
 

 

          
Ata da 01 ª Assembleia Geral Extraordinária – biênio – 2022 - 2023 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo – CMPOP 
 

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, no Centro de 

Cidadania, teve início a 01ª Assembleia Geral Extraordinária - 2022 do Conselho Municipal de Planejamento 

e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada pelo edital publicado na edição nº 1408 do Jornal Oficial, 

para deliberar sobre a seguinte pauta: Composição da Comissão Executiva do CMPOP biênio 2022 - 2023, 

(Lei Municipal nº 2159/2018, art. 6º).  A assembleia contou com a participação de dezoito conselheiros da 

sociedade civil. Participaram também o Secretário Municipal de Gestão Pública Mário Baião, que presidiu a 

Assembleia, o servidor Marcelo Cunha da Silva, da SEGEP, e mais alguns munícipes como visitantes, todos 

com presenças assinaladas no Livro de Presença, sendo que 03 conselheiros justificaram a ausência: 

Marcelo Ramos Coelho da Silva (setor F), Karla Regina de Souza Carvalho (setor J) e Ana Lúcia Falcão 

Oliveira (setor M). O Secretário Municipal de Gestão Pública Mário Baião iniciou a reunião apresentando as 

regras para eleição da Comissão Executiva, bem como explicou que, conforme o Regimento Interno do 

CMPOP, a Comissão Executiva deveria ser formada até dia 31 de janeiro do corrente ano, mas a Lei 

Municipal nº 2163/2018 dispõe que a Comissão Executiva será composta até a 2ª AGE, ou seja, podendo 

ser nessa 1ª AGE, caso alguma chapa seja apresentada. Isto feito, o Secretário então perguntou aos 

conselheiros presentes se havia alguma chapa formada para a composição da Comissão Executiva. A 

Conselheira Marisa Dias apresentou sua chapa com os conselheiros participantes e as devidas funções de 

cada conselheiro da chapa, são eles: Marisa Aparecida Dias, presidente (setor B), Marcelo Ramos Coelho 

da Silva, vice – presidente (setor F), Mariana de Souza Corrêa, primeira secretária (setor H), Mariângela 

Alves de Queiroz, segunda secretária (setor A), Katia Maria Diniz Macilo, assessora executiva (setor C), 

Edilaine Leite da Nobrega, assessora executiva (setor B) e Uilson Alves Silva, assessor executivo (setor F). 

O Secretário Mário Baião perguntou se havia mais alguma chapa para concorrer, decorridos alguns minutos, 

não havendo nenhuma manifestação de chapa concorrente. O secretário abriu a palavra para todos os 

conselheiros se manifestarem em relação à única chapa inscrita. A conselheira Marisa Dias pediu a palavra, 

fez a apresentação dos membros da comissão e discursou sobre os desafios da Comissão para o biênio 

que se inicia, dos desafios e pediu a colaboração de todos os conselheiros do CMPOP, que todos 

participem dos trabalhos, não ficando o trabalho e desafios restritos somente a comissão, fez questão de 

falar da importância de cada conselheiro do CMPOP, do desafio inicial, que será a dedicação para o 

preenchimento das vagas de conselheiros, nas localidades que ficaram sem representantes. Após a 

aclamação e apresentação da chapa, alguns conselheiros pediram a palavra e foram unânimes em prestar 

total solidariedade e apoio a chapa eleita, palavras de entusiasmo, confiança e satisfação com a escolha 

dos membros que compõem a Comissão Executiva. Por aclamação foi eleita a chapa única. O conselheiro 

Pedro Barbosa de Carvalho, que fez parte da Comissão Executiva anterior, pediu a palavra e fez questão de 

agradecer o trabalho e dedicação do ex-presidente o agora conselheiro Vanderlei Campos, destacou os 

avanços conquistados, as melhorias e o trabalho incansável do ex-presidente na luta por mais visibilidade 

nas indicações e pleitos do CMPOP e busca por mais acolhimento por parte do Poder Público. Os 

conselheiros debateram sobre a Concessão de Água e Esgoto, que será realizada pelo Governo Estadual, o 

Secretário Municipal de Gestão Pública Mário Baião pediu a palavra e sugeriu que fosse feita uma reunião 



 

 

com os conselheiros e um representante do poder público que pudesse esclarecer melhor todas as dúvidas 

sobre esse tema, tendo em vista a amplitude do tema e não ser um tema que tivesse total domínio, os 

conselheiros ficaram de acordo com a sugestão. O conselheiro Sergio Adriane solicitou que a audiência 

pública fosse realizada em 2022. Secretário Mário Baião reiterou que as audiências públicas são realizadas 

por esse CMPOP e a SEGEP, conforme disposto no art. 3º, inciso V, em cumprimento ao artigo 44 do 

Estatuto das Cidades. Conselheiro Uilson solicita que se defina um melhor dia da semana e hora para as 

reuniões do CMPOP. Secretário Mário Baião explica que apenas essa AGE vai ser presidida pela SEGEP e 

que, após a definição da Comissão Executiva, todas as reuniões serão organizadas pelo CMPOP. A 

conselheira Edilaine enfatizou a necessidade de esse espaço do CMPOP ter pautas de discussão das 

classes menos favorecidas, ampliando a pluralidade de temas. Ao fim da reunião a Presidente da Comissão 

Executiva, Marisa Aparecida Dias, pediu que fosse providenciada pelo poder público uma sala, com 

computador, mesa e demais materiais de trabalho para o melhor funcionamento do CMPOP, bem como 

fazer dessa sala, um espaço para atendimento à população, para que possam levar até o CMPOP as 

demandas dos seus bairros (setores), bem como tirar quaisquer dúvidas sobre o funcionamento do CMPOP. 

A conselheira Naja Botelho reforçou a necessidade de o CMPOP ter uma sala exclusiva, como no passado. 

O Secretário Municipal de Gestão Pública Mário Baião acolheu a solicitação da Presidente e disse que fará 

o possível para atender o pleiteado. Nada mais havendo a tratar, o senhor Secretário Municipal de Gestão 

Pública Mário Baião, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Marcelo 

Cunha da Silva servidor municipal “ad-hoc”, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será 

publicada no Jornal Oficial do Município. 

 

 

Mário Alves Baião Filho 

Secretário Municipal de Gestão Pública 

 


