
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no 

auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em segunda 

convocação, teve início a 2ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal 

de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por intermédio 

do edital publicado na edição nº 1021 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a 

seguinte pauta: 1 - Aprovação da ata da 1ª AGO; 2 - Informes Gerais; 3 - 

Cronograma das reuniões setoriais; 4 - Apresentação do estágio atual do sistema 

OP On-line; 5 - Composição das Comissões Temáticas; 6 - Aprovação do 

Regimento Interno; 7 - Assuntos gerais.  A Assembleia contou com a participação 

de quatorze (14) Conselheiros, cujas presenças estão assinaladas no Livro de 

Presença. A Conselheira Rita Martins justificou sua ausência. Do Poder Público 

não compareceu nenhum representante da Secretaria de Obras, Secretaria de Meio 

Ambiente e Secretaria de Saúde. Compareceram também outros e munícipes cujas 

presenças estão assinaladas em livro próprio.  1) Aprovação da ata da 1ª AGO: o 

Sr. Vanderlei Campos, Presidente da Comissão Executiva do CMPOP iniciou a 

reunião submetendo à apreciação a ata da 1ª AGO, aprovada após a correção de 

nomes de dois conselheiros. 2) Informes gerais: foi concedida a oportunidade de 

integrantes do projeto “Territórios do Petróleo” divulgarem as suas atividades.  A 

Sra. Nayara Oliveira discorreu sobre o Espaço de Interpretação, suas finalidades e 

formas de utilização. O Sr. Alberto de Souza e o Conselheiro Pedro Barbosa de 

Carvalho discorreram sobre as atividades do Núcleo de Vigília Cidadã, destacando 

a realização de uma mesa-redonda, no próximo dia trinta de março, na Escola 

Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, situada na Rua Bangu, nº 1615, 

das quinze às dezoito horas, sobre o tema “Saneamento Básico e Saúde”. Em 

seguida o Conselheiro Vanderlei Campos fez um breve relato do que ocorreu em 

duas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, em onze e dezenove de fevereiro, 

destacando a marcação da próxima Conferência Municipal de Saúde, prevista para 

o dia treze de abril e a elaboração de uma minuta de projeto de lei alterando a 

composição do referido Conselho. A próxima reunião do CMS ocorrerá no dia 

doze de março, às quatorze horas, no Parque dos Pássaros. O Conselheiro Antonio 

Augusto B. Lobo trouxe informações das reuniões do Conselho Comunitário de 

Segurança, nas quais participam todas as autoridades do setor e destacou que o 

tema “armamento da Guarda Municipal” será explorado naqueles fóruns.  A 

próxima reunião do Conselho Comunitário ocorrerá no dia vinte e sete de março, 

às dezenove horas, no Iate Clube de Rio das Ostras.  O calendário das assembleias 

gerais dos demais conselhos ainda não foi levantado completamente.  Hoje temos 

conhecimento dos seguintes eventos:  Conselho Municipal de Meio Ambiente: 

20/03/2019, 08/05/2019, 10/07/2019, 11/09/2019 e 13/11/2019, todas a realizar-se 

no parque dos pássaros às 09:00 horas.  Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentabilidade: 20/03/2019, 05/06/2019, 02/10/2019 às 14:00 horas no 

parque dos pássaros, 03/04/2019, 07/08/2019 e 04/12/2019 às 14:00 horas no 

DEAGRO.   
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A Secretaria de Gestão Pública - SEGEP está avaliando a sugestão de destacar no site 

da Prefeitura as atividades de todos os conselhos, relacionando data, hora, local e 

pauta das reuniões. 3) Cronograma das reuniões setoriais: as discussões tomaram 

como referência inicial uma proposta encaminhada pela SEGEP e previamente 

enviada para todos os conselheiros. Após diversas intervenções, restou acordado que 

as datas das assembleias gerais ordinárias não deveriam ser afetadas, que podemos 

realizar mais do que uma reunião setorial por semana, concluindo-as antes do mês de 

julho e que a ordem de realização deve seguir a ordem decrescente apurada no 

relatório “Votos por Setor”, emitido em dois mil e dezessete. Baseados nestas 

considerações, chegamos ao seguinte calendário: 4 de abril-Setor O; 9 de abril-Setor 

F; 16 de abril-Setor K; 23 de abril-Setor M; 30 de abril-Setor A; 7 de maio-Setor H; 

14 de maio-Setor E; 16 de maio-Setor G; 21 de maio-Setor C; 23 de maio-Setor B; 

28 de maio-Setor L; 30 de maio-Setor D; 5 de junho-Setor N; 11 de junho-Setor J; 13 

de junho-Setor I. A Conselheira Marisa Dias, baseada em experiência vivida em dois 

mil e dezessete, solicitou que as reuniões setoriais fossem realizadas, 

preferencialmente, em escolas nas quais temos o programa de educação para jovens 

e adultos. A Conselheira Mara Silva Marques Moreira arguiu sobre a divulgação das 

setoriais, opinando pela utilização de carro de som.  Em resposta, a Sra. Ozanete 

informou que, ainda nesta semana, a Assessoria de Comunicação Social apresentará 

o plano de comunicação. Restou entendido pela assembleia que a realização das 

audiências públicas (reuniões setoriais) está condicionada à implantação do sistema 

OP On-line. 4 - Apresentação do estágio atual do sistema OP On-line: somente no 

final da tarde da última sexta-feira, oito de março, a SEGEP informou que o sistema 

OP On-line tinha sido efetivamente recuperado, estando a COTINF pronta para 

discutir com a comissão formada no CMPOP para tratar do tema. Dois membros da 

comissão – Sérgio Adriane e Vanderlei Campos solicitaram que a SEGEP marque 

esta reunião, inadiavelmente, para a semana corrente. Na falta de fatos novos, o 

Conselheiro Vanderlei Campos retratou o sistema tal como se apresentava em dois 

mil e dezessete. Iniciou mostrando a imagem da tela apresentada para o munícipe 

assinalar suas prioridades, incluindo já pequenas alterações no texto para facilitar o 

entendimento; o campo “Observações” passa a ser designado “Especificar”, 

destinado a abrigar um texto livre, com até cento e quarenta caracteres, no qual o 

munícipe pode dar detalhes da sua indicação.  A assembleia decidiu que o votante 

deve indicar três prioridades, que terão igual peso para efeito de apuração. Os 

relatórios emitidos foram considerados satisfatórios. 5)  Composição das Comissões 

Temáticas: considerando o avançado da hora, este tema não foi abordado, estando 

aberto para discussão na próxima assembleia.  
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6) Aprovação do Regimento Interno: considerando a ausência de três membros da 

comissão encarregada de redigir a minuta e, principalmente, ao esgotamento do 

tempo, este assunto foi transferido para uma próxima assembleia. 7) Assuntos gerais: 

nenhum assunto foi trazido à baila. A próxima assembleia geral será realizada no dia 

dois de abril, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da assembleia anterior; 2) 

Informes; 3) Composição de comissões temáticas; 4) Aprovação do Regimento 

Interno; 5) Assuntos gerais. Esgotado o tempo determinado para a sua realização, a 

assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e lavrada a presente ata, que depois de 

lida e aprovada, será assinada por mim, Ozanete Hermenegildo Sande Silva e 

Vanderlei Campos, Presidente do CMPOP. 

 

Ozanete Hermenegildo Sande Silva 

Secretária 

 

      Vanderlei Campos 

      Presidente CMPOP 

 

 


