
 

Ata da 6ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 

Aos dezenoves dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no auditório da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em segunda convocação, teve início a 6ª Assembleia Geral 

Ordinária do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada 

por intermédio do edital publicado na edição nº 1058 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte 

pauta: 1) Informes; 2) Aprovação das atas da 4ª AGO, da 5ª AGO, da 3ª AGE, da 4ª AGE e das 

audiências públicas; 3)  Código de conduta; 4) Análise do relatório preliminar relativo às demandas 

indicadas no sistema OP On-line. A Assembleia contou com a participação de nove Conselheiros, 

representantes da sociedade civil e dois conselheiros representantes do Poder Público, cujas presenças 

estão assinaladas no Livro de Presença. Os Conselheiros Sidney Cleber de Oliveira, justificou sua 

ausência. Do Poder Público não compareceu nenhum representante das Secretarias de Saúde, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Segurança Pública e Obras. 1) Informes: 

a) o Presidente do CMPOP apresentou carta assinada pela Conselheira Karolaine Souza Silva, em 

vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove, solicitando desligamento do Conselho em função de 

conflitos dos horários das reuniões do Conselho com suas atividades escolares. O Presidente do 

CMPOP fará publicar resolução comunicando o desligamento. b) O Presidente do Conselho, 

conforme ajustado na 5ª AGO, enviou notificação para dez conselheiros, para que os mesmos, no 

prazo de dez dias, apresentem suas alegações finais em relação às faltas ocorridas nas assembleias 

gerais. c) O Presidente do CMPOP informou que as atas da 1ª, 2ª e 3ª AGO, da 1ª e 2ª AGE e da 

Reunião Técnica realizada em dezenove de março de dois mil e dezenove foram publicadas na edição 

mil e cinquenta e oito do Jornal Oficial. d) O Presidente do CMPOP informou que o Conselheiro 

Sidney Cleber de Oliveira, designado coordenador da comissão encarregada de acompanhar as ações 

da Prefeitura, solicitou afastamento desta função em função de problemas particulares relevantes. 

Este fato foi comunicado aos demais integrantes da comissão, por meio de mensagem eletrônica para 

que eles decidissem sobre a designação de outro coordenador, o que não ocorreu até o momento. O 

Presidente acionará novamente os integrantes da referida comissão. e) O Presidente do CMPOP 

formalizará pedido de treinamento para os conselheiros enfocando os temas “Acompanhamento da 

Lei Orçamentária Anual” e “Licitações”, elencados na 4ª AGE. f) Perguntado sobre a publicação do 

novo Regimento Interno, o Secretário da SEGEP, Sr. Mário Baião Filho, informou que está 

aguardando parecer da Procuradoria, g) Ainda o Secretário da SEGEP, tratando do assunto trazido 

pela Conselheira Tânia Maria do Nascimento, informou que no esquema de transporte dos 

conselheiros será incluído um ponto de encontro que atenda aos conselheiros do setor sul da cidade. 

2) Aprovação das atas das 4ª e 5ª AGO, das 3ª e 4ª  AGE e das audiências públicas (excetuando a do 

Setor “D”): as atas, previamente encaminhadas,  via mensagem eletrônica, para todos os conselheiros, 

foram aprovadas sem ressalvas 3) Código de conduta: muitos conselheiros entenderam que a 

reportagem que tratou da audiência pública realizada no Setor N, publicada no site da Prefeitura,                                                                                                                                                                                                 
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foi inconveniente, fugiu do tema, pareceu promoção pessoal e isto gerou inúmeras manifestações 

do âmbito do grupo de WhatsApp. Para sustar a publicação de infinitas postagens sobre o tema, o 

Presidente sugeriu que o assunto deveria ser tratado presencialmente em assembleia geral, o que se 

fez nesta oportunidade. Inicialmente, o Presidente lamentou o fato de muitos que fizeram 

comentários no grupo não estarem presentes para enriquecer o debate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Em seguida, assinalou que não pretende sugerir a redação de um “Código de Conduta”, mas trazer 

à baila uma discussão sobre o comportamento dos conselheiros e da própria administração pública 

no desenvolvimento dos trabalhos do CMPOP, lembrando que nas duas últimas gestões, segundo 

sua opinião, os trabalhos do Conselho ficaram prejudicados em função de comportamentos 

irregulares de membros da Comissão Executiva e de membros do Poder Público.  Assim sendo, 

entende como absolutamente normal, e até mesmo benéfico, que todas as atitudes de qualquer 

conselheiro sejam fiscalizadas pelos demais.  O Secretário Mário Baião concordou com as críticas 

sobre a entrevista, da qual não teve conhecimento prévio, e assinalou que o controle do 

comportamento dos conselheiros configura um grande desafio, posto que cada um tem seus 

interesses. A Conselheira Rita Martins considera indesculpável a publicação daquela reportagem, 

assim como manifestou desconforto com as seguidas intervenções feitas pelo Vereador Alberto 

Moreira Jorge durante a reunião do Setor “N”, realizada na Câmara Municipal no dia quatro de abril 

do corrente 4) Análise do relatório preliminar relativo às demandas indicadas no sistema OP On-

line: o Conselheiro Antônio Augusto B. Lobo fez a apresentação resumida do relatório com a análise 

das demandas apontadas no sistema OP On-line e fez leitura integral das conclusões. A assembleia 

opinou por duas modificações – a primeira consiste na inserção de uma coluna na Tabela III 

mostrando a população de cada Setor e a segunda consiste na exposição das vinte demandas mais 

votadas ao invés das dez constantes do relatório. O Conselheiro Lobo fará os acréscimos.  O Vice-

presidente Pedro Barbosa de Carvalho fez menção aos dois arquivos enviados pelo Presidente para 

todos os conselheiros contendo um resumo das manifestações dos participantes das reuniões 

setoriais – um arquivo ordenado por função e o segundo, com o mesmo teor, ordenado por Setor.  

A assembleia decidiu encaminhar estes arquivos para o Executivo, anexados ao relatório. O 

conjunto de documentos será entregue ao Prefeito em data a ser comunicada pela SEGEP – 

preferencialmente trinta e um de julho, quarta-feira, ou quatro de agosto, domingo. Após a entrega, 

o conjunto será disponibilizado no site da Prefeitura, na área destinada ao CMPOP. Nada mais 

havendo a tratar, 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” 

 

  Vanderlei Campos 

   Presidente CMPOP 

 

 

 


