
Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no 

auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em segunda 

convocação, teve início a 3ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal 

de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por intermédio 

do edital publicado na edição nº 1026 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a 

seguinte pauta: 1 - Aprovação da ata da 2ª AGO; 2 - Informes; 3 – Aprovação do 

Regimento Interno4 - Assuntos gerais.  A Assembleia contou com a participação 

de dezesseis (16) Conselheiros, cujas presenças estão assinaladas no Livro de 

Presença. Os Conselheiros Edson Carvalho, Isabel Cristina Melo do Nascimento, 

Julio Cesar Oliveira da Silva, Leslie Calzavara Carreiro, Paulo Leandro 

Scheleder de Souzar, Rodrigo Marinho de Araújo, Sérgio Adriane Pires e Tânia 

Maria Nascimento justificaram suas ausências. Do Poder Público não 

compareceu nenhum representante das Secretarias SEMAP e SEMEDE. 

Compareceram também outros munícipes cujas presenças estão assinaladas em 

livro próprio. 1) Aprovação da ata da 2ª AGO: o Sr. Vanderlei Campos, 

Presidente da Comissão Executiva do CMPOP iniciou a reunião submetendo à 

apreciação a ata da 2ª AGO, previamente enviada para todos os conselheiros. A 

ata foi aprovada sem ressalvas. A ata da reunião técnica, realizada no dia 

dezenove de março de dois mil e dezenove, para apreciar o projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias será submetida à aprovação na próxima assembleia 

ordinária. 2) Informes: 2.1. O Sr. Osvaldo Coelho, Subsecretário da SEMUSA 

comunicou a realização da Conferência da Saúde, sob o tema “Saúde e 

Democracia” nos próximos dias doze e treze de abril do corrente. 2.2. Notas das 

reuniões dos demais Conselhos: o Conselheiro Pedro Barbosa de Carvalho fez 

um breve relato da última reunião do Conselho Comunitário de Segurança e o 

Conselheiro Vanderlei Campos somente referenciou as notas por ele preparadas e 

enviadas para todos os conselheiros tratando das reuniões dos Conselhos de 

Educação, Saúde e Meio Ambiente. 2.3. Apuração das demandas: o Conselheiro 

Vanderlei Campos informou que não foi recebida nenhuma contribuição para 

aperfeiçoamento da redação dos itens submetidos à seleção das prioridades. Em 

relação ao sistema OP On-line informou que o sistema foi liberado para teste no 

dia vinte e nove de março, sexta-feira, às dezoitos horas; no sábado, comunicou 

algumas imperfeições e aguarda os acertos para recomeçar os testes. O 

Presidente, com suporte da plenária, solicitou que, a exemplo do que ocorreu em 

2017, o acesso à votação seja fixado na página inicial do sítio da Prefeitura. 

Aguardamos também a convocação da SEGEP para confeccionar o formulário de 

demandas, a ser utilizado por aqueles que não dispõem de acesso ou não desejam 

utilizar o OP On-line. 2.4. Divulgação das reuniões setoriais: o Sr. Sérgio 

Azevedo, assessor da SEGEP, falou da divulgação feita pela manhã, na rádio 

Novo Rio FM. Informou que a instalação dos “fronts” deve começar amanhã, 

três de abril e entregou material gráfico para a Comissão Executiva - trinta (30) 

cartazes, tamanho A3 com informações da primeira reunião setorial, cinquenta 

(50) cartazes tamanho A3 com informações de todas as setoriais, e mil (1000) 

filipetas para divulgação da reunião setorial do Setor “O”.    
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O assessor lembrou que carro de som circulará nas localidades do Setor “O” na 

véspera e no dia da reunião e destacou a iniciativa da associação de moradores da 

Enseada das Gaivotas que já executou tarefa semelhante. 2.5. Transporte: o Sr. 

Mário Baião, Secretário da SEGEP informou que dispõe de dezesseis assentos 

para levar membros da Comissão Executiva para o local da reunião setorial. Para 

a primeira reunião, a oferta foi estendida para todos os conselheiros, porém 

somente a Conselheira Claci Heinrichs manifestou interesse. As reservas de 

assentos para as setoriais seguintes serão ajustadas no âmbito do grupo de 

WhatApp. 2.6. Desenvolvimento da reunião setorial: a Conselheira Rita Martins 

manifestou preocupação em relação ao desenvolvimento da reunião. O Presidente 

do Conselho pontuou que a ocasião é dedicada a ouvir a população. Será feita 

uma breve exposição, utilizando material já enviado para todos os conselheiros e 

a palavra será disponibilizada para a plenária.  Os representantes do Executivo 

deverão se manifestar à medida que os presentes solicitarem esclarecimentos. 3. 

Aprovação do Regimento Interno: a Conselheira Rita Martins fez a leitura da 

minuta preparada pela comissão encarregada pela elaboração e o Conselheiro 

Pedro Barbosa de Carvalho anotou todos os destaques solicitados. Os destaques 

serão apreciados na próxima assembleia ordinária. 4. Assuntos gerais: o 

Conselheiro Sidney Barbosa de Jesus solicitou a transferência do local da reunião 

setorial do Setor “L” - da escola anteriormente escolhida para a sede da 

associação de moradores. Embora parte do material gráfico já tenha sido 

preparado, a assembleia acatou o pedido considerando a proximidade dos dois 

locais referenciados, cabendo aos Conselheiros do Setor L o redirecionamento 

dos cidadãos que se dirigirem ao local inicialmente estabelecido.  Respondendo 

ao Conselheiro Carlos Henrique, o Secretário da SEGEP esclareceu que a cessão 

de uma sala para acomodar as atividades do CMPOP ficou postergada para início 

de maio. A próxima assembleia geral será realizada no dia oito de maio, com a 

seguinte pauta: 1) Informes (incluindo avaliação das reuniões setoriais); 2) 

Aprovação das atas da 3ª AGO e da reunião técnica de dezenove de março; 3) 

Eventual composição de comissões temáticas; 4) Aprovação do Regimento 

Interno; 5) Assuntos gerais. Esgotado o tempo determinado para a sua realização, 

a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e lavrada a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Marisa Aparecida Dias – 

Conselheira e Secretária “ad-hoc” e Vanderlei Campos, Presidente do CMPOP. 

 

  

 Marisa Aparecida Dias 

     Secretária “ad-hoc” 
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          Presidente CMPOP 

 


