
Ata da 22ª Assembleia Geral Ordinária 
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

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

minutos, teve início a 22ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

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

edição nº 1335 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) 

Aprovação da ata da 21ª AGO; 3) Pendências no desenvolvimento do sistema POP On-line; 4) 

Planejamento do fórum de saneamento básico; 5) Situação dos projetos indicados pelo CMPOP;  

6) Próximas atividades.  Em razão das limitações impostas pela pandemia causada pelo 

coronavírus, a assembleia ocorreu em meio virtual utilizando a plataforma Google Meet, por 

intermédio do link: https://meet.google.com/ktj-rmkg-cqm.  A assembleia contou com a 

participação de sete Conselheiros, representantes da sociedade civil – AMAEG (Ângela 

Maria Carvalho), Antônio Augusto B. Lobo, Leslie Calvazara Carreiro, Marisa Aparecida 

Dias, Pedro Barbosa de Carvalho, Sérgio Adriane Pires e Vanderlei Campos. Do poder 

público compareceram os Conselheiros Márcio Senna (SEGEP), Flávio Fonte Vieira 

(SEMOP), Evandro da Silva Carvalho (SESEP) e Raquel Brust (SEMEDE). Não compareceu 

nenhum representante do SAAE, da SEMUSA, e da SEMAP.  Também participaram os 

munícipes: Lucas Alves de Jesus, Rubens Souza e Carlos Roberto da Silva. 1) Informes: o 

Presidente iniciou a reunião citando o recebimento do ofício SEGEP 0255, de dois de junho 

de dois mil e vinte e um, já distribuído para todos os conselheiros por intermédio do 

grupo de WhatsApp, e que traz informações do SAAE. Estas informações serão 

comentadas mais a frente.  Sobre a repactuação do contrato de Prefeitura com a BRK, o 

Conselheiro Márcio Senna – SEGEP informou que não há ainda decisão definitiva. Devido à 

ausência de representantes do SAAE, ficamos sem notícias sobre o faturamento dos 

serviços de água e esgoto em Rocha Leão. O ofício 006/2021 dirigido à SEMEDE continua 

sem resposta. O Presidente informou ainda que, consultando o site do MPRJ para 

conhecer o andamento do processo 2021.00286235, instaurado em função do ofício 

CMPOP nº 008/2021, verificou que a Prefeitura ainda não foi notificada. O Vice-presidente 

Pedro Barbosa de Carvalho trouxe um pedido do Sr. Wilson  Eigi Iwasa para que o CMPOP 

colaborasse na implantação de hortas urbanas. Restou claro que isto refoge das 

competências do CMPOP.  Nada obstante, o assunto mereceu considerações de alguns 

conselheiros que vão atuar em prol daquele objetivo, fora do âmbito do CMPOP. 2) 

Aprovação da ata da 21ª AGO: a ata da 21ª AGO, cuja minuta foi distribuída para todos os 

conselheiros, foi aprovada sem ressalvas. 3) Pendência no desenvolvimento do sistema 

POP On-line: o Presidente manifestou sua preocupação em relação ao não atendimento 

de todas as especificações contidas no Ofício CMPOP 025, de onze de novembro de dois 

mil e vinte e estendeu esta preocupação até mesmo para o desenvolvimento dos 

aplicativos necessários para a realização da próxima conferência em novembro vindouro e 

eleição de novos conselheiros. 4) Planejamento do fórum de saneamento básico: a 
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discussão deste tema baseou-se nas notas enviadas pelo Conselheiro Sérgio Adriane Pires, 

em dezenove de maio p.p.  O Conselheiro Sérgio Adriane esclareceu que as diretrizes 

listadas – dimensão social, legal, técnica e política são apenas orientações para que os 

palestrantes exponham suas ideias sob diversos ângulos.  O Conselheiro Vanderlei 

Campos pediu a inclusão da visão econômica. Após os debates, restou decidido que o 

fórum se desenvolverá em dois sábados consecutivos, preliminarmente marcados para os 

dias quatorze e vinte e um de agosto, das oito às doze horas.  O Conselheiro Sérgio 

Adriane negociará com o Secretário Mário Baião para obter o apoio da Prefeitura e, a 

partir de então, convidará entidades palestrantes – BRK, CEDAE, INEA, SAAE, Secretarias 

Municipais e entidades de classe, dentre outras.   O Conselheiro Vanderlei Campos 

negociará com a Câmara Municipal para obter a cessão do plenário e dos recursos 

tecnológicos para a realização do fórum.  O fórum ocorrerá em ambiente on-line, 

podendo contar com a participação presencial, respeitando as limitações impostas à 

realização de cultos religiosos. Espera-se que na próxima assembleia geral ordinária 

tenhamos uma estruturação definitiva do evento. 5) Situação dos projetos indicados pelo 

CMPOP: continua pendente a avaliação das obras de adequação realizadas no pronto-

socorro.  O Jornal Oficial, na sua edição nº 1327, de vinte e um de maio p.p., publicou 

nova chamada pública, com prazo de vinte dias, visando aquisição de imóvel para abrigar 

o CAPSI.  O processo de construção da capela mortuária em Rocha Leão, cuja licitação 

ocorreu em vinte e seis de abril, de acordo com informação do Conselheiro Flávio Fonte 

Vieira, se encontra sob análise no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. De 

acordo com os termos do Ofício SEGEP 0255, já referenciado, a implantação ou expansão 

da rede de esgoto nos Setores “N” e “O” já teve o projeto finalizado e contemplará as ruas 

Coral, Pérola e parte da rua Guanabara, na localidade de Ouro Verde e a rua Aracaju no 

bairro Jardim Bela Vista. Sobre a expansão da rede de esgoto na Boca da Barra foi 

informada que “os técnicos ainda estão finalizando os estudos necessários para 

elaboração do projeto”. O Ofício SEGEP 0255 nada informou sobre o desenvolvimento do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 6) Próximas atividades: o Presidente, 

recepcionando reclamações de alguns conselheiros, enviará novo ofício para a SEGEP para 

alertá-la sobre as reiteradas ausências de conselheiros do poder público. O Presidente 

instou os conselheiros a ampliar contatos com associações, igrejas, clubes, etc., visando à 

divulgação do POP On-line e lembrou que na próxima reunião deveremos analisar o 

relatório do POP On-line, cuja minuta será preparada pelos Conselheiros Antonio Augusto 

B. Lobo e Vanderlei Campos, bem como avaliar a estruturação do fórum de saneamento 

básico. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e 

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

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


