
Ata da 20ª Assembleia Geral Ordinária 
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze 

minutos, teve início a 20ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, para deliberar sobre a seguinte pauta: 

1) Informes; 2)Aprovação da ata da 19ª AGO; 3) Situação dos projetos indicados pelo 

CMPOP; 4) Próximas atividades.  Em razão das limitações impostas pela pandemia causada 

pelo Coronavírus, a assembleia ocorreu em meio virtual utilizando a plataforma Google 

Meet, acessada por intermédio do link: https://meet.google.com/spj-zsqp-hte.  A 

assembleia contou com a participação de oito Conselheiros, representantes da sociedade 

civil – AMAEG (Ângela Maria Carvalho), 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 quatro 

Conselheiros - Márcio Senna Salgado (SEGEP), Flávio Fonte Vieira (SEMOP), Eduardo Souza 

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

SEMAP, da SEMEDE e da SESEP.  Três munícipes também participaram.  1) Informes: o 

Presidente Vanderlei Campos iniciou a reunião relacionando os casos pendentes. O 

Presidente informou que até agora não conseguiu contato telefônico com a Rádio 

Megamix para agendar um encontro com aquela emissora, com o objetivo de obter pauta 

para divulgação das atividades do CMPOP.  O Conselheiro Sérgio Adriane Pires informou 

que, na próxima semana, submeterá à apreciação dos conselheiros, no grupo de 

WhatsApp, as suas primeiras ideias sobre a realização do fórum de saneamento básico.  O 

Conselheiro Sérgio Adriane ficou autorizado a marcar uma reunião com o Secretário Mário 

Baião, com o objetivo de viabilizar a criação de uma página do CMPOP no Facebook.  Os 

ofícios 005/2021 dirigido ao Prefeito e 006/2021 dirigido à SEMEDE não foram 

respondidos. Concretizando decisão tomada na 19ª AGO, o Presidente encaminhou o 

Ofício nº 008/2021 ao Ministério Público do Rio de Janeiro, solicitando que aquele 

“parquet” celebre um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Rio das 

Ostras, com o objetivo de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico.  A eleição de 

conselheiros para completar o quadro dependia de ferramentas a serem desenvolvidas 

pela ASCOMTI.  A SEGEP, por intermédio do Ofício 116/2021, de 25 de março de 2021, 

encaminhou considerações da ASCOMTI nas quais aquela assessoria declara a 

impossibilidade de desenvolver o software em curto prazo, e perguntou se o CMPOP teria 

interesse em prosseguir.  Por intermédio do Ofício nº 009/2021, de 29 de março de 2021, 

o CMPOP declinou desta opção por entender que cabe à SEGEP pugnar pelos recursos 

para cumprir as tarefas previstas nas leis que regem a matéria.  2) Aprovação da ata da 

19ª AGO: a ata da 19ª AGO, cuja minuta foi distribuída previamente para todos os 

conselheiros, foi aprovada sem ressalvas.  3) Situação dos projetos indicados pelo CMPOP: 
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continuamos aguardando a avaliação da SEMUSA em relação aos obras realizadas no 

pronto-socorro.  A chamada pública para aquisição de um imóvel para abrigar o CAPSI foi 

encerrada em 18 de março p.p.  O certame para construção da capela mortuária de Rocha 

Leão, inicialmente previsto para 7 de abril foi adiado para 26 de abril de 2021.  

Continuamos aguardando que a SEGEP remaneje R$ 1.000.000,00 para reforçar o projeto 

de expansão da rede de coleta de esgoto.  Em relação ao Plano Municipal de Saneamento 

Básico, a Conselheira Juliana Gomes Paula, do SAAE, informou que, na semana anterior ao 

recesso implantado em todo o estado do Rio de Janeiro, a empresa MJ Engenharia 

solicitou informações de todos os prestadores de serviço de saneamento básico em Rio 

das Ostras – CEDAE, BRK e SAAE.  O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho interveio 

para assinalar que, segundo informações obtidas no Núcleo de Vigília Cidadã, as despesas 

com a contratação da consultoria teriam sido bancadas pelo Comitê de Bacias. O 

Conselheiro Vanderlei Campos assinalou que no encaminhamento das propostas do 

CMPOP, já estava previsto o remanejamento de R$ 500.000,00 para reforçar os projetos 

de expansão da rede de coleta de esgoto, caso não fossem utilizados para contratar uma 

consultoria.  A Conselheira Juliana informou que está sendo construída uma extensão de 

600 m da rede coletora de esgoto, no bairro Ouro Verde, descarregando em elevatória já 

existente.  A mesma conselheira informou que o completamento da rede de esgoto na 

localidade Boca da Barra vai demorar porque o levantamento topográfico vai ser revisto.  

A Conselheira Marisa Dias aparteou para manifestar sua decepção, lembrando que, 

quando o SAAE apresentou suas intenções com o objetivo de captar a verba disponível ao 

CMPOP, nenhuma restrição foi apontada.  A representante do SAAE argumentou que o 

projeto foi elaborado pela empresa CONEM, entre 2004 e 2006.  Perguntada, a Sra. 

Juliana informou que o SAAE dispõe de 6 servidores dedicados à elaboração de projetos, 

sendo 5 de nível superior.  4) Próximas atividades: o Conselheiro Antonio Augusto B. Lobo 

relatou que vem mantendo entendimentos com o servidor Sérgio Azevedo, da SEGEP, com 

vistas a obter providências da ASCOMTI.  Hoje, a tarefa prioritária é iniciar a votação das 

demandas, via sistema POP On-line.  O Conselheiro Lobo espera ter o sistema disponível 

para teste nos dias 12 e 13 de abril e abri-lo ao público no dia 14 de abril de 2021.  O 

Conselheiro Vanderlei Campos cobrou providências da administração municipal, que, até 

o momento, não montou nenhum esquema de divulgação.  A geração dos relatórios exige 

ainda alguns aperfeiçoamentos.  O Conselheiro Lobo tem atuado também no 

armazenamento das informações do CMPOP no site da Prefeitura.  Em relação à eleição 

dos conselheiros para completamento do quadro, o CMPOP desistiu de cobrar medidas da 

SEGEP e da ASCOMTI, conforme já comentado.  Face os diversos problemas aflorados com 

a pandemia, a Conselheira Marisa Dias propôs convidar a SEMBES para que os 

conselheiros conheçam os trabalhos desenvolvidos por aquela secretaria.  A proposta foi 

acatada pela assembleia.  O Presidente Vanderlei Campos fará um primeiro contato e, se 



tiver sucesso, encaminhará um ofício convidando a SEMBES para participar da nossa 

próxima reunião.  Antes do envio do ofício, os conselheiros devem expor no grupo de 

WhatsApp sobre quais tópicos desejam obter esclarecimentos. Nada mais havendo a 

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

assinada por mim, Marisa Aparecida Dias – Secretária “ad-hoc” e Vanderlei Campos – 

Presidente do CMPOP. 


