagamento de procedimentos de 

média e alta complexidade, considerando que desde Dezembro de 2018 o 

Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito 

desse processo. 

 Ofício nº 21/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18962779-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864392-0, quanto ao processo referente ao fornecimento de órtese e prótese, 

considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de 

Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo. 

 Ofício nº 22/2019 (15/02/2019) - RECLAMAÇÃO referente a ausência de resposta da 

Secretaria Municipal de Saúde ao recurso RIO-18989437-4, tempestivamente 

apresentado pelo Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro, que requereu 

informações à respeito do processo nº 09/001664/2017. 

 Ofício nº 23/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO- 18989485-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864407-5, quanto ao processo referente à manutenção predial preventiva e 

corretiva, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil 

- Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo. 

 Ofício nº 24/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989513-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18863361-0, quanto ao processo referente ao fornecimento de alimentação para 

atender o CAPSAD MANÉ GARRINCHA – CAP2.2, considerando que desde Dezembro 

de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação 

no âmbito desse processo. 



 
 

 

4/6 
 

 

 Ofício nº 25/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989147-2, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18859683-4, quanto ao processo referente à contratação de locação de veículos 

sem serviço de condução e sem combustível visando atender as situações que exigem 

a necessidade de ordenamento operacional e equilibrado das atividades comerciais 

nos logradouros públicos e nas praias, considerando que desde Dezembro de 2018 o 

Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito 

desse processo. 

 Ofício nº 26/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989419-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864381-0, quanto ao processo referente à prestação de serviços de co-

sourcing de impressão, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório 

Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse 

processo. 

 Ofício nº 27/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18988764-7, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864155-5, quanto ao processo referente à prorrogação do prazo do Contrato 

nº 40/2016 a cargo da empresas COHIDRO CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS 

LTDA, considerando que desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - 

Rio de Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo. 

 Ofício nº 28/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-19058160-6, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-19046558-0, quanto ao processo referente à concessão da Prestação de Serviços 

Públicos de Esgotamento Sanitário na área da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, 

considerando que desde Janeiro de 2019 o Observatório Social do Brasil - Rio de 

Janeiro solicita acesso à informação no âmbito desse processo. 

 Ofício nº 29/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18988954-4, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864215-0, quanto ao processo referente à aquisição de contêiner plástico de 

02 (duas) rodas (padrão europeu) com capacidade de 240 litros, considerando que 
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desde Dezembro de 2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita 

acesso à informação no âmbito desse processo. 

 Ofício nº 30/2019 (15/02/2019) - RECURSO ao CORE por ausência de resposta ao 

RECURSO Protocolo RIO-18989244-0, referente ao pedido de informações, protocolo 

RIO-18864317-5, quanto ao processo referente à prorrogação do prazo de vigências 

dos Contratos de prestação de serviços de consultoria jurídica e advocacia 

contenciosa na área trabalhista por 12 meses, considerando que desde Dezembro de 

2018 o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro solicita acesso à informação no 

âmbito desse processo. 

 

3. Considerando o descumprimento dos prazos legais de resposta por 

parte desta egrégia Comissão, bem como a previsão do art. 22 do Decreto Federal nº 

7.724/12, que criou mecanismo para o caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à 

informação, o art. 25 do Decreto nº 44.745 de 19/07/2018, que prevê como prazo de resposta 

do CORE-Rio 10 (dez) dias e o art. 42, I, também do Decreto nº 44.745 de 19/07/2018, que 

evidencia a recusa ou o retardamento do fornecimento de informação requerida como 

conduta ilícita ensejadora de responsabilidade do agente público.  

 

4. E, por fim, considerando que o disposto no art. 42, parágrafo único, do 

Decreto Rio nº 44.745 é claro ao estabelecer a pena mínima de repreensão ao agente 

público, sendo evidente também a obrigação da CORE-Rio quanto à imposição de sanções,  

requer-se que esta Comissão utilize os mecanismos legais necessários e adequados para que 

seja garantido o direito constitucional de acesso à informação, nos termos da Lei nº 

12.527/11 e da regulamentação dada pelo Decreto Municipal nº 44.745 de 19 de Julho de 

2018. 

 

5. Diante disso, valemo-nos desta reclamação como último recurso para 

obter uma resposta do Executivo municipal, de modo que, transcorrido o prazo legal de 

resposta, mais uma vez, comunicaremos ao Legislativo da cidade para que exerçam o dever 

de fiscalização, previsto constitucionalmente no art. 49, X, CF, como atribuição desse Poder. 
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Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e 

respeito e subscrevo o presente. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

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

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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