
  
Ata da 18ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 
 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, teve início 

a 18ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento 

Participativo - CMPOP, convocada por intermédio do edital publicado na edição nº 1284 

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

da 17ª AGO; 3) Assuntos pendentes (informações do CMPOP no site, atualização do OP 

On-line, eleição para completamento do quadro, pedido de direito de resposta à Rádio 

Megamix, e fórum sobre saneamento básico).  Em função das restrições impostas pela 

propagação do coronavírus, a reunião utilizou a plataforma GoogleMeet.  A assembleia 

contou com a participação de sete Conselheiros, representantes da sociedade civil – 

Antonio Augusto B. Lobo, Leslie Calzavara Carreiro, Marisa Aparecida Dias, Pedro Barbosa 

de Carvalho, Sérgio Adriane Pires, Sydney Cleber de Oliveira e Vanderlei Campos.  Do 

Poder Público compareceram três Conselheiros - Márcio Senna (SEGEP), Dalton Vaille 

(SEMOP) e Juliana Gomes Paula (SAAE). Não compareceu nenhum representante da 

SESEP, da SEMAP, da SEMEDE e da SEMUSA.  1) Informes: o Presidente iniciou a reunião 

relacionando as providências derivadas das deliberações da última assembleia, 

consubstanciadas por meio de três ofícios. O Ofício nº 001/2021-CMPOP, de 15.01.2021, 

endereçado ao Prefeito, manifestando repúdio em relação à entrevista concedida à Rádio 

Megamix, até hoje não recebeu nenhuma resposta do Prefeito.  O Ofício nº 002/2021, de 

20.01.2021, endereçado à SEGEP, solicita a publicação do Regimento Interno; a SEGEP 

apontou alguns pontos que poderiam ser aperfeiçoados, as alterações foram divulgadas 

por intermédio do grupo de WhatsApp e o texto está pronto para ser publicado.  O Ofício 

nº 003/2021, de 22.01.2021, endereçado à SEGEP, solicita agendamento de reunião com a 

ASCOMTI para viabilizar a eleição de conselheiros e não foi respondido.  Prosseguiu 

justificando a retirada da apresentação da SEMEDE da pauta em função da justificativa 

apresentada pela Conselheira Raquel Brust, transcrito “ipsis litteris” a seguir: “Boa tarde 

Vanderlei,  Conversando com a minha chefia durante esta semana sobre esse assunto, 

visto a minha  impossibilidade de atender  uma demanda tão grande, e fui orientada que 

para  respostas a esses assuntos,  que são complexos, o conselho deverá encaminhar 

essas questões através de Ofício  para a Secretaria de Educação Esporte e Lazer, visto que 

são demandas que envolvem diversos setores da SEMEDE.  Informo, ainda, que não 

poderei estar presente na reunião do dia 09 de fevereiro, visto ser meu aniversário, sugiro 

que o assunto não seja colocado em pauta. Raquel Schumacker Brust 2771-8441 Ramal 

213”.   Considerando o posicionamento da SEMEDE, a assembleia decidiu encaminhar 

ofício para aquela Secretaria, o que será feito em sete dias, prazo para que os conselheiros 

possam identificar outros pontos que merecem esclarecimentos, além daqueles elencados 



anteriormente.  A Conselheira Marisa Dias recordou que em 2017 o CMPOP dirigiu 

algumas perguntas para diversas secretarias.  Algumas não responderam, outras 

responderam evasivamente e somente a FROC respondeu à contento, razão pela qual 

tinha sugerido outra abordagem.  2) Aprovação da ata da 17ª AGO: a ata da 17ª AGO, cuja 

minuta foi enviada para todos os conselheiros por intermédio do grupo de WhatsApp, foi 

aprovada sem ressalvas.  3) Assuntos pendentes: O Presidente esclareceu que este item 

foi colocado na pauta para evidenciar os entraves que prejudicam o desenvolvimento dos 

trabalhos do CMPOP, não bastassem as restrições impostas pela pandemia.  O primeiro 

problema que se arrasta há muito tempo é a figuração das informações do CMPOP no site 

da Prefeitura.  A despeito dos nossos ofícios nº 009/2019, de 28.10.2019, 001/202, de 

01.01.2020 e 017/2020, de 11.05.2020, as informações do CMPOP ainda hoje estão 

desestruturadas, desatualizadas e incompletas, embora os arquivos estejam sendo 

regularmente enviados para a SEGEP.  O segundo problema é a atualização do sistema OP 

On-line.  Em 2020, o sistema foi liberado com atraso e não contemplou todas as 

funcionalidades encontradas na versão anterior utilizada em 2019.  Adicionalmente, o 

CMPOP solicitou correção no cálculo de alguns percentuais.  As alterações propostas 

foram encaminhadas para a SEGEP por intermédio do Ofício nº 025/2020 – CMPOP, de 

11.11. 2020.  O terceiro problema refere-se à eleição para completamento do quadro.  

Conforme foi decidido na 17ª AGO, a inscrição dos candidatos, a votação e a apuração 

seriam feitas sem a realização de reuniões presenciais e isto exige o desenvolvimento de 

ferramenta específica. Necessário também estabelecer ações de divulgação Neste 

diapasão, o CMPOP solicitou uma reunião com ASCOMTI, por intermédio do Ofício nº 

003/2021, de 22.01.2021, encaminhado para a SEGEP, porém não recebemos resposta.  

Considerando que as três pendências apresentadas dependem da atuação da ASCOMTI, o 

Conselheiro Lobo propôs, e a assembleia referendou, convidar aquela assessoria para 

informar objetivamente quais os prazos previstos para atendimento das demandas do 

CMPOP.  O Presidente informou que não encaminhou o pedido de direito de resposta à 

Rádio Megamix.  Considerando o prazo decorrido desde a entrevista do Prefeito, a 

assembleia decidiu alterar o procedimento – em vez de pedir direito de resposta,  

pediremos uma janela na programação da rádio para divulgar o CMPOP.  O Presidente 

ficou encarregado de encaminhar o pedido, precedido de um contato pessoal para 

ajustes. Para viabilizar a realização do fórum sobre saneamento básico, nenhuma 

providência foi tomada.  O Conselheiro Sérgio Adriane Pires, em nome do CMPOP, 

abordará autoridades do Estado e do BNDES para discorrerem sobre a transferência dos 

serviços da CEDAE para prestadores privados. Abordará também autoridades da 

Prefeitura para discorrerem sobre a situação atual e perspectivas do saneamento básico 

em Rio das Ostras.  Informações sobre plataforma utilizada, data, horário e duração 

previstos serão prestadas pelo Conselheiro Sérgio Adriane, à medida que os ajustes forem 



confirmados.  Encerradas as discussões dos itens constantes da pauta, a Conselheira 

Marisa Dias pediu para incluir na pauta da próxima reunião uma apresentação da 

SECTRAN.  Antes de formalizar o convite à SECTRAN, o Presidente aguardará que os 

conselheiros indiquem alguns pontos que desejam conhecer. O Conselheiro Sérgio 

Adriane Pires propôs, e a assembleia acatou a proposta, que o CMPOP envie ofício para o 

Prefeito para conhecer as razões pelas quais o município de Rio das Ostras não aderiu ao 

programa de transferência dos serviços prestados pela CEDAE para a iniciativa privada.  O 

Conselheiro Sérgio Adriane Pires ficou encarregado de avaliar e propor procedimentos 

que permitam a participação de qualquer munícipe nas reuniões virtuais do CMPOP, 

relacionando facilidades e restrições.  Restou também acordado que o Presidente enviará 

ofícios para a SEGEP, SEMOP, SEMUSA e SAAE para que estes órgãos tragam, na próxima 

assembleia, informações atualizadas sobre o andamento das demandas propostas pelo 

CMPOP.  Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às vinte horas e trinta 

minutos e lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Marisa Aparecida Dias – 

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

 

 

 

 

 

 


