
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
Ata da 25ª Assembleia Geral Ordinária 

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

minutos, teve início a 25ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

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

edição nº 1359 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) 

Aprovação da ata da 24ª AGO; 3) Fórum de Saneamento Básico; 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. O acesso à reunião foi feito por intermédio do link: 

https://meet.google.com/oft-coxh-pwe.   A assembleia contou com a participação de seis 

Conselheiros, representantes da sociedade civil: 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 Flávio Fonte Vieira (SEMOP). Não compareceu nenhum representante da 

SEMAP, da SEMEDE, da SEMUSA, da SESEP e do SAAE.  Também participaram: Nathalia 

Ferreira, Ana Luiza (Bairro da Liberdade – São Paulo), Thiago Costa, Alexandre Ferreira, 

Mariano Silva e Picollo.  1) Informes: o Presidente iniciou a reunião 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 Presidente informou que o Executivo criou uma 

comissão para avaliar a eventual inclusão de Rio das Ostras no Lote 3 para transferência 

dos serviços prestados pela CEDAE para a inciativa privada.  Informou ainda que o 

Relatório de Demandas – 2021 foi entregue ao Vice-Prefeito e que, desta vez, não 

obtivemos a oferta de R$ 3.000.000,00 para serem aplicados em projetos indicados pelo 

CMPOP.  O Relatório foi também encaminhado para a Presidência da Câmara e que tem 

notícia que cópia do referido Relatório foi distribuída para todos os vereadores.  Por fim, 

declarou ter recebido, convite do Vereador Uderlam, por intermédio da assessora Tânia 

Maria do Nascimento, para discutir os anteprojetos das leis orçamentárias, no dia treze de 

setembro, às dez horas, na Câmara Municipal e estendeu o convite para todos os 

conselheiros.  2) Aprovação da ata da 24ª AGO: a ata da 24ª AGO, cuja minuta foi 

distribuída previamente para todos os conselheiros, foi aprovada sem ressalvas.  3) Fórum 

https://meet.google.com/oft-coxh-pwe


de saneamento básico: o Conselheiro Sérgio Adriane informou que todas as providências 

foram tomadas e que, conforme programação já distribuída para todos os conselheiros, o 

Fórum comportará três palestras em cada dia (onze e dezoito de setembro), com períodos 

reservados a perguntas recebidas pelo “chat” do Facebook.  4) Situação dos projetos 

indicados pelo CMPOP: infelizmente, mais uma vez, muitas secretarias não 

compareceram, impossibilitando a atualização das informações.  Com a ausência de 

representantes da SEMUSA, continuamos sem uma avaliação das reformas efetuadas no 

pronto-socorro.  Com a ausência de representantes do SAAE, ignoramos se houve algum 

progresso nos projetos de esgotamento sanitário na Boca da Barra e no Setor “N”, bem 

como no desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico.  O Conselheiro 

Flávio Fonte Vieira, da SEMOP, informou que já foi assinado o contrato para construção da 

capela mortuária de Rocha Leão.   6) Próximas atividades: considerando que os 

anteprojetos do PPA, LDO e LOA foram publicados em dois de setembro, os conselheiros 

devem estudá-los para que o CMPOP emita sua proposta, a ser finalizada numa próxima 

reunião – ordinária ou extraordinária, dependendo dos prazos estabelecidos pela SEGEP.   

 Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às dezenove 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. 


