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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº   01  /2022   

Aos  dezesseis dias do mês de fevereiro de 2022,  às  16  horas,  no Gabinete do Prefeito,  se
reuniram  os  membros  do  CONPLAN em  sessão  ordinária,  com  a  presença  dos  seguintes
integrantes:  Eros  dos  Santos –  Presidente,  SMPU/PMBM;  Inácio  Lino  Pereira –  Secretário,
SMPU/PMBM;  Ana Paula Torres  –  PGM/PMBM;  Alberto Almeida Carneiro  – SSMHIS/PMBM;
Vinícius  de  Azevedo Silva  –  SMMADS/PMBM;  Leonardo  Ramos  de  Oliveira –  SMF/PMBM;
Carlos Roberto de Carvalho – SMDR/PMBM; Léo Franklin Malvão Dias – SMPU/PMBM; Hélio
Roberto  Silva  Francisco  –  PGM/PMBM;  Jorge  Alberto  Leal  de  Almeida –  SMPU/PMBM;
Jeniffer Pereira Melgaço – SMMADS/PMBM; Jefferson Alessandro Galdino Mamede – CMBM;
Ademir Fontes Avelar, Anderson Ferreira Aguiar, José dos Reis da Silva, David Pereira Neto,
Giliade Teixeira Lima, Leomar Gomes, Odailton da Silva Teixeira, Marilene Pedro Silva Abrão,
Vanessa Ribeiro Silva Ferreira, Rosemar de Souza – FAMBAM; Araci Izaquiel Leandro, Carlos
Roberto de Oliveira – Sind. Metalúrgicos; Antônio Marcelino de Carvalho – Sind. Ferroviários;
Demétrius  Luiz  Justino  Anjos –  Sind.  Comerciários;  Flávio  Lourenço  Brandão –  SINDPASS;
William Paiva Motta – Sescon Sul Fluminense;  Manoel Santos Duarte – ACIAP e  Jânio Alves
Pereira – CDL. Ausências justificadas: Osmar Costa e Solange Gonçalves (FAMBAM); Vera Lúcia
Teixeira (Ong Nosso Vale); Deyvison R. Nascimento (UBM); Carlos Magno G. Carvalho (ACIAP) e
Vivaldo  Moreira  Ramos  (CDL).  Ausentes:  Bruno  Paciello  Sobrinho  (SMDETI),  Paulo  César
Ferreira (CMBM), Juliana Viana (Sind. Rural), Washington Oliveira Alberice (Sind. Ferroviários),
Adilson Delgado Rezende (SAAE),  Juliana de Souza (SAAE),  Ricardo Augusto T. Costa (SAAE),
Paulo  Afonso  P.  Arantes  (SINDPASS),  Maria  das  Graças  F.  Marcelino  (Pres.),  Juarez  de
Magalhães (Nosso Vale), Alexandre José P. Ozório (CRECI), Mauri da Silva (Sind. Alimentação),
Xisto Vieira Neto (CODEC), Robson Carvalho Martins (SICOMÉRCIO).

Ao fazer uso da palavra o Presidente declarou aberta a 1ª reunião ordinária saudando todos os
presentes. Na sequência, após a confirmação da existência do quorum regulamentar, inicia os
trabalhos da sessão com o representante do  Sescon Sul Fluminense – Sr. William, pedindo a
palavra para fazer uma solicitação no sentido de que a Administração Municipal não efetue
somente intervenções de manutenção, que na sua opinião também são importantes, mas que
também busque realizar obras que visem a melhoria do bem-estar dos cidadãos. Em seguida o
Presidente passa a palavra à Vice-prefeita – Sra. Maria de Fátima Lima da Silva, convidada de
honra para a entrega dos Termos de Posse aos membros do CONPLAN. A vice-prefeita destacou
a  visita  do  governador  do  Estado  ao  município  ocorrida  na  terça-feira,  15,  quando  foram
anunciados investimentos da ordem de R$ 249 milhões no município, ressaltando que os dois
últimos anos foram muito difíceis e que a administração municipal não parou de trabalhar. Ela
disse ainda que o primeiro mandato foi direcionado à reconstrução de Barra Mansa. E que
neste  segundo  governo,  a  meta  do  prefeito  Rodrigo  Drable  é  avançar  para  transformar  a
realidade  da  nossa  cidade.  Em  seguida,  o  Presidente  citou  alguns  dos  investimentos
apresentados pelo Prefeito durante a visita do Governador como a canalização do Córrego das
Laranjeiras,  que  corta  o  bairro  Vista  Alegre,  e  terá  investimentos  de  R$  35,1  milhões;  a
remodelação do Centro da cidade, com a implantação do shopping a céu aberto, a instalação e
a modernização de novos pontos de ônibus, entre outras melhorias, com recursos no valor de
R$ 72,3 milhões e as obras de infraestrutura e pavimentação da Avenida Presidente Kennedy,
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orçada  em  R$  6,8  milhões.  Informou  ainda  que  a  partir  dessas  obras,  haverá  uma  total
transformação da cidade, melhorando decisivamente, a qualidade de vida dos cidadãos e da
economia  local,  através  do comércio  e  a  atração  de  novos  empreendimentos  para  o  polo
industrial, projetos que também foram anunciados e aprovados pelo governador. Ressaltou a
importância  da  participação  dos  integrantes  do  Conselho  Municipal  Comunitário  do  Plano
Diretor, que acompanharão as intervenções e terão voz junto ao Executivo, destacando ainda
que um dos grandes desafios dos novos membros é pensar a revisão do Plano Diretor, com foco
em ações que promovam a mobilidade urbana, a urbanização e infraestrutura, entre outros
fatores preponderantes para o desenvolvimento do município.  ORDEM DO DIA: Entrega dos
Termos de Posse dos  membros  presentes  e  distribuição de uma Pesquisa de Opinião  para
identificar  o  melhor  horário  de  funcionamento  das  reuniões  do  colegiado.  O  Presidente
solicitou à vice-prefeita que efetuasse a entrega dos termos aos membros presentes, sendo
feita a chamada nominal dos integrantes pelo Secretário. A entrega foi realizada com o registro
fotográfico  individual  para  arquivo  e  consultas  futuras.  Durante  a  entrega  dos  termos  foi
solicitado que os membros preenchessem a pesquisa de opinião e que assinassem a lista de
presença.  Finalmente, para constar, eu, Inácio Lino Pereira – Secretário do Conselho,  lavrei a
presente ata que após lida e aprovada pelo Presidente, vai assinada por ele e por mim, sendo
publicada  em: https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/conselho-municipal-comunitario-do-plano-diretor-conplan/,
na  data  de  23/02/2022,  onde  permanecerá  à  disposição dos  membros  para  consulta.  Não
sendo  reportadas  incorreções  num  prazo  de  48  h,  será  considerada  aprovada  e  será
homologada por esta secretaria.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Inácio Lino Pereira Eros dos Santos
Secretário do CONPLAN Presidente do CONPLAN
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Não foram reportadas incorreções no prazo estipulado. Ata aprovada. A Secretaria.
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