
Ata da 16ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, no auditório da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em segunda convocação, teve início a 16ª 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento 

Participativo - CMPOP, convocada por intermédio do edital publicado na edição nº 1257 

do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da ata 

da 15ª AGO; 3) Aprovação do Relatório de Atividades do CMPOP – 2020; 4) Cronograma 

das assembleias gerais ordinárias para 2021; 5) Aprovação da ata da 16ª AGO.  A 

assembleia contou com a participação de quatro Conselheiros, representantes da 

sociedade civil – Antônio Augusto B. Lobo, Pedro Barbosa de Carvalho, Sérgio Adriane 

Pires e Vanderlei Campos. Os Conselheiros Leslie Calzavara Carreiro, Marisa Aparecida 

Dias e Sydney Cleber de Oliveira justificaram suas ausências. Do Poder Público 

compareceram três Conselheiros - Márcio Senna (SEGEP), Carlos R. Bersot (SESEP) e 

Juliana Gomes Paula (SAAE). Não compareceu nenhum representante da SEMAP, da 

SEMOP, da SEMEDE e da SEMUSA.  Os Srs. Flávio Fonte Vieira (SEMOP), Dalton Vaille 

Bigossi Filho (SEMOP) e Raquel Schumacker Brust (SEMEDE) justificaram suas ausências. 

O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho opinou pelo abono de todas as faltas 

ocorridas durante o período da pandemia, o que foi aceito por unanimidade. 1. 

Informes: iniciando os trabalhos, o Presidente do CMPOP – Sr. Vanderlei Campos 

externou os agradecimentos do CMPOP para a SEMEDE, que nos acolheu com extrema 

cortesia durante todo o período 2019-2020. Em seguida, relatou as providências 

tomadas para concretizar as decisões tomadas na 15ª AGO, consubstanciadas em 

diversos documentos cujas cópias foram transmitidas para todos os conselheiros por 

intermédio do grupo de WhatsApp, a saber: Oficio CMPOP 024/2020, de 11 de 

novembro de 2020, encaminhado para a SEGEP, solicitando o remanejamento de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) da implantação da agência transfusional para a 

construção de uma estação elevatória de esgoto e, em resposta, em 29 de novembro a 

SEGEP informou que a verba foi contingenciada, porém continuaremos pugnando pelo 

remanejamento; Ofício 025/2020-CMPOP, de 12 de novembro de 2020, solicitando 

ajustes no sistema POP On-line; Resolução 012/2020 formalizando a reintegração dos 

conselheiros, emitida em 23.11.2020, publicada na edição nº 1256 do JO. A prorrogação 

do mandato dos atuais conselheiros está prevista no Projeto de Lei PL 100/2020 ora em 

tramitação na Câmara. O Vice-presidente Pedro Barbosa de Carvalho manifestou 

constrangimento pela forma não atenciosa do contingenciamento da verba destinada à 

implantação da agência transfusional.  2) Aprovação da ata da 15ª AGO: a ata da 15ª 

AGO, cuja minuta foi transmitida para todos os conselheiros em dezessete de novembro 

p.p., foi aprovada sem ressalvas. O Conselheiro Antonio Augusto B. Lobo solicitou que a 



SEMUSA envie para o CMPOP cópia da apresentação feita pela SEMUSA, o que deixamos 

já registrado nesta ocasião.  3) Aprovação do Relatório de Atividades do CMPOP – 2020: 

a minuta do relatório, enviada para todos os conselheiros em 8 de dezembro, por 

intermédio do grupo de WhatsApp foi aprovada sem ressalvas. Sobre as falhas no 

armazenamento das informações do CMPOP no site da Prefeitura, um dos itens 

destacados no Relatório, o Conselheiro Márcio Senna (SEGEP) informou que o servidor 

destacado para aquela função foi desligado dos quadros da Prefeitura.  Sobre a não 

realização das reuniões setoriais e a baixa participação da população na votação do POP 

On-line, o Conselheiro Sérgio Adriane Pires informou que para sanar parcialmente estas 

lacunas, solicitou, por intermédio do PA 991/2020, que a Câmara Municipal realize uma 

audiência pública para discutir o anteprojeto da LOA2021. 4) Cronograma das 

assembleias gerais ordinárias para 2021: após breves discussões, respeitando a 

alternância nos dias da semana, restou definido o seguinte cronograma: 11 de janeiro, 9 

de fevereiro, 10 de março, 8 de abril, 7 de maio, 14 de junho, 13 de julho, 11 de agosto, 

9 de setembro, 8 de outubro, 8 de novembro e 20 de dezembro. Enquanto perdurar as 

restrições impostas pela propagação do COVID-19, as reuniões serão “on-line”, 

utilizando plataforma s ser definida pela SEGEP.  Nada mais havendo a tratar, a 

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

depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Antonio Augusto B. Lobo – Secretário 

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

 

 


