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Ofício 55/2019          Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019. 

 

Ao Sr. Fernando Meira Junior  

Subsecretaria de Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal de Casa Civil 

 

A/C: Excelentíssima Senhora Márcia Andréa dos Santos Peres 

Controladora-Geral do Município do Rio de Janeiro 

 

Assunto: Descumprimento de publicidade da divulgação de Consulta Pública, no site da 
Subsecretaria de Projetos Estratégicos, da integralidade das contribuições e manifestações 
recebidas sobre Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para implantação, operação e 
manutenção do Autódromo Parque na região de Deodoro, no município do Rio de Janeiro, bem 
como o relatório circunstanciado, conforme regulamento. 

 

Prezados, 

Conforme resposta ao questiona do Sr. Nikolas da Silva Macedo, em 06/05/2019, 
em anexo, a Subsecretaria de Projetos Estratégicos descumpriu a obrigação prevista no 
Regulamento de Consulta Pública para PPP, que prevê no item 4 “ENCERRAMENTO E 
DIVULGAÇÃO” que: 

4.1. Após o encerramento do período de Consulta Pública, a Subsecretaria 
de Projetos Estratégicos divulgará, em seu site, a integralidade das 
contribuições e manifestações recebidas. Não serão divulgados os meios de 
contato informados pelos participantes. A Subsecretaria de Projetos 
Estratégicos apreciará as contribuições e manifestações recebidas e 
divulgará o relatório circunstanciado. 

Sendo assim, reiteramos o pedido de divulgação da integralidade das 
contribuições e manifestações recebidas sobre Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) no site 
Subsecretaria de Projetos Estratégicos, bem como a apuração da responsabilidade pelo 
descumprimento da transparência do processo de contratação e convocação da participação da 
sociedade. 

Sem mais, subscrevo o presente ofício. 

 

 

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



Re: Divulgação resultado da CONSULTA PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA
AUTÓDROMO DO RIO DE JANEIRO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Prezados, 
 
Informamos que o resultado das contribuições apresentadas em período   
de consulta pública foi publicizado em Diário Oficial do dia 9 de   
novembro de 2019, às páginas 35 e 36. 
 
Atenciosamente, 
 
Nikolas Macedo 
 
 
Citando Rio de Janeiro <riodejaneiro@osbrasil.org.br>: 
 
> Prezados, 
> 
> Conforme REGULAMENTO CONSULTA PÚBLICA, solicitamos a divulgação, em   
> seu site, da integralidade das contribuições e manifestações   
> recebidas sobre Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para   
> implantação, operação e manutenção do Autódromo Parque na região de   
> Deodoro, no município do Rio de Janeiro, bem como o relatório   
> circunstanciado. 
> 
> Cordialmente, 
> 
> http://prefeitura.rio/web/subpe/exibeconteudo?id=9155429 
> exibeconteudo -   
> prefeitura.rio<http://prefeitura.rio/web/subpe/exibeconteudo?id=9155429> 
> "Para acessar o data-room com informações complementares sobre o   
> Projeto, os interessados devem enviar uma mensagem para o endereço   
> riopppip@ifc.org, informando nome completo, empresa e endereço de   
> e-mail de todos os que desejam ter acesso à plataforma."" 
> prefeitura.rio 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> /[1507575926837_Assinatura]<https://www.facebook.com/observatoriosocialdorio/> 
> 
> http://www.observatoriosocialdorio.com.br/ 

NIKOLAS DA SILVA MACEDO <nikolas.macedo@rio.rj.gov.br>

seg 06/05/2019 11:26

Para:Rio de Janeiro <riodejaneiro@osbrasil.org.br>;

Cc:projetosestrategicos@rio.rj.gov.br <projetosestrategicos@rio.rj.gov.br>; riopppip@ifc.org <riopppip@ifc.org>; Rio de Janeiro Administração
<riodejaneiro.adm@osbrasil.org.br>; Lucas OSB-Rio <osbrio.lucas@gmail.com>; Grupo de Trabalho Licitações e Contratos do OSB-Rio
<gt3.licitacoes@gmail.com>; subpe.pcrj@gmail.com <subpe.pcrj@gmail.com>;

http://prefeitura.rio/web/subpe/exibeconteudo?id=9155429
http://prefeitura.rio/web/subpe/exibeconteudo?id=9155429
http://www.observatoriosocialdorio.com.br/
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