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Aos dezenoves dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez 

minutos, no auditório da Fundação Rio das Ostras de Cultura, em segunda convocação, 

teve início a 4ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal de Planejamento 

e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por intermédio do edital publicado na 

edição nº 1052 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição dos 

coordenadores das comissões temáticas.  A Assembleia contou com a participação de 

doze Conselheiros, representantes da sociedade civil, cujas presenças estão assinaladas 

no Livro de Presença. Do Poder Público não compareceu nenhum conselheiro. Os 

Conselheiros AMAEG, Carlos Henrique Bastos dos Santos e Mara Silvia Marques 

Moreira faltaram em função de atraso no transporte oferecido pela SEGEP. O Conselheiro 

Sérgio Adriane Pires encontra-se viajando. 1) Eleição dos coordenadores das comissões 

temáticas: na 5ª AGO, realizada em seis de junho p.p., para compor a comissão que 

analisará as demandas indicadas no sistema POP On-line, inscreveram-se os Conselheiros 

Carlos Augusto B. Lobo, Sidney Cleber de Oliveira e Vanderlei Campos. Por aclamação, 

o Conselheiro Lobo foi escolhido para coordenar os trabalhos. Esta comissão executará 

suas tarefas até trinta e um de julho, data-limite para entrega do relatório, após o que será 

extinta. A Conselheira Marisa Dias propôs que o relatório emitido pela comissão seja 

entregue diretamente ao Prefeito.  Suportando a proposta e indo além, o Conselheiro 

Paulo Schleder sugeriu que tal entrega fosse feita em ato público. O Vice-presidente 

Pedro Barbosa de Carvalho discordou da entrega direta ao Prefeito, argumentando que a 

SEGEP é a interlocutora. O Conselheiro Lobo admite um meio termo, suportado pelos 

Conselheiros Paulo Schleder e Rita Azevedo, no qual o relatório seria entregue ao Prefeito 

com intermediação da SEGEP.  O Presidente Vanderlei Campos lembrou que em dois 

mil e dezessete, no dia vinte e quatro de agosto, a SEGEP promoveu uma reunião, na 

Câmara dos Vereadores, fez a abertura e passou a palavra para os Conselheiros Gilberto 

Zaneti e Marisa Dias que conduziram a reunião. Ao final, o relatório foi entregue para o 

Vereador Carlos Afonso – Presidente da Câmara e para o Subsecretário de Obras – 

Arquiteto Ricardo Carvalho, que teve atuação destacada durante as reuniões setoriais, 

representando o Executivo. O CMPOP não foi chamado para defender o relatório. 

Lembrou ainda que hoje temos previsão legal para discutir este relatório com a SEGEP. 

A Comissão Executiva envidará esforços para obter o melhor encaminhamento, tal como 

acordado, ou seja, entrega direta para o Prefeito com apoio da SEGEP. O Presidente 

propôs que o relatório, após a entrega para o Executivo, seja divulgado e disponibilizado 

para qualquer interessado, preservando, obviamente, a identificação dos votantes.  

Nenhum dos presentes fez objeção. Ainda na 5ª AGO, para compor a comissão que 

acompanhará as ações do governo, inscreveram-se os Conselheiros Antonio Augusto B. 

Lobo, Carlos Henrique Bastos dos Santos, Claci Heinrichs, Juscemar Raimundo, 

Karolaine Souza Silva, Marisa Aparecida Dias, Pedro Barbosa de Carvalho, Sidney 

Cleber de Oliveira e Tânia Maria do Nascimento.  Nesta AGE os Conselheiros Isabel C. 

Melo do Nascimento, Paulo Leandro Schleder e Rita Azevedo manifestaram interesse em 

integrar a comissão, o que foi aceito pela plenária. Por aclamação, o Conselheiro Sidney 

Cleber de Oliveira foi escolhido para coordenar a comissão. Esta comissão executará suas 

tarefas até o final do mandato e deverá, como passo inicial, obter do Executivo o 

detalhamento das ações em execução ou previstas para o corrente ano.  
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O Presidente do Conselho enviará mensagem para os Conselheiros AMAEG, Gildo de 

Moura Pires e Mara Silva Marques Moreira, ausentes por motivo de força maior, para 

que eles possam manifestar eventual interesse em integrar as comissões formadas. A 

criação das duas comissões será consubstanciada por intermédio de resoluções expedidas 

pela Comissão Executiva. Assuntos gerais: a referência a itens não previstos na pauta fez 

com que o Presidente se alongasse, relacionando as providências executadas para 

concretizar decisões tomadas nas assembleias gerais.  Neste diapasão, o Presidente 

encaminhou para a SEGEP o ofício nº 001/2019-CMPOP, protocolado sob o nº 

20374/2019, reclamando recursos para perfeito funcionamento do Conselho. 

Verbalmente, o Sr. Mário Baião, Secretário da SEGEP, adiantou que liberará uma sala, 

anteriormente ocupada pelo Subsecretário, com mesa, cadeiras, arquivo, computador e 

impressora. Também para a SEGEP foi encaminhado o ofício nº 002/2019-CMPOP, 

protocolado sob o nº 20376/2019, requisitando o mapa de frequência dos conselheiros. 

Por fim, o ofício nº 003/2019, protocolado sob o nº 20377/2019-CMPOP, solicitou a 

publicação do novo Regimento Interno, aprovado na assembleia realizada em vinte e dois 

de maio p.p. e cuja versão final foi recebida no dia oito de junho.  Todos os ofícios foram 

protocolados no dia doze de junho. Em relação ao tema “capacitação”, destacado na 1ª 

Reunião da Comissão Executiva e na 5ª AGO, a Conselheira Isabel Melo solicitou uma 

palestra enfocando o acompanhamento da Lei Orçamentária Anual, enquanto que o Vice-

presidente manifestou interesse em conhecer o processo licitatório.  A Comissão 

Executiva negociará com a SEGEP a realização dos dois eventos. A data da próxima 

assembleia geral ordinária, originalmente prevista para cinco de julho, ficou, conforme 

aprovado nesta plenária, transferida para o dia dezenove de julho, quando se espera ser 

possível, avaliar um relatório preliminar com a análise das demandas indicadas no POP 

On-line.  Além desta avaliação, também constará da pauta: 1) Informes; 2) Aprovação 

das atas das 4ª e 5ª AGO, 3ª e 4ª AGE, 1ª Reunião da Comissão Executiva e Audiências 

Públicas (todos os setores); 3) Código de conduta para os conselheiros. Nada mais 

havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e lavrada a presente ata, 

que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Marisa Aparecida Dias – 

Conselheira e Secretária “ad-hoc” e Vanderlei Campos, Presidente do CMPOP. 
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