
Ata da 4ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez minutos, 

no auditório da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em segunda convocação, teve 

início a 4ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Planejamento e 

Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por intermédio do edital publicado na 

edição nº 1037 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1)Informes 

(incluindo avaliação das reuniões setoriais); 2) Aprovação das atas da 3ª AGO e da 

Reunião Técnica de 19.03.2019; 3) Eventual composição de comissões temáticas; 4) 

Aprovação do Regimento Interno; 5) Assuntos gerais. A Assembleia contou com a 

participação de quinze Conselheiros, representantes da sociedade civil, cujas presenças 

estão assinaladas no Livro de Presença. A Conselheira Marisa Aparecida Dias justificou 

sua ausência, por motivo de doença. Do Poder Público não compareceu nenhum 

representante das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio 

Ambiente, Segurança Pública, Obras e Gestão Pública.  1) Informes: a) o Presidente do 

CMPOP comunicou que a SEGEP disponibilizou um microcomputador, instalado no 

Centro de Cidadania, para incentivar a participação do público no processo de votação 

no OP On-line. A operação, que estará ativa até vinte e oito de junho, deve ser assistida 

por um conselheiro e, assim sendo, o funcionamento do ponto de acesso dependerá da 

colaboração dos conselheiros. Alguns conselheiros presentes manifestaram alguma 

disponibilidade de tempo; o Presidente enviará uma planilha, por intermédio do grupo 

de WhatApp e por e-mail, relacionando tais manifestações e aguarda manifestação dos 

conselheiros ausentes para completar a programação. b) avaliação das setoriais: o 

Conselheiro Sérgio Adriane Pires avaliou que as manifestações feitas durante as 

reuniões referenciavam os temas esperados e lamentou que a participação da sociedade, 

em termos quantitativos, esteja muito baixa, a despeito dos esforções de comunicação 

dispendidos. O Conselheiro Vanderlei Campos lembrou que as minutas das atas das 

reuniões setoriais estão sendo regularmente distribuídas para análise e eventuais 

correções. 2) Aprovação das atas da 3ª AGO e da Reunião Técnica de 19.03.2019: o 

Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho solicitou a leitura da minuta da ata da 3ª 

AGO. Após a leitura, as atas foram aprovadas sem ressalvas. 3) Eventual composição de 

comissões temáticas: o Conselheiro Sérgio Adriane, no grupo de WhatApp, sugeriu a 

formação de um grupo multidisciplinar para fiscalizar as ações do governo.  O 

Conselheiro Vanderlei Campos opinou que o CMPOP deve exercer este controle por 

intermédio de uma comissão temática que atuaria durante todo o mandato do Conselho, 

entendendo, obviamente, que as iniciativas não são excludentes – uma no âmbito do 

Conselho e outra envolvendo colaboradores de origens diversas. Seguiram-se algumas 

manifestações que tenderiam a se alongar, de forma que a assembleia decidiu suspender 

a discussão para abordar o item seguinte da pauta e discutir a eventual formação de uma 

comissão temática de acompanhamento das ações do governo para outra oportunidade. 

4) Aprovação do Regimento Interno: o Conselheiro Paulo Leandro iniciou a leitura da 

minuta do Regimento, minuta esta que já contempla as contribuições recebidas.  Face as 

inúmeras intervenções, o Conselheiro Pedro Barbosa de Carvalho manifestou seu 

desagrado, posto que a minuta foi transmitida para todos os conselheiros e que somente 

dois conselheiros fizeram contribuições. Nada obstante, as intervenções foram 

consideradas e votadas. Os trabalhos não foram concluídos de forma que a plenária 

decidiu programar para o próximo dia vinte e dois de maio, uma assembleia 

extraordinária para tratar exclusivamente da revisão do Regimento Interno. 
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5) Assuntos gerais: o Presidente Vanderlei Campos lembrou que as justificativas das 

ausências devem ser enviadas para o endereço riodasostras.op@gmail,com, 

considerando que o controle é feito pela Sra. Ozanete e que os livros de atas e de 

presença estão sob a guarda da SEGEP. Esgotado o tempo determinado para a sua 

realização, a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e dez minutos e lavrada a 

presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Pedro Barbosa de 

Carvalho – Conselheiro e Secretária “ad-hoc” e Vanderlei Campos, Presidente do 

CMPOP. 

 

 

 

Pedro Barbosa de Carvalho 

     Secretária “ad-hoc” 

 

          Vanderlei Campos 

          Presidente CMPOP 
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