
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária 

 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e oito 

minutos, no Centro de Cidadania, teve início a 2ª Assembleia Geral Ordinária do 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada 

pelo edital publicado na edição nº 1424 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte 

pauta: Aprovação da ata da 1ª AGO; Esclarecimentos sobre o contrato de concessão dos 

serviços de água e esgoto; Preenchimento das vagas no CMPOP (eleição nas setoriais); 

Assuntos gerais.  A assembleia contou com a participação de dois conselheiros do poder 

público – Márcio Senna Salgado (SEGEP) e Evandro Silva (SESEP) e  quinze conselheiros 

da sociedade civil – Vanderlei Campos, Marisa Aparecida Dias, Kátia Maria Diniz Macilo, 

Pedro Barbosa de Carvalho, Marcelo Ramos Coelho da Silva, Naja Botelho Thomé, Uilson 

Alves Silva, José Geremias Dalmazo, Karla Regina de Souza Carvalho, Ana Lúcia Falcão 

Oliveira, Wantuil Rimes Valente, Sérgio Adriane Pires, Sydney Cleber de Oliveira, 

Antonio Augusto B. Lobo e Oscar Alberto Valli. Os Conselheiros Edilaine Leite da 

Nóbrega, Leslie Calvazara Carreiro e Mariana de Souza Correa justificaram suas 

ausências. Os Conselheiros Lucimar Chaves de Lima, Mariângela Alves de Queiroz, Suely 

Luzia Pereira, Sandro Werneck Rodrigues e Marlon Messias de Lima Sthel Antunes não 

justificaram suas faltas.  Do poder público não compareceu nenhum representante da 

SEMAP, da SEMEDE, da SEMUSA, da SEMOP e do SAAE. Participaram também os 

munícipes Rosely Aparecida Pinheiro da Silveira, Ygor Nascimento, Clara Nascimento, 

Cláudio Falcão, Lucimar Martins de Souza, Alberto Carlos Paula de Souza, Rafael A. Souza 

e Silvio Lacerda. 

 

 

1) Aprovação da ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária: a minuta foi enviada previamente 

para todos os conselheiros sendo agora aprovada por unanimidade sem ressalvas.   

 

2)  Esclarecimentos sobre o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto: 

nenhum representante do SAAE compareceu a esta reunião, tal como aconteceu na 

primeira assembleia geral ordinária, realizada em dezessete de fevereiro.  A Presidente 

Marisa Dias considerou totalmente fora de propósito a confirmação de concursos 

público para preenchimento de vagas no SAAE e para sustar esta intenção propôs que o 

CMPOP buscasse amparo junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A 

proposta foi acatada sem objeção de qualquer conselheiro presente. 

 

3) Preenchimento das vagas no CMPOP (eleição nas setoriais): a Presidente Marisa Dias 

propôs que a eleição para completamento do quadro de conselheiros ocorra durante as 

reuniões setoriais.  Os procedimentos, semelhantes aos procedimentos adotados 

anteriormente (divulgação das vagas disponíveis, prazo para inscrições, identificação 

dos candidatos, locais de votação e identificação dos eleitores, apuração) correrão por 

conta da SEGEP. 

 



4) Assuntos gerais: a Presidente Marisa Dias informou que pretende realizar reuniões 

virtuais com as diferentes comissões para acompanhar as suas ações. Acrescentou que 

emitirá uma resolução formalizando a composição das comissões e respectivos 

coordenadores. O Conselheiro Uilson Alves Silva propôs que a Comissão de Obras passe 

a se denominar Comissão de Obras e Serviços Públicos.  A proposta foi aceita sem 

contestação. Eventuais pedidos de informação para subsidiar os trabalhos das 

comissões serão encaminhados pelo Coordenador para a Comissão Executiva. 

 

O Conselheiro Antonio Augusto B.Lobo ficou encarregado de contatar a ASCOMTI com 

vistas à ativação do sistema POP On-line em primeiro de abril, bem como ajustar outras 

atividades visando a divulgação das reuniões setoriais: entrevista em rádio, fixação de 

“fronts” (fronts fixados no ano passado foram repassados para eventual 

aproveitamento), confecção de cartazes, disponibilização de computador no Centro de 

Cidadania com acesso à Internet, impressão de formulários para votação, etc. 

 

A Presidente Marisa Dias exortou os conselheiros a lerem a anteprojeto da LDO, 

disponível no site da Prefeitura desde vinte e oito de fevereiro p.p.. Acrescentou que 

pretende discutir com as diferentes comissões da Câmara e também convidar outras 

secretarias. 

 

A Presidente Marisa Dias adiantou que as setoriais  seguirão a dinâmica já estabelecida 

em anos anteriores (apresentação do CMPOP - papel, fundamentação legal, 

composição; instrumentos de planejamento – PPA, LDO e LOA;  apresentação do sistema 

POP On-line; apresentação de projetos e atividades em andamento; manifestação dos 

munícipes).  O Conselheiro Pedro Barbosa de Carvalho ficou encarregado de controlar o 

transporte dos conselheiros para os locais das reuniões setoriais. 

 

Seguiram-se manifestações diversas dos conselheiros e munícipes, com destaque para 

a proposta de reativação do Orçamento Participativo Jovem, apresentada pela 

Conselheira Naja Botelho Thomé.  

 

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

minutos, cuja ata vai assinada por Marisa Aparecida Dias – Presidente do CMPOP e 

Vanderlei Campos – Secretário “ad-hoc”.  


