
 
 

 

Ata da 15ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, no auditório 

da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em segunda convocação, teve início a 15ª 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento 

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

1240 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Aprovação 

da ata da 14ª AGO; 3) Lançamento irregular de esgoto – apresentação da SEMUSA; 4) 

Anteprojeto da lei de prorrogação do mandato dos atuais conselheiros; 5) 

Remanejamento da verba de R$ 1.000.000,00 originalmente destinada à implantação de 

uma agência transfusional; 6) Ajustes no sistema POP On-line; 7) Pauta para 16ª AGO. 

A assembleia contou com a participação de dois Conselheiros, representantes da 

sociedade civil – Antônio Augusto B. Lobo e Vanderlei Campos. Os Conselheiros Claci 

Heinrichs, Leslie Carreiro, Marisa Aparecida Dias e Sydney Cleber de Oliveira 

justificaram suas ausências. Do Poder Público compareceram a Sra. Renata Trindade 

Dutra (SEMEDE), Juliana Gomes Paula (SAAE), Glória Maria de O. Magalhães, 

Viviane Lúcia Jesus Oliveia, Rodrigo Cesar Araújo da Silva, Marcos Vinicios V. De 

Castro, Marcelo Barelli Correa, todos da SEMUSA. Não compareceu nenhum 

representante da SEGEP, da SEMAP, da SEMOP e da SESEP.  1. Informes: iniciando 

os trabalhos, o Presidente do CMPOP – Sr. Vanderlei Campos relatou as providências 

tomadas para concretizar as decisões tomadas na 14ª AGO, consubstanciadas em 

diversos ofícios cujas cópias foram transmitidas para todos os conselheiros por 

intermédio do grupo de WhatsApp. 2) Aprovação da ata da 14ª AGO: a ata da 14ª AGO, 

cuja minuta fora transmitida para todos os conselheiros em dois de outubro p.p., foi 

aprovada com um pequeno adendo incluído pela representante do SAAE. 3) Anteprojeto 

da lei de prorrogação do mandato dos atuais conselheiros: o Presidente expôs o 

anteprojeto elaborado pela SEGEP e encaminhado para a Câmara, nos termos ajustados 

com o CMPOP.  4) Remanejamento da verba  de R$ 1.000.000,00, originalmente 

dedicada à implantação de uma agência transfusional: considerando que a SEMUSA, 

em expediente encaminhado para a SEGEP, opinou pela  inviabilidade técnica da 

implantação da agência transfusional e considerando que o Conselho Municipal de 

Saúde, instado a se pronunciar sobre o feito, até hoje quedou-se inerte, o CMPOP 

decidiu remanejar  a verba para reforçar a construção de uma estação elevatória de 

esgoto, no Setor “N” ou “O” e linha de recalque e, neste sentido, encaminhará ofício 

para a SEGEP tomar as providências cabíveis. 5) Ajustes no sistema POP On-line: o 

Presidente informou que não recebeu nenhuma contribuição em relação ao resumo por 

ele distribuído para todos os conselheiros, relatando algumas omissões e impropriedades  

detetadas no sistema POP On-line.  Desta forma, encaminhará ofício para a SEGEP, 

solicitando os ajustes necessários, conforme exposto naquele resumo. 6) Lançamento 

irregular de esgoto: a Vigilância Sanitária discorreu sobre suas atividades no combate ao 

lançamento irregular de esgoto, enfatizando que trabalha mediante provocação, 

acatando denúncias efetuadas pelo telefone 2771-8786. 7) Pauta para 16ª AGO: em 



 
 

princípio, ficou definida a seguinte pauta para a última AGO do ano: 1. Informes; 2. 

Aprovação da ata da 15ª AGO; 3. Aprovação do relatório de atividades do CMPOP em 

2020; 4. Cronograma de reuniões para 2021.  Nada mais havendo a tratar, a assembleia 

foi encerrada às vinte horas e quinze minutos e 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. 


