
Ata da 21ª Assembleia Geral Ordinária 
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e dez 

minutos, teve início a 21ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por edital publicado na 

edição nº 1325 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) 

Aprovação da ata da 20ª AGO; 3) Apresentação da SEMBES; 4) Situação dos projetos indicados 

pelo CMPOP; 5) 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/nfo-drea-znf.  A 

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

civil – AMAEG (Ângela Maria Carvalho), Antônio Augusto B. Lobo, Marisa Aparecida Dias, 

Sérgio Adriane Pires, Sydney Cleber de Oliveira e Vanderlei Campos.  A Conselheira Leslie 

Calvazara Carrero justificou sua ausência.  Também participaram os munícipes: Luiz Maia, 

Fernanda Souza, Uilson Alves, Kátia Macillo, Felipe da Costa Ferreira, Carlos Roberto da 

Silva, Suely Luiza Pereira, Yara Melhem, Marcos Lourenço e Daniela Santos Machado.  Do 

Poder Público, nenhum conselheiro, titular ou suplente, compareceu.  1) Informes: o 

Presidente Vanderlei Campos iniciou a reunião relacionando os casos pendentes e outras 

ocorrências. O Presidente informou que no dia 7 de maio foi até à Rádio Megamix, não 

encontrou o proprietário, deixou telefone para contato, mas não obteve retorno. 

Considerando o prazo decorrido e considerando que deveremos dispor de divulgação em 

duas emissoras de FM da cidade, o Presidente pediu, e obteve, aquiescência da plenária 

para abandonar a intenção de utilizar a Rádio Megamix para divulgação do POP On-line.    

O Conselheiro Sérgio Adriane Pires informou que, ainda hoje, enviará para os 
conselheiros, por intermédio do grupo de WhatsApp, as suas primeiras ideias sobre a 
realização do fórum de saneamento básico.  A reunião com o Secretário Mário Baião, com 
o objetivo de viabilizar a criação de uma página do CMPOP no Facebook ainda não foi 
marcada.  Em relação aos mecanismos que permitam a participação da sociedade nas 
reuniões do CMPOP, restou acordado que a plataforma atualmente utilizada contempla 
nossas necessidades.  O ofício 006/2021 dirigido à SEMEDE continua sem resposta.   
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 foi 
protocolado sob o nº 2021.00286235, na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 
Núcleo Macaé. A Prefeitura ainda não foi notificada.  O ofício 011/2021, dirigido à 
Presidência da Câmara Municipal de Rio das Ostras, solicitava divulgação do POP On-line 
por ocasião das aberturas das sessões.  Passadas quatro sessões sem que o pedido fosse 
atendido, o Presidente enviou mensagem a todos os conselheiros para que cada um 
procurasse os vereadores para buscar apoio. Neste diapasão, os Conselheiros Antônio 
Augusto B.Lobo e Vanderlei Campos estiveram na Câmara no dia 18 de maio e, na sessão 
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daquele dia, o CMPOP e o Sistema POP On-line foram citados pelos Vereadores Rodrigo 
Jorge Barros, Sidney Mattos Filho, Maurício Braga Mesquita e João Francisco de Souza 
Araújo.  Obtiveram também a promessa de divulgação do POP On-line em duas emissoras 
de FM, como já citado. Considerando o exposto, o ofício 011/2021 perdeu objeto. O ofício 
012/2021, também dirigido à Presidência da Câmara Municipal de Rio das Ostras, 
solicitava a inserção, no site da Câmara, de um link direcionando para o Sistema POP On-
line. Este pedido foi atendido em 18 de maio. O ofício 005/2021, dirigido ao Prefeito, foi 
respondido por intermédio do ofício 232/SEGEP, cujo teor foi distribuído para todos os 
conselheiros. No ofício da SEGEP não encontramos esclarecimentos a respeito dos 
investimentos feitos pela Prefeitura na ampliação da rede da CEDAE.  No dia 17 de maio, 
os Conselheiros Pedro Barbosa de Carvalho e Vanderlei Campos estiveram com o 
Secretário da SEMEDE para obter apoio na divulgação do POP On-line.  2) Aprovação da 
ata da 20ª AGO: a ata da 20ª AGO, cuja minuta foi distribuída previamente para todos os 
conselheiros, foi aprovada sem ressalvas.  3) Apresentação da SEMBES: a exposição foi 
feita pela Subsecretária Rosimara Valadares que discorreu sobre os serviços prestados 
pela SEMBES, comentou os itens listados previamente pelo CMPOP e, por fim, respondeu 
a outros questionamentos.  O principal questionamento, exposto pela Sra. Fernanda 
Souza – presidente do Rotary Club de Rio das Ostras e pela munícipe Kátia Macillo, foi a 
respeito da importação e distribuição dos equipamentos doados por uma entidade alemã, 
com interveniência do Rotary Club de Rio das Ostras. A Subsecretária Rosimara prestou 
alguns esclarecimentos, mas assinalou que, por determinação do Conselho Nacional de 
Assistência Social, este assunto é da alçada das secretarias de saúde. A Sra. Rosimara e o 
Sr. Vanderlei Campos, no papel de conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, buscarão 
esclarecimentos definitivos sobre o tema junto à SEMUSA.  4) Situação dos projetos 
indicados pelo CMPOP: a atualização das informações ficou prejudicada em função da 
ausência de todos os conselheiros representantes do poder público.  5) Próximas 
atividades: o Presidente instou os conselheiros a ampliar contatos com associações, 
igrejas, clubes, etc., visando a divulgação do POP On-line.  Nada mais havendo a tratar, a 
assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e quarenta minutos e lavrada a presente 
ata, que vai assinada por mim, Marisa Aparecida Dias – Secretária “ad-hoc” e Vanderlei 
Campos – Presidente do CMPOP. 


