
Ata da 24ª Assembleia Geral Ordinária 
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 

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

minutos, teve início a 24ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

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

edição nº 1354 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2)  

Aprovação da ata da 23ª AGO; 3)  Avaliação do Relatório Anual de Demandas -2021; 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. O acesso à reunião foi feito, inicialmente, por intermédio do link: 

https://meet.google.com/hgq-hziw-ybs.    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 André Arrigoni (SEGEP) e Evandro Karvalho (SESEP). Não compareceu 

nenhum representante da SEMAP, da SEMEDE, da SEMUSA, da SEMOP e do SAAE. 

Também participaram os munícipes: Alex Sandre Rangel, Izabel Thomaz, Nathalia Ferreira, 

Robson Reis Souza, Marcos Lourenço, Daniella dos Santos Machado e Carlos Roberto da 

Silva.  Outros munícipes acessaram a reunião e foram desligados por mau 

comportamento.   1) Informes: o Presidente iniciou informando que a reunião seria 

interrompida dentro de sessenta minutos em função da limitação imposta pela 

ferramenta gratuita utilizada, visto que a SEGEP ainda não conseguiu obter outra 

ferramenta.  Prosseguiu o Presidente: o Ofício CMPOP 006, de vinte e dois de fevereiro de 

dois mil e vinte e um, encaminhado para a SEMEDE, continua sem resposta.   O Ofício 

CMPOP 008, encaminhado para o MPRJ, em vinte e dois de março de dois mil e vinte e 

um, gerou a abertura do PA2021 00286235; a última movimentação, ocorrida em vinte e 

oito de maio assinala: “Servidor/Encaminhamento ao Membro”.  O ofício CMPOP 013 

dirigido à SEGEP, solicitando a substituição dos conselheiros indicados pela SEMUSA, 

SEMAP e SEMEDE não foi respondido.  O Ofício CMPOP 014 para a Diretoria 

Administrativa da Câmara, por intermédio do qual, requisitamos o plenário e suporte 

técnico e administrativo da Câmara para a realização do fórum de saneamento básico 

recebeu algumas considerações daquela Casa e que não foram respondidas posto que o 

coordenador do fórum opinou por dispensar o apoio da Câmara.  2) Aprovação da ata da 

23ª AGO: a ata da 23ª AGO, cuja minuta foi distribuída previamente para todos os 

conselheiros, foi aprovada sem ressalvas.  3) Avaliação do relatório de demandas-2021: a 

minuta do relatório foi enviada para todos os conselheiros no dia sete de julho p.p., não 

tendo recebido nenhuma contribuição ou ressalva.  Colocado em votação, o relatório foi 
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aprovado por unanimidade. O CMPOP solicitará que a SEGEP obtenha um encontro com o 

Prefeito para formalizar a entrega do relatório.  4) Planejamento do fórum de saneamento 

básico: o Conselheiro Sérgio Adriane informou que o SAAE aceitou e a BRK declinou do 

convite para participar do fórum e acrescentou que vê possibilidades de contar com a 

participação da AEA, do INEA e do CREA-RJ.  Considerando a proximidade do evento, ficou 

definida a data limite de dezoito de agosto para fechamento da grade.  O Presidente 

negociará com a SEGEP a participação da própria SEGEP, da SEMAP e da SEMOP.  

Conforme informado no início da reunião, a sessão foi interrompida e reaberta utilizando-

se o link  https://meet.google.com/cid-wprh-qey.   5) Situação dos projetos indicados pelo 

CMPOP: infelizmente, mais uma vez, muitas secretarias não compareceram, 

impossibilitando a atualização das informações. Em consideração aos munícipes que pela 

primeira vez assistiram a reunião do CMPOP, o Presidente relacionou os tópicos que 

seriam tratados: avaliação da reforma do pronto-socorro, construção da capela mortuária 

de Rocha Leão, aquisição de um imóvel para implantação do CAPSI, ampliação da rede de 

coleta de esgoto no Setor “N”, ampliação da rede de esgoto na Boca da Barra e o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Presidente reiterou o 

pedido formulado por intermédio do Ofício CMPOP 024/2020 no sentido de remanejar a 

verba de um milhão de reais, originalmente destinada à implantação de uma agência 

transfusional para a expansão da rede de coleta de esgoto no Setor “N”, mesmo sabendo 

que ocorreu um contingenciamento no início de dois mil e vinte, mas também sabendo 

que algumas obras não previstas no orçamento, tal como a reforma da feirinha da Rua 

Amazonas, foram ou estão sendo realizadas.   6) Próximas atividades: nenhuma atividade 

foi programada. A pauta da próxima reunião será estabelecida futuramente, obedecendo 

aos prazos regimentais.   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. 
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