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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MARANHÃO. 

 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, na 

Escola Municipal Carlos Henrique Pires, na Rua do Campo, s/n, no distrito de Cajazeiras, zona 

rural do município de Codó, Estado do Maranhão, em atendimento ao Comunicado publicado no 

Site oficial do município https://www.codo.ma.gov.br, em Rádios e TVs locais, além de redes 

sociais e carros de som, realizou-se a Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto 

daLei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2022, em atendimento ao que dispõe o 

parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. A audiência foi 

aberta pelo Secretário de Finanças e Planejamento do município, o senhor Pedro Santos, que 

primeiramente disse que era a primeira vez que ele estava naquela comunidade e que ficou surpreso 

pelo tamanho daquele Distrito e antes de iniciar a audiência em si, ele fez uma pequena homenagem 

aos pais presentes por se tratar de uma data dedicada aos mesmos e também agradeceu a presença 

de todas as mulheres ali presentes. Em seguida fez a explanação sobre a LOA e que o mais 

importante naquele momento seriam as sugestões e demandas que a população iria apresentar. Disse 

que na LOA serão inseridas as políticas públicas que aquela comunidade necessita e que depois de 

todo plano pronto, o mesmo será levado à Câmara Municipal para posteriormente aprovação. Disse 

ainda que a comunidade é quem conhece a real situação daquela região e que deverão dizer o que 

realmente necessitam e que tudo será inserido na LOA e pediu mais uma vez que todos ali presentes 

participem ativamente da audiência. Em seguida, a palavra foi franqueada para os presentes e o 

senhor Chico Manezim, morador do Distrito, iniciou desejando a todos um feliz dia dos pais e 

também agradeceu a presença de todos os membros do governo ali presentes e fez a sua solicitação 

pedindo mais saúde, educação, melhoramento da infraestrutura do povoado, pediu melhoramento 

das estradas vicinais de acesso ao Distrito e asfaltamento das ruas daquela comunidade. Logo 

depois o senhor Sargento Bandeira, morador da comunidade, pediu em primeiro lugar uma 

ambulância para a comunidade, pediu o melhoramento das estradas de acesso a comunidade, pediu 

também que seja melhorado a questão do abastecimento de água da comunidade, pediu ainda que 

fosse colocado mais asfalto nas ruas de Cajazeiras, outra cobrança foi por uma viatura para a Polícia 

Militar do Distrito e ainda pediu que seja colocado à disposição daquela comunidade um trator de 

pneus para cortar as terras para os lavradores daquela região. Logo depois a senhora Francisca 

Batista iniciou fazendo também a solicitação por uma ambulância para a comunidade, além de 

asfalto e melhoramento das estradas da comunidade e ainda pediu que também seja feito uma 

reforma na escola do Povoado Jatobá antes do reinicio das aulas e fez a solicitação de uma unidade 

do CRAS para aquele Distrito, pois iria facilitar muito para as pessoas que necessitam dos serviços 

prestados nessas unidades. Na continuação das escutas o senhor Aldo, morador da região, agradeceu 

pela presença de todos e fez apenas uma solicitação de que todos ali presentes se unissem em prol 

daquela comunidade e que juntos pudessem trazer benefícios para o melhoramento das condições 

de vida dos moradores daquela região. Em seguida a senhora Eurismar da Silva iniciou 

parabenizando a todos os pais presentes e fez sua reivindicação a respeito do pedido de uma 

unidade do CAPS para aquela comunidade, pois ali existe uma demanda grande de pessoas que 

necessitam desse atendimento e ainda pediu que seja feito um melhoramento na estrutura do 

cemitério daquela comunidade. Logo depois a senhora Leidiane no uso da palavra disse que ali era 

a hora da comunidade fazer seus pedidos e reivindicações e iniciou pedindo a construção de uma 

praça para a população e mais espaços públicos para a juventude. Também pediu a urbanização do 

povoado e também pediu que seja colocado asfalto nas ruas de acesso as escolas públicas e ainda 

pediu que seja colocado à disposição da comunidade um Fisioterapeuta e uma Psicólogo para tratar 

as pessoas que precisam desses tipos de atendimento e ali existe uma grande demanda por esses 

profissionais e também pediu pela instalação de uma unidade do CRAS naquela comunidade e 
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finalizou pedindo que sejam substituídas as pontes de madeira por pontes de concreto nas estradas 

de acesso ao Distrito. Em seguida, o senhor Luis Alves Bezerra iniciou pedindo em especial mais 

oportunidades de emprego para os jovens daquela localidade e também pediu que seja colocado à 

disposição dos agricultores um trator de pneus para fazer o corte das terras para fazerem suas 

plantações. Em seguida o senhor Erânio, morador do distrito, iniciou parabenizando a todos os pais 

presentes e informou que na sede do Distrito moram mais de cinco mil moradores e por esse motivo 

pediu que fosse instalado uma sala para o Conselho Tutelar fazer atendimento aos moradores 

daquela comunidade pelo menos uma vez por semana. Logo depois o senhor Cleudimar dos Santos 

Silva no uso da palavra disse que tudo que já tinha sido solicitado pelos antecessores era de grande 

importância para a comunidade e pediu que tudo que ali fosse solicitado não caísse no descrédito, 

pois já houveram várias outras audiências em gestões anteriores e os pedidos da comunidade não 

foram concretizados e caíram no descrédito e talvez até por isso muitos moradores da comunidade 

não queriam mais participar de audiências públicas e pediu que a nova gestão fizesse diferente e 

atendesse aos anseios da comunidade. E informou ainda que várias daquelas solicitações feitas pela 

comunidade também já foram pedidas via oficio pelo administrador do Distrito, o senhor Eduardo 

Barbosa, ao Poder Executivo do município e que hoje já há um grande avanço no Distrito através da 

atual administração. E por fim pediu a construção de um estádio no Distrito de Cajazeiras para a 

população desportista daquela região e ainda pediu a construção de quadras de esportes nos 

povoados circunvizinhos. Na sequência fazendo o uso da palavra o senhor Eduardo Barbosa, 

administrador do Distrito de Cajazeiras, iniciou cumprimentando a todos os membros do poder 

público e a todos os moradores presentes naquela audiência. Eduardo informou que já fez vários 

pedidos e levou várias demandas da comunidade ao conhecimento do Prefeito e disse ainda que 

brevemente estará chegando em Cajazeiras uma ambulância nova para a comunidade e que ele 

sempre estará ao lado dos habitantes daquela comunidade. Expôs algumas solicitações já feitas ao 

Poder Executivo como a implantação de uma unidade do CRAS, uma nova ambulância, uma viatura 

para a Polícia Militar do Distrito, recuperação e construção de pontes nas vias de acesso ao Distrito, 

solicitação de cinco quilômetros de asfalto para o Distrito, construção de uma praça pra juventude, 

construção de uma arena esportiva com iluminação para a comunidade, reforma do mercado central, 

reforma da praça central e ampliação do posto de saúde do Distrito. E por fim, no tocante a 

agricultura, informou que já foi feito a solicitação via oficio ao Secretário de Agricultura que seja 

mecanizado a agricultura da região de Cajazeiras. Em seguida o Secretário de Governo do 

município, o senhor Pedro Belo, iniciou sua fala agradecendo a presença de todos ali e disse da 

importância daquele momento para toda a comunidade, agradeceu aos membros do poder público 

presentes e a equipe de elaboração da LOA e parabenizou também a todos os pais ali presentes pela 

passagem desse dia especial. Disse que gostou muito da participação da comunidade na audiência, 

que estavam colocando suas reivindicações e demandas para serem inseridas na LOA e pediu que 

fosse inserido na LOA sistema de água em todos os povoados circunvizinhos e a recuperação das 

estradas vicinais dos povoados próximos a Cajazeiras. Disse que o governo já está trabalhando 

muito no sentido de melhorar a condição de vida de todos os habitantes do município e que muita 

coisa já foi feita. Em relação a Cajazeiras informou que já existem vários projetos para aquela 

região, inclusive já tem um projeto em andamento para asfaltamento de todo o Distrito de 

Cajazeiras e muitas outras ações serão feitas durante o percurso da nova gestão. Informou também 

que já existe uma programação para a construção da vicinal que liga o Distrito de Cajazeiras até o 

município de São João do Sóter, ou seja, são várias medidas que estão sendo tomadas em relação 

àquela comunidade. Disse ainda que o SAAE voltará ao Distrito para continuar a melhoria do 

abastecimento e distribuição de água na comunidade. Disse ainda que aquela escuta é muito 

importante para a elaboração da LOA e que todas as obras deixadas sem conclusão pela gestão 

anterior todas serão retomadas e concluídas. Disse ainda que é projeto do governo voltar todos os 

anos à comunidade para mostrar o que foi pedido e o que já foi feito das demandas feitas na LOA 
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pela comunidade. Por fim, agradeceu mais uma vez pela presença de todos os presentes naquela 

audiência e pediu que a população continue cobrando e apresentando as demandas necessários para 

o melhoramento daquela comunidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor Secretário deu 

por encerrada a audiência pública, determinando ao senhor Cosmo da Silva Viana que a mesma 

fosse lavrada em ata. 

 


