
 
 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e cinco 

minutos, no Centro de Cidadania, teve início a 3ª Assembleia Geral Ordinária do 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada 

pelo edital publicado na edição nº 1438 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a 

seguinte pauta: Aprovação da ata da 2ª AGO; Avaliação das reuniões setoriais; 

Assuntos gerais.  A assembleia contou com a participação de cinco conselheiros do 

poder público – Márcio Senna Salgado (SEGEP), Amanda Magalhães (SEMAP), Eduardo 

de Souza Faria (SEMUSA),  Evandro Silva (SESEP) e Alcino de Souza (SAAE) e  quinze 

conselheiros da sociedade civil – Vanderlei Campos, Marisa Aparecida Dias,  Leslie 

Calvazara Carreiro, Pedro Barbosa de Carvalho, Kátia Macillo, José Geremias Dalmazo, 

Mariana de Souza Correia, Marcelo Ramos Coelho da Silva, Naja Botelho Thomé, 

Sandro Werneck Rodrigues, Wantuil Rimes Valente, Sérgio Adriane Pires, Sydney 

Cleber de Oliveira, Antonio Augusto B. Lobo e Oscar Alberto Valli. Os Conselheiros 

Uilson Alves Silva, Ana Lúcia Falcão Oliveira e Karla Regina de Souza Carvalho 

justificaram suas ausências.  Os Conselheiros Lucimar Chaves de Lima, Mariângela 

Alves de Queiroz, Edilaine Leite da Nóbrega, Suely Luzia Pereira e Marlon Messias de 

Lima Sthel Antunes não justificaram suas faltas.  Do poder público não compareceu 

nenhum representante da SEMOP e da SEMEDE. Participaram também os munícipes 

Ângela Maria de Carvalho, Wilson Eigi Iwasa, Lucimara Martins de Souza e Alberto 

Carlos P. Souza. 1) Aprovação da ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária: a minuta foi 

enviada previamente para todos os conselheiros sendo agora aprovada por 

unanimidade, sem ressalvas.   2)  Assuntos gerais: a Presidente Marisa Dias inverteu a 

sequência dos itens da pauta e passou a tratar de assuntos gerais. Iniciou informando 

que a SEMEDE  solicitou a substituição do conselheiro suplente que representará 

aquela Secretaria. Prosseguiu informando que participou hoje de uma reunião com o 

Vereador Uderlam Hespanhol – Presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo da Câmara Municipal, envolvendo algumas Secretarias e 

conselheiros do COMTUR e do CMS, para tratar da revisão do Código de Posturas.  

Observando que repetidos pronunciamentos de alguns justificavam eventual inércia 

por falta de orçamento, propôs que o CMPOP distribuísse a análise do orçamento por 

Secretarias, pelo menos nos grandes números. Ao se iniciar a discussão sobre a 

eventual transmissão das assembleias do CMPOP, o foco se desviou para o 

comportamento dos participantes nas reuniões setoriais.  A Presidente enfatizou que 

as reuniões setoriais devem ser dedicadas aos munícipes do setor, evitando-se 

manifestação dos conselheiros, excetuando-se a participação dos conselheiros do 

setor visitado.  Os comentários seguintes evidenciaram a necessidade de estabelecer 

um protocolo, um acordo de convivência, informado aos assistentes – controle de 

inscrição, controle de tempo, utilização do microfone e comunicação sobre a gravação 

e transmissão.  Retornando à eventual transmissão das assembleias, o Vice-presidente 



Marcelo Coelho destacou o direito da população em conhecer o que se passa nos 

conselhos e sugeriu um canal próprio para o CMPOP.  O Conselheiro Sérgio Adriane 

Pires lembrou que o Conselho já tem um canal que foi utilizado na transmissão do 

fórum de saneamento.  O Conselheiro Sydney Cleber de Oliveira lembrou da 

conveniência de acompanhar as perguntas lançadas no “chat”.  A Presidente sugeriu 

a formação de uma comissão para cuidar da transmissão do programa POP para atingir 

o maior número possível de munícipes. A assembleia aprovou a formação da comissão 

que será formada por Marcelo Coelho (Coordenador), Sydney Cleber de Oliveira 

(Relator), José Geremias Dalmazo e Sérgio Adriane Pires. Em relação a uma 

preocupação exposta, o Vice-presidente Marcelo Coelho esclareceu que em reuniões 

públicas não prevalece o direito de imagem.  Em se tratando das comissões, ainda não 

formalizadas via resolução, o Conselheiro Sérgio Adriane Pires solicitou seu 

desligamento da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de 

Saneamento.  3) Avaliação das reuniões setoriais: O Conselheiro Sérgio Adriane Pires 

assinalou que o grande problema foi a falta de divulgação porque o material foi 

recebido tardiamente. Os Conselheiros Antonio Augusto B. Lobo, Ângela Maria de 

Carvalho e Sydney Cleber de Oliveira opinaram na mesma direção.  A Conselheira Naja 

Botelho estranhou não se ter discutido educação e saúde.  A Presidente Marisa Dias 

esclareceu que os setores “N” e “O” estão há muito tempo lutando por saneamento e 

que em outros setores poderemos ter visões diferentes. O Conselheiro Pedro Barbosa 

de Carvalho manifestou satisfação pelo anúncio da reunião pública que abordará os 

serviços de água e esgoto no novo cenário derivado da concessão dos serviços para a 

iniciativa privada.  A Presidente Marisa Dias aproveitou a oportunidade para 

agradecer ao Secretário Mário Baião que prontamente acatou o nosso pleito, 

apresentando uma postura de respeito, deferência e cordialidade com o CMPOP. O Sr. 

Alberto Carlos P. Souza, ex-conselheiro do CMPOP e membro do Núcleo de Vigília 

Cidadã - NVC, projeto patrocinado pela Petrobrás, pediu a palavra para informar que 

o NVC realiza reuniões comunitárias com alguns objetivos comuns aos do CMPOP – 

incrementar e qualificar a participação social. Acrescentou que pretende continuar a 

realizar reuniões comunitárias virtuais, agora observando o cronograma das reuniões 

setoriais do CMPOP para divulgar estas últimas entre seus membros e demais 

assistentes.  Por outro lado, solicitou permissão para divulgação do NVC nas reuniões 

setoriais do CMPOP, instalando uma mesa onde seriam distribuídos material do NVC. 

A proposta foi acatada por unanimidade e será executada a partir de três de maio.  A 

Presidente Marisa Dias retornou a um tema já comentado em “Assuntos Gerais” e 

solicitou que os representantes da SEGEP, SEMUSA, SEMEDE, SESEP, SEMOP, SEMAP 

e SAAE trouxessem para a próxima reunião uma avaliação sobre a execução 

orçamentária no primeiro trimestre do ano corrente.  Nada mais havendo a tratar, a 

assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e quinze minutos, cuja ata vai assinada 

por Marisa Aparecida Dias – Presidente do CMPOP e Vanderlei Campos – Secretário 

“ad-hoc”.  


