
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS-MA 
 

Venho perante Vossa Excelência, nos termos art. 15 da Lei nº 12.527/2011, tempestivamente, 

interpor o presente RECURSO face à negativa de acesso às informações pleiteadas no processo nº 

00075000321202173, cabendo, inicialmente, relembrar que no dia 15/12/2021 solicitei ao Senhor 

Secretário da SMTT, o seguinte: 

  
Com fundamento na Lei Federal nº 12.527/2011, venho requerer acesso às informações constantes 
das PLANILHAS DE CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO de que trata o Anexo 
II, da Lei Complementar nº 3.430, de 31/01/1996, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos (2016 a 
2020). 
 
Considerando que essa Secretaria dispõe de página no website da Prefeitura de São Luís, requeiro 
que Vossa Senhoria dê publicidade às referidas informações, disponibilizando-as no referido site, 
conforme determina o art. 3, II, combinado com o art. 8º, §2º, ambos da Lei Federal nº 12.527/2011. 

 
Eis que às 17h30 do mesmo dia 15/12/2021, o Senhor Secretário saiu-se com esta lacônica e evasiva 

resposta: 

 
“Esta Secretaria esclarece que todas as informações referentes a contratos solicitados foram 
devidamente publicadas e podem ser acessadas pelo Diário Oficial do Município de São Luís. Att, 
Diego Baluz, secretário.” 

 
Com o devido respeito, não é verdade “que todas as informações referentes a contratos solicitados 

foram devidamente publicadas e podem ser acessadas pelo Diário Oficial do Município de São 

Luís”. 

 

À luz da resposta dada pelo Senhor Secretário realizei pesquisa no Diário Oficial, na data de hoje, 

com os seguintes parâmetros de busca: 

 

 
 

O sistema do D.O.M. retornou apenas 5 resultados, sendo: uma publicação nos anos de 1996, 2005 

e 2015 e duas no ano de 2016, conforme documento anexo. 

 

Vale registrar que o sistema e-SIC anuncia, equivocadamente, o seguinte registro para o presente 

requerimento: “Tipo de Resposta: Acesso Concedido”. 

 

Desse modo, salvo outra pesquisa mais apurada, o Senhor Secretário da SMTT equivoca-se quando 

afirma que as informações sobre as planilhas de custos do sistema de transporte coletivo do 

Município de São Luis, dos últimos 5 anos, “foram devidamente publicadas e podem ser acessadas 

pelo Diário Oficial do Município de São Luís”. 

 

FACE AO EXPOSTO, reitero o requerimento formulado anteriormente, sob pena 

responsabilização, nos termos do art. 32, da Lei de Acesso à Informações. 

 

São esses os termos em que espero deferimento 

 

São Luís-MA, 17 de dezembro de 2021. 

 

Denes Wenen Pavão da Silva 



 


