
 
Ata da 26ª Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e dez 

minutos, teve início a 26ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por edital publicado na 

edição nº 1373 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2)  

Aprovação da ata da 25ª AGO; 3) Avaliação do fórum de saneamento básico; 4)  Situação dos 

projetos indicados pelo CMPOP; 5)  Concessão dos serviços de água e esgoto; 6) Destinação da 

verba de R$ 3.000.000,00 reservada pelo Prefeito; 7) Conferência CMPOP – eleição conselheiros.  

Em razão das limitações impostas pela pandemia causada pelo coronavírus, a assembleia 

ocorreu em meio virtual utilizando a plataforma Google Meet. O acesso à reunião foi feito 

por intermédio do link: https://meet.google.com/cks-edmv-brt.  A assembleia contou com 

a participação de sete representantes do poder público – Evandro Karvalho (SESEP), Flávio 

Fonte Vieira (SEMOP), Nathalia Ferreira (SEMOP), Eduardo de Souza Faria (SEMUSA), 

Márcio Senna (SEGEP), Alcino F. De Souza (SAAE) e um representante da sociedade civil – 

Vanderlei Campos (Setor B).  1) Informes: o Presidente iniciou a reunião informando que a 

reunião seria interrompida dentro de sessenta minutos em função da limitação imposta 

pela ferramenta gratuita utilizada, visto que a SEGEP ainda não conseguiu obter outra 

ferramenta.  Prosseguiu o Presidente informando que o CMPOP foi convidado pelo 

Vereador Uderlan para abordar os trâmites das leis orçamentárias; o convite foi estendido 

para todos os conselheiros, porém compareceram somente os Conselheiros Antônio 

Augusto B. Lobo, Marisa Dias e Vanderlei Campos. 2) Aprovação da ata da 25ª AGO: a ata 

da 25ª AGO, cuja minuta foi distribuída previamente para todos os conselheiros, foi 

aprovada sem ressalvas. 3) Avaliação do fórum de saneamento básico: na avaliação do 

único representante da sociedade civil, o fórum foi muito bom e recebeu referências 

elogiosas da Câmara dos Vereadores. 

 

4) Situação dos projetos indicados pelo CMPOP: de acordo com o Conselheiro Flávio Fonte 

Vieira, a construção da capela mortuária de Rocha Leão se iniciou em vinte de setembro, 

com prazo de execução de nove meses. De acordo com o Conselheiro Eduardo de Souza 

Faria, a SEMUSA está avaliando um imóvel na Extensão do Bosque para abrigar o CAPSI. 5)  

Concessão dos serviços de água e esgoto: a Prefeitura continua avaliando a conveniência de se 

incluir no Bloco 3, não arrematado na licitação ocorrida em dezembro do ano passado. 6) 

Destinação da verba de R$ 3.000.000,00 reservada pelo Prefeito: considerando a ausência dos 

conselheiros, o prazo para  remessa do anteprojeto da LOA2022 para a Câmara Municipal e os 

entendimentos preliminares entre os conselheiros, o Presidente decidiu alocar a verba de R$ 

3.000.000,00 integralmente na rubrica 17.512.0109.1.700, destinada a implantação/ampliação da 

rede de esgoto nos Setores “N” e “O”.  7) Conferência CMPOP – eleição conselheiros: o Presidente 

https://meet.google.com/cks-edmv-brt


exortou os presentes a incentivarem a participação dos munícipes na eleição dos novos 

conselheiros do CMPOP para o biênio 2022-2023.  Conforme publicado no site da Prefeitura, as 

inscrições ficarão abertas até trinta e um de outubro e a eleição ocorrerá no dia vinte de 

novembro próximo.   Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às dezenove 

horas e cinquenta minutos e lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Vanderlei 

Campos – Presidente do CMPOP. 


