
 
 

 
Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 
 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas 

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

segunda convocação, teve início a 11ª Assembleia Geral Ordinária do 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, 

convocada por intermédio do edital publicado na edição nº 1108 do Jornal 

Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da ata 

da 10ª AGO; 3) Moção de agradecimentos ao Sr. Osvaldo Coelho; 4) Relatório 

das atividades de 2019; 5) Calendário reuniões de 2020.   A assembleia contou 

com a participação de oito Conselheiros, representantes da sociedade civil e 

um Conselheiro representante da SEGEP cujas presenças estão assinaladas 

no Livro de Presença. Os Conselheiros Carlos Henrique B. Santos, Claci 

Heinrichs, Juscemar Cristiane Raymundo, Leslie Carreiro, Mara Moreira, Paulo 

Schleder e Tânia Nascimento justificaram suas ausências. Do Poder Público 

não compareceu nenhum representante das SEDTUR, SEMAP, SEMEDE, 

SEMOP, SEMUSA e SESEP. 1) Informes: o Presidente do CMPOP, 

Conselheiro Vanderlei Campos apresentou o teor do Ofício nº 10/2019-

CMPOP, encaminhado à SEGEP, discorrendo sobre a utilização dos R$ 

3.000.000,00 disponibilizados pelo Prefeito, lembrando que a minuta foi 

distribuída para todos os conselheiros da sociedade civil por intermédio do 

grupo de WhatsApp.  Informou que o Projeto de Lei da LOA2020, encaminhado 

para a Câmara, já contém as indicações do CMPOP para utilização daquele 

recurso. Sobre o agendamento de reunião do CMPOP com o Prefeito, ajustada 

na última assembleia ordinária, o Presidente informou que somente no dia 

cinco de dezembro tentou, sem sucesso, agendar a referida reunião. Em 

relação ao desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Temática para 

Acompanhamento das Ações do Governo, a Conselheira Rita Martins informou 

que o grupo se reuniu em duas ocasiões; no dia vinte e três de setembro foi 

ajustada a distribuição das tarefas – análise comparativa da LOA 2019 versus 

LOA 2018 e análise da folha de pagamento das diversas secretarias; na 

segunda reunião, realizada no dia oito de outubro foi analisado o material 

trazido por alguns conselheiros. O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho 

informou que, no papel de presidente da Associação dos Moradores da Boca 

da Barra, encaminhará ofício para o CMPOP solicitando que este Conselho 

acompanhe o processo administrativo relativo à reforma do pier da Boca da 

Barra. Ainda no papel de Presidente da Associação, o Vice-presidente informou 

que acompanhou os trabalhos desenvolvidos pela Universidade Federal 

Fluminense, em conjunto com a Fundação Rio das Ostras de Cultura, visando 

o inventário cultural em três locais – Rua Jequitibá, Centro e Boca da Barra, 

para posterior inclusão no Plano Diretor. O Conselheiro Antonio Augusto B. 

Lobo trouxe breve notícia sobre encontro no qual foi apresentado o projeto de 



 
 

georreferenciameno. Segundo o Conselheiro, o georreferenciamento será de 

grande valia para diversas secretarias. Sobre outro tópico, o Conselheiro Lobo 

perguntou sobre as negociações para elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, cuja decisão seria tomada após reunião do Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto-SAAE com o INEA. O Presidente instará a 

SEGEP para obter esclarecimentos.  2) Aprovação da ata da 10ª AGO: a 

minuta circulou no grupo de WhatsApp e, nesta ocasião, foi aprovada sem 

ressalvas. 3. Moção de agradecimentos ao Sr. Osvaldo Coelho: a assembleia 

decidiu registrar moção de agradecimentos ao Dr. Osvaldo Coelho, ex-Sub-

secretário de Saúde – Atenção Básica e ex-Conselheiro do CMPOP em virtude 

da sua relevante participação nas audiências públicas promovidas pelo 

CMPOP no período de 4 de abril a 13 de junho de 2019. Tratando da 

participação dos conselheiros indicados pelo Poder Público, a assembleia 

decidiu encaminhar ofício à SEGEP cobrando maior dedicação daqueles 

conselheiros. 4) Relatório das atividades de 2019: o Presidente apresentou 

uma minuta do relatório, sobre a qual foram feitas algumas observações; estas 

observações serão inseridas no texto e a nova versão será distribuída para 

todos os conselheiros opinarem. 5) Calendário das reuniões de 2020: as 

assembleias gerais ordinárias serão realizadas, sempre as quintas-feiras, nos 

dias nove de janeiro, treze de fevereiro, doze de março, dois de abril, quatorze 

de maio, quatro de junho, nove de julho, treze de agosto, dez de setembro, oito 

de outubro, doze de novembro e dez de dezembro.  As reuniões setoriais 

ocorrerão nos meses de abril, maio e junho. As datas das reuniões técnicas 

serão ajustadas posteriormente com a SEGEP.  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 – 

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

 


