
Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária 
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
 
 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas 

e vinte minutos, no auditório da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em 

segunda convocação, teve início a 8ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada 

por intermédio do edital publicado na edição nº 1075 do Jornal Oficial, para 

deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Análise do anteprojeto da LOA 2020.   A 

Assembleia contou com a participação de treze Conselheiros, representantes 

da sociedade civil e dois Conselheiros representantes do Poder Público, cujas 

presenças estão assinaladas no Livro de Presença. Os Conselheiros Gildo de 

Moura Pires e Sydney Cleber de Oliveira justificaram suas ausências. Do Poder 

Público não compareceu nenhum representante das Secretarias SEMAP, 

SEDTUR, SEMUSA, SEMOP e SESEP.  A assembleia foi conduzida pelo Vice-

presidente Pedro Barbosa de Carvalho, que iniciou os trabalhos informando 

que cada conselheiro inscrito disporia de três minutos para opinar sobre o 

anteprojeto da LOA 2020.  O primeiro conselheiro inscrito – Sr. Antonio 

Augusto B. Lobo propôs focar um único item da LOA – obras e instalações de 

saneamento básico e sugeriu que estes projetos deveriam ser contemplados 

com cinquenta milhões de reais, distribuídos nas rubricas 

17.12.512.0109.1.710 e 17.12.512.0109.1.711. A Conselheira Tania 

Nascimento concordou com a proposta do Conselheiro Lobo e propôs ainda 

que haja uma fundamentação técnica para esta sugestão de investimentos.  A 

Conselheira Leslie Carreiro sugeriu também que se apontasse de quais itens 

seriam deslocados estes investimentos.  Os Conselheiros Carlos Henrique B. 

Dos Santos, Juscemar Cristiane Raymundo, AMAEG (representada pela Sra. 

Ângela Maria de Carvalho) e Mara Moreira concordaram com os conselheiros 

anteriores.  O Conselheiro Sérgio Adriane Pires propôs incluir aos itens de rede 

de água (17.512.0109.1.710) e de rede de esgoto (17.512.0109.1.711) 

sugeridos anteriormente pelo Conselheiro Lobo, o item pavimentação e 

drenagem (15.451.0034.1.467), cujo valor será lançado em data oportuna e 

deve ser proporcional ao custo estimado do quilômetro executado, objetivando 

um investimento mínimo desejável de cinquenta milhões de reais, o que 

equivale, aproximadamente, a execução de vinte e cinco quilômetros de 

infraestrutura de saneamento básico para o ano de dois mil e vinte. Declarou 

que o montante perseguido de cinquenta milhões de reais a ser investido em 

rede de esgoto, água, drenagem e pavimentação está aderente com o relatório 

do CMPOP, entregue ao Poder Executivo em 1º de agosto p.p., no qual se 

expressa o desejo da população, já que Rio das Ostras precisa executar, no 

mínimo, vinte e cinco quilômetros de saneamento básico anual, para uma meta 

de quinhentos quilômetros em vinte  anos, quantidade estimada para sanear 

cem por cento da cidade.  O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho 



questionou o valor de R$ 3.000.000,00 lançado no anteprojeto para cobrir 

despesa de pessoal do SAAE.  Os Conselheiros Paulo Leandro Schleder  de 

Souza e Rita Cristina de Azevedo Martins se manifestaram de acordo com a 

proposta do Conselheiro Sérgio Adriane.  Os Conselheiros Marisa Dias e 

Vanderlei Campos, ausentes no início da assembleia, chegaram a tempo de 

manifestar apoio à proposta montada pelos demais conselheiros.  De acordo 

com tudo que foi apresentado e após votação, a proposta do CMPOP, 

aprovada por todos os conselheiros presentes, é destinar R$ 50.000.000,00 

para projetos integrados de pavimentação, drenagem de águas pluviais, 

abastecimento de água e coleta de esgoto.  Para prosseguir no tratamento da 

LOA 2020, os conselheiros presentes decidiram realizar uma assembleia 

extraordinária, no próximo dia dezenove de setembro, para discutir 

exclusivamente a destinação da verba de três milhões de reais, reservada pelo 

Prefeito para ser utilizada em projetos indicados pelo CMPOP.  Nada mais 

havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às vinte horas e quarenta minutos 

e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por 

mim, Paulo Leandro Schleder de Souza – 1º Secretário e Pedro Barbosa de 

Carvalho, Vice-presidente do CMPOP. 
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