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Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, das oito horas às 13 horas, na
Escola Inayá Moraes D’Couto, situada à rua Frei Galvão, 414, Village - Rio das Ostras – RJ, foi
realizada a VII Conferência do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo –
CMPOP. Estiveram presentes o excelentíssimo senhor prefeito Marcelino Borba, o Secretário de
Gestão Pública Mário Baião, o Subsecretário de Planejamento Rivail Gibaja e demais autoridades
da administração municipal. Após o credenciamento dos conferencistas foi realizada a solenidade de
abertura pelo Cerimonial, solicitando que compusessem a mesa Cerimonial a Diretora da Escola Inayá
Moraes  D’Couto  Srª  Priscila  Gama,  o  secretário  de  educação  Sr.  Maurício  Hernrique Santana,  o
secretário de gestão pública Sr Mário Baião e o senhor prefeito Marcelino Borba, onde todos tiveram
tempo de palavra.  Em seu discurso o Exmº Sr Prefeito declarou que será investido no Orçamento
Participativo e que será separada uma verba para o POP trabalhar.  Na sequência o presidente da
Conferência deu início a  VII Conferência do CMPOP para a eleição dos 45 conselheiros para o biênio
2019/2020. O Presidente da VII Conferência, Mario Baião, solicitou a composição de mesa de trabalho,
convidando o Subsecretário de Planejamento Rivail Gibaja, o Coordenador da Conferência Sergio Azevedo
e Anna Karabachiam, designada em ato contínuo, Secretária Geral da VII Conferência. Neste momento o
senhor prefeito permaneceu à Mesa Diretora. Seguindo a programação o Presidente deu início à leitura do
Regimento Interno da VII Conferência Bienal Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo e fez
destaque no artigo 1, alínea b, que versa sobre a palestra do MP Estadual, que devido a mudança da data da
Conferência  os  promotores  não  tiveram  disponibilidade  de  agenda  e  prosseguiu  com  a  leitura.  A
conferencista Tânia Maria Nascimento pede destaque no artigo 7º, Parágrafo único, para que fosse melhor
explicado. O conferencista Edinel Flores também pede destaque para saber se o conferencista detentor de
cargo comissionado pode ou não votar, no que foi informado pelo presidente, deixando claro que ele tem
direito a voz e nas votações setoriais, não podendo se candidatar. O coordenador da conferência pede a vez
e dá um exemplo para melhor entendimento de todos. O conferencista Júlio Oliveira, setor M, pede a voz e
diz que a pessoa que é funcionário público tem influência sobre os outros. O conferencista Edinel Flores,
setor  F,  fala  da  representatividade  da  sociedade.  O  presidente  retoma  a  palavra  e  deixa  claro  que  o
Regimento Interno foi  feito  em conjunto com a Comissão Executiva do Orçamento Participativo e dá
sequência a leitura. A conferencista Tânia Maria Nascimento faz destaque no artigo 15, § 2º,  pois nas
conferências  anteriores  era  1+1,  o  que  é  esclarecido  pelo  presidente.  O  conferencista  Sergio  Adriani
destaca o artigo 13, alínea b, que onde está escrito “pelos Conselheiros” interprete-se Conferencistas, o que
foi  confirmado  pelo  presidente.  O  conferencista  Sidney  Cleber,  setor  N,  faz  destaque  no  artigo  8º,
perguntando  se  o  bairro  que  não  tem  associação  e  sim  um  grupo  de  moradores  e  pode  ter  a
representatividade civil,  no que o presidente esclarece que será representado pelas pessoas do setor.  O
conferencista Silvio pede a voz, e opina que o regimento interno foi votado, então, não cabendo mais
nenhum tipo votação e que na Conferência é apenas apresentado. O conferencista Júlio Oliveira diz que a
conferência tem caráter de assembleia e que pode haver votação para alteração do artigo, o presidente deixa
claro que não é uma assembleia e que o regimento interno foi discutido com quem de direito, a Comissão
Executiva do POP, que é a representatividade da sociedade junto ao setor público e passa a voz para o
conferencista  Vanderlei  Campos,  membro  da  Comissão  Executiva  atual  do  POP,  representante  da
sociedade civil e este relata que a minuta do Regimento Interno foi entregue a todos os conselheiros antes
da  aprovação,  abstendo-se  de  tomar  uma  decisão.  O  presidente  passa  a  fala  para  o  coordenador  da
conferência que frisa que a elaboração do Regimento Interno foi realizada junto à Comissão Executiva
vigente e que não há necessidade de votação pois o artigo 19 está claro e passa a palavra para o presidente
decidir. O conferencista Edinel Flores pede a palavra dizendo que a conferência é plena e insiste na votação
no que o presidente esclarece que se o regimento tivesse sido construído pelo setor público, aí sim, poderia
ser discutido, mas foi construído em conjunto com a Comissão Executiva, dando como encerrado o assunto
e seguindo com os trabalhos. 
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A conferencista e Secretária de Meio Ambiente, Silvana Sarzedas pede a palavra e pergunta se a proposta é
devida a paridade e diz que nunca se viu o poder público não votar em alguma conferência em todo o
tempo que tem em participação em conferências anteriores, questionando o que está sendo discutido e é
esclarecido que é lícita a participação de quem detém cargo função/comissionado, na votação, mas fica
impedido de se candidatar. Silvana pede que se manifestem os moradores de Rocha Leão e Cantagalo e
apenas três se manifestam. Declara que se não for possível opinar, como funcionará a paridade? Alguns
influenciam mais outros menos. É solicitado que servidores com cargo ou função de confiança, que estejam
presentes como conferencistas, levantem seus crachás e apenas 5 estão presentes. O presidente dá como
encerrada a leitura do Regimento e desfaz a mesa. Foi iniciada palestra com o Dr. Luiz Henrique – Jurista
Catedrático, com o tema “A importância do Conselho Municipal do Orçamento Participativo.” Após a
palestra, devido ao horário ter se estendido, foi invertida a ordem dos trabalhos e o intervalo de café foi
adiado, sendo neste momento os conferencistas encaminhados às salas para eleição dos novos conselheiros.
Após a apuração dos resultados, a nova composição do Conselho foi apresentada em plenária e os eleitos
são: Marisa Dias (setor A), Juscemar Christiane Raymundo, Paulo Leandro Schleder de Souza e Vanderlei
Campos (setor B), Leslie Calzavara Carreiro, Marcio Renato Silva Oliveira e Pedro Barbosa de Carvalho
(setor C),  Claci  Heinrichs e Rodrigo Marinho de Araujo (setor E),  Edson Carvalho,  Roberto Duarte e
Rodrigo Reis Vieira (setor F), Gildo de Moura Pires (setor G), Eliane Barbosa e Silva, Karolaine Souza
Silva e  Marly Araujo de Carvalho Gonçalves  (setor H),  Carlos Henrique Bastos  dos  Santos (setor  J),
Emerson Ribeiro Ferreira, Pablo Ribeiro Medeiros de Melo e Sidnei Barbosa de Jesus (setor L), Isabel
Cristina Melo do Nascimento,  Julio Cesar  Oliveira da Silva e Tania  Maria do Nascimento (setor  M),
Antônio Augusto B Lobo, Sergio Adrian Pires e Sidney Cleber de Oliveira (setor N), Mara Silvia Marques
Moreira, Rita Cristina Azevedo Martins e Associação de Moradores e Amigos da Enseada das Gaivotas
(setor O), permanecendo sem representantes os setores D, I e K. O presidente da Conferência deu como
encerrada  a  VII  Conferência  de  Planejamento  e  Orçamento  Participativo  de  Rio  das  Ostras,  biênio
2019/2020.
Eu  Anna  Karabachiam,  Secretária  Geral  da  VII  Conferência  Bienal  de  Planejamento  e  Orçamento
Participativo, lavrei esta ata, que assino ao final.

Rio das Ostras, 15 de dezembro de 2018.
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