
Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária 
Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 
 
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

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

convocação, teve início a 7ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal 

de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por 

intermédio do edital publicado na edição nº 1066 do Jornal Oficial, para 

deliberar sobre a seguinte pauta: 1)Informes; 2)Aprovação da ata da 6ª AGO; 

3)Indicação dos 1º e 2º Secretários da Comissão Executiva; 4)Avaliação da 

conveniência e oportunidade em apresentar o relatório com análise das 

demandas para a comunidade.  A Assembleia contou com a participação de 

treze Conselheiros, representantes da sociedade civil, um conselheiro 

representante da SEGEP e um munícipe cujas presenças estão assinaladas no 

Livro de Presença. A Conselheira Juscemar Christiane Raymundo justificou 

sua ausência. Do Poder Público não compareceu nenhum representante das 

Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

Meio Ambiente, Segurança Pública e Obras. 1) Informes: 1.a) Regimento 

Interno: o Presidente apresentou todas as tratativas envolvendo a publicação 

do Regimento Interno após a aprovação ocorrida na assembleia geral realizada 

em vinte e dois de maio de dois mil e dezenove, a saber: 08.06.2019: envio do 

arquivo, em formato PDF, do Conselheiro Paulo Schleder para Presidente; 

12.06.2019: protocolo envio do Regimento Interno para a SEGEP; 26.07.2019: 

e-mail da SEGEP para o Presidente CMPOP com observações da 

Procuradoria; 26.07.2019: e-mail do Presidente para o Conselheiro Paulo 

Schleder; 31.07.2019: e-mail da Conselheira Rita Martins para o Presidente, 

com arquivo em formato PDF; 01.08.2019: e-mail do Presidente para a 

SEGEP; 02.08.2019: e-mail da SEGEP para o Presidente (falta indicar data e 

emitente); 02.08.2019: e-mail Presidente para o Conselheiro Paulo Schleder, 

com cópia para a Conselheira. Rita Martins; 03.08.2019: e-mail da Conselheira 

Rita Martins para o Presidente, com arquivos em formato PDF e DOC; 

03.08.2019: e-mail Presidente para a SEGEP. 1.b) Recursos para o CMPOP: 

em trinta de julho p.p., o assessor da SEGEP – Sr. Sérgio Azevedo enviou 

mensagem para o Presidente lembrando a informação passada verbalmente 

pelo Secretário Mário Baião em meados do mês disponibilizando uma sala nas 

dependências da SEGEP para ser utilizada pelo Conselho. 1.c) Capacitação 

dos Conselheiros: o Presidente reiterou pedido formulado à SEGEP em vinte e 

oito junho, solicitando a realização de duas palestras, a primeira sobre o 

acompanhamento da LOA e a segunda sobre o processo licitatório. 1.d) 

Notificações para os faltantes: o Presidente informou que enviou notificações 

para os conselheiros faltantes e que somente dois conselheiros se 

manifestaram.  
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Este assunto será decidido na próxima reunião da Comissão Executiva. 1.e) 

Lei 2247/2019 publicada no Jornal Oficial 1063: o Presidente divulgou a lei que 

determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na 

internet, um ícone contendo informações dos Conselhos Municipais e dá outras 

providências. 1.f) Avaliação da reunião com o Prefeito em 01.08.2019: para 

servir de referência aos comentários transcritos ao final deste item, lembramos 

que, da parte da sociedade civil, o Presidente do CMPOP só convidou os 

membros da Comissão Executiva e os membros do grupo que elaborou o 

relatório, o que totalizaria oito participantes. Destacamos também que o 

relatório entregue ao Prefeito trouxe, na capa, os nomes dos Conselheiros que 

o redigiram: Antônio Augusto B. Lobo, Sydney Cleber de Oliveira e Vanderlei 

Campos. O adiamento da reunião, do dia trinta e um de julho para o dia 

primeiro de agosto impediu a participação da Conselheira Claci Heinrichs e o 

atraso no início do encontro agendado para às quinze horas e efetivamente 

ocorrido às dezesseis horas e trinta minutos impediu a participação do 

conselheiro Vanderlei Campos. Estiveram então presentes o Vice-presidente 

Pedro Barbosa de Carvalho e os Conselheiros Antônio Augusto B. Lobo, Mara 

Silvia Marques Moreira, Paulo Leandro Schleder, Sérgio Adriane Pires e 

Sydney Cleber de Oliveira, além de integrantes do Poder Executivo. De acordo 

com o Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho, o trabalho foi muito 

elogiado e levou o Prefeito a prometer a reserva de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) na LOA2020 para ser utilizada em projeto indicado pelo 

CMPOP, semelhante a uma emenda impositiva.  O Conselheiro Sydney Cleber 

de Oliveira destacou a fala do Prefeito na qual este asseverou sobre a 

seriedade do trabalho. A Conselheira Isabel Cristina M. do Nascimento 

informou que não conheceu o relatório e que foi impedida de participar da 

reunião. O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho declarou que a reunião 

era aberta a todos os conselheiros. O Presidente Vanderlei Campos interveio 

para discordar e esclarecer que o convite foi encaminhado somente para os 

membros da Comissão Executiva e para os redatores do relatório e lembrou 

que o relatório foi apresentado aos conselheiros presentes na assembleia de 

dezenove de julho. A Conselheira Rita Martins acha que o relatório aprovado 

deveria ter sido encaminhado, por e-mail, para todos os conselheiros. Declarou 

também que nas cópias que circularam entre os presentes na assembleia de 

dezenove de julho não constavam, na capa, os nomes dos redatores do 

relatório.  O Conselheiro Antonio Augusto B. Lobo contestou esta declaração e 

acrescentou que a figuração dos nomes indica a qualquer interessado, quais 

são as pessoas mais capacitadas a esclarecer qualquer tópico inserido no 

relatório. A Conselheira Leslie Calzavara Carreiro aceitou que a Comissão 

Executiva represente o Conselho, mas desejaria receber o relatório.  
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O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho não viu inconveniência em 

apresentar os nomes dos conselheiros indicados pelo próprio Conselho na 

capa do relatório. O Conselheiro Carlos Henrique B. dos Santos sugeriu que os 

nomes dos três integrantes do grupo que elaborou o relatório constem no 

interior do mesmo. O Conselheiro Sydney Cleber de Oliveira, um dos 

redatores, admite a retirada dos nomes da capa do relatório e o Conselheiro 

Lobo pontuou que os nomes devem constar do relatório, mesmo que 

internamente. De tudo que foi discutido, restou acordado que os nomes dos 

conselheiros figurariam internamente e não na capa do relatório. Em relação às 

múltiplas manifestações no sentido de receber cópia do relatório, o Presidente 

informou que este é um assunto ultrapassado – não só todos os conselheiros 

receberão cópia, como também teremos o relatório no site da Prefeitura, 

conforme decidido em reuniões pretéritas. Em relação à formação da comitiva 

que faria entrega do relatório para o Prefeito, assunto muito discutido no Whats 

App, o Presidente rememorando os argumentos expostos no Whats App, 

entende que tomou a decisão mais sensata, convocando apenas a Comissão 

Executiva e os integrantes da comissão formada para elaborar o relatório, não 

só por questão de logística, mas também para evitar a inclusão de conselheiros 

totalmente alheios ao processo e que em nada iriam contribuir. 2. Aprovação 

da ata da 6ª AGO: os Conselheiros Carlos Henrique Bastos dos Santos, Isabel 

Cristina M. do Nascimento e Leslie Calzavara Carrero declararam que não 

receberam a minuta da ata. O Presidente do CMPOP lembrou que a minuta foi 

enviada em vinte e dois de julho p.p. somente para os conselheiros presentes 

naquela reunião e que recebeu somente uma contribuição da Conselheira Rita 

Martins em relação às suas próprias declarações. Nada obstante, em função 

do avançado da hora, a aprovação da ata ficou postergada para a próxima 

assembleia. 3. Indicação dos 1º e 2º Secretários da Comissão Executiva: a 

disponibilização da sala para o CMPOP, o volume de documentos já emitidos, 

o teor da Lei 2247/2019 já apresentada e a previsão dos cargos no novo 

Regimento Interno (ainda não publicado), apontam para a necessidade urgente 

em designar os membros da Comissão Executiva para desempenharem as 

funções de 1º e 2º Secretários. Consultados os membros da Comissão 

Executiva, o Conselheiro Paulo Leandro Schleder se apresentou como 

candidato a 1º Secretário enquanto que a Conselheira Claci Heinrichs se 

apresentou para o cargo de 2ª Secretária.  Por unanimidade, a Comissão 

Executiva aprovou os dois nomes que, já na próxima semana, iniciarão seus 

trabalhos. 4)Avaliação da conveniência e oportunidade em apresentar o 

relatório com análise das demandas para a comunidade: após a exposição de 

argumentos a favor ou contra a matéria foi submetida à votação.   
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A favor da realização da apresentação votaram oito conselheiros: AMAEG, 

Carlos Henrique B. dos Santos, Claci Heinrichs, Isabel Cristina M. do 

Nascimento, Leslie Calzavara Carreiro, Mara Silvia Marques Moreira, Paulo 

Leandro Schleder e Rita Martins. Contra a realização votaram cinco 

conselheiros: Antonio Augusto B. Lobo, Pedro Barbosa de Carvalho, Sérgio 

Adriane Pires, Sydney Cleber de Oliveira e Vanderlei Campos.  A Conselheira 

Marisa Dias se absteve. Os Conselheiros Carlos Henrique B. dos Santos, 

Isabel Cristina M. do Nascimento, Paulo Leando Schleder, Sérgio Adriane Pires 

e Rita Martins ficaram encarregados pela viabilização do evento, 

preferencialmente na Câmara Municipal. 5) Próxima reunião: a próxima 

assembleia ordinária, originalmente marcada para três de setembro ficou 

adiada para o dia dez de setembro e nela será discutido o anteprojeto da Lei 

Orçamentária Anual de 2020. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi 

encerrada às vinte horas e quarenta minutos 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 
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