
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

no Centro de Cidadania, teve início a 1ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada pelo 

edital publicado na edição nº 1415 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte 

pauta: Cronograma das assembleias ordinárias; Cronograma das reuniões setoriais; 

Formação das comissões; Assuntos gerais.   A assembleia contou com a participação 

quatro conselheiros do poder público – André Luiz Arrigoni (SEGEP), Evandro Karvalho 

(SESEP), Flávio Fonte Vieira (SEMOP) e Eduardo de Souza Faria (SEMUSA) e dezessete 

conselheiros da sociedade civil – Mariângela Alves de Queiroz, Vanderlei Campos, 

Marisa Aparecida Dias, Kátia Maria Diniz Macilo, Pedro Barbosa de Carvalho, Leslie 

Calzavara Carreiro, Naja Botelho Thomé, Uilson Alves Silva, José Geremias Dalmazo,  

Marcelo Ramos Coelho da Silva, Sérgio Adriane Pires, Sydney Cleber de Oliveira, 

Antonio Augusto B. Lobo, Ana Lúcia Falcão Oliveira, Oscar Alberto Valli, Mariana de 

Souza Correa e Wantuil Rimes Valente. Os Conselheiros Edilaine Leite da Nóbrega, 

Karla Regina de Souza Carvalho e Sandro Werneck Rodrigues justificaram suas 

ausências. Os Conselheiros Lucimar Chaves de Lima, Suely Luzia Pereira e Marlon 

Messias de Lima Sthel Antunes não justificaram suas faltas.  Do poder público não 

compareceu nenhum representante da SEMAP, da SEMEDE e do SAAE.  1) Cronograma 

das assembleias gerais ordinárias: ficou ajustado que as assembleias se realizarão, 

preferencialmente, na segunda semana do mês e, seguindo critério já adotado no 

passado, ocorrerão em diferentes dias da semana.  Com estas premissas, restou 

definido o seguinte cronograma para o ano corrente: 7 de março, 12 de abril, 11 de 

maio, 9 de junho, 15 de julho, 8 de agosto, 13 de setembro, 5 de outubro, 10 de 

novembro e 16 de dezembro.  2) Cronograma das reuniões setoriais: as reuniões 

setoriais se estenderam de abril até o final de junho, às 3ª e 5ª feiras, excetuando-se 

as semanas nas quais teremos assembleias gerais.  As três primeiras reuniões 

ocorrerão em setores nos quais, no ano passado, tivemos maior envolvimento da 

população.  Com estas premissas, restou definido o seguinte cronograma: Setor O: 5 

de abril; Setor N: 7 de abril; Setor J: 19 de abril; Setor A: 26 de abril; Setor B: 28 de 

abril; Setor C: 3 de maio; Setor D: 5 de maio; Setor E: 17 de maio; Setor F: 19 de maio; 

Setor G: 24 de maio; Setor H: 26 de maio; Setor I: 2 de junho; Setor K: 14 de junho; 

Setor L: 21 de junho; Setor M: 23 de junho.  O sistema de apuração POP On-line ficará 

disponível de 1º de abril até 30 de junho de 2022 e admitiremos também a utilização 

de formulários impressos para utilização em locais específicos –Centro de Cidadania, 

unidades de saúde e escolas.  3) Formação das comissões: a Presidente Marisa Dias 

comentou que a erupção da pandemia evidenciou outros graves problemas que 

assolam a população de Rio das Ostras, o que nos obriga a observar outros setores 

com o empenho que dedicamos à abordagem sobre saneamento básico.  Neste viés, 

propôs a criação de seis comissões: de Assistência Social, de Educação, de Saúde, de 



Obras, de Saneamento e de Licitações. Estas comissões acompanharão as atividades 

dos respectivos conselhos, assim como buscarão trazê-los para junto do CMPOP, 

visando a elaboração de orçamentos integrados e factíveis. Para compor a Comissão 

de Assistência Social inscreveram-se os Conselheiros Edilaine Leite da Nóbrega, Ana 

Lúcia Falcão Oliveira, Naja Botelho e Oscar Alberto Valli. Para compor a Comissão de 

Educação inscreveram-se os Conselheiros Marcelo Coelho, Kátia Macillo, Wantuil 

Rimes Valente e Naja Botelho. Para compor a Comissão de Saúde inscreveram-se os 

Conselheiros Kátia Macillo,  Mariângela Alves de Queiroz, Mariana de Souza Correa e 

José Geremias Dalmazo.  Para compor a Comissão de Obras inscreveram-se os 

Conselheiros Sérgio Adriane Pires, Uilson Alves Silva e Pedro Barbosa de Carvalho. 

Para compor a Comissão de Saneamento inscreveram-se os Conselheiros Sérgio 

Adriane Pires, Leslie Calvazara Carreiro, Sydney Cleber de Oliveira e Vanderlei Campos.  

Para compor a Comissão de Licitações inscreveram-se os Conselheiros Kátia Macillo, 

Mariângela Alves de Queiroz, Uilson Alves Silva e Pedro Barbosa de Carvalho.  A 

interação com a ASCOMTI visando ajustes no sistema POP On-line e emissão de 

relatórios, anteriormente feita pelos Conselheiros Lobo e Vanderlei, contará também 

com suporte dos Conselheiros Kátia Macillo e José Geremias Dalmazo.  A realização de 

eventuais eventos “on-line” ficará a cargo do Conselheiro Marcelo Coelho.  4) Assuntos 

gerais: a Presidente Marisa Dias informou que ainda nesta semana visitará uma sala 

no Centro de Cidadania que abrigará arquivos e equipamentos do CMPOP, além de 

servir de local para recepcionar munícipes interessados em conhecer as atividades do 

Conselho.  Em seguida, a Presidente abriu a palavra para comentários sobre a oficina 

realizada no dia quinze de fevereiro p.p., convocada pela SEMAP, no desenvolvimento 

do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, hoje na fase de 

diagnóstico. Alguns conselheiros se manifestaram favoravelmente e outros entendem 

que a administração pública somente cumpriu formalidades. Dentre os que 

aprovaram o evento, um criticou a participação de servidores no grupo de trabalho e 

outro mostrou insatisfação com o tempo dedicado à tarefa (matriz SWOT). O 

conselheiro Sergio Adriane comentou sobre o aparente direcionamento do Edital do 

PMGIRS, prevendo o uso do aterro sanitário para disposição final do lixo, em 

detrimento do uso do processo de pirólise, por exemplo, uma solução mais moderna 

e capaz de gerar energia elétrica a partir do lixo. Observou que o PMGIRS não previu 

a gravimetria e o EVTEA (estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental), dois 

estudos essenciais para o pretendido estudo do PMGIRS.   Foram também comentadas 

algumas impropriedades constantes do material que consolidou as discussões nos 

quatro grupos de trabalho.  Dada a importância do tema, o CMPOP irá acompanhar 

todas as etapas do desenvolvimento do PMGIRS.  Durante as discussões, ressaltou-se 

mais uma vez, a ausência de representantes da SEMAP nesta reunião.  Nada mais 

havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas, cuja ata vai 

assinada por Marisa Aparecida Dias – Presidente do CMPOP e Vanderlei Campos – 

Secretário “ad-hoc”.  


