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

DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MARANHÃO. 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, 

na Escola Sarney Costa, sito à Praça Nova Jerusalém, s/n, no bairro Nova Jerusalém, nesta cidade 

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 do Plano Plurianual -

PPA de 2022 a 2025, 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 Governo do 

município, o senhor Pedro Ferreira Oliveira, que iniciou agradecendo a presença de todos e disse 

que estávamos ali para discutir, fazer e construir as ações para o município nos próximos quatro 

anos através das audiências públicas para construção do PPA, que irá nortear as ações da gestão 

municipal nos próximos anos. Informou que aquela era a segunda audiência pública e que ainda 

teríamos mais seis, sendo mais quatro na zona urbana e duas nos distritos da zona rural do 

município e que na escuta desta noite estavam contemplados os bairros Nova Jerusalém, São Pedro 

e Residencial São Pedro. Em seguida o secretário falou da importância popular nessas audiências e 

que era o momento de todos os membros da comunidade participarem da elaboração do plano, 

colocando suas reivindicações, suas ideias e as demandas que acharem necessárias para aquele 

bairro, sendo desde uma pequena demanda até uma grande obra que acharem necessário, sendo em 

qualquer área da administração, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, segurança e áreas 

afins e que tudo isso será avaliado e colocado no plano para que seja cobrado das instituições, tanto 

na esfera municipal quanto estadual e federal, e terminou informando que foram distribuídos 

formulários para que os participantes pudessem preencher com seus dados e suas demandas e que 

todos seriam anexados ao plano. Em seguida a palavra foi passada ao Secretário de Administração 

do município, o senhor Ribamar Oliveira, que falou que aquele era um momento ímpar para aquela 

comunidade, pois ali teriam a oportunidade de participarem junto à administração na construção do 

PPA. Logo após, a palavra foi franqueada para a comunidade se manifestar e a senhora Milagres, 

representante da Associação das Quebradeiras de Coco daquele bairro, informou que havia feito 

uma reunião com várias mulheres da comunidade e que convidou a todas para participarem da 

audiência pública, mas que infelizmente a maioria não participa dessas audiências e que assim fica 

muito difícil já que a própria comunidade não gosta de participar. Mas agradeceu por estar 

acontecendo a audiência naquele bairro e que cada reivindicação feita pela comunidade fosse 

olhada com carinho pela administração municipal, pois já haviam participado de várias outras 

audiências em governos anteriores e nenhum cumpriu o que foi reivindicado e que sempre fazem 

um pedido em especial, que é a reforma da quadra poliesportiva daquela praça, onde era muito 

usada pela comunidade e hoje está sem condições de uso e as pessoas têm de se deslocar para outros 

bairros para poderem fazer seus exercícios e seu esporte. Também cobrou a reforma da igreja da 

praça e finalizou pedido que as reivindicações não ficassem apenas no papel. Em seguida o senhor 

Júnior do Jerusalém na sua palavra disse que aquele bairro estava necessitando de praticamente tudo 

e principalmente a questão da água naquela comunidade, além de segurança, educação e 

saneamento básico. Em seguida o senhor Narciso Ferreira, morador do Residencial São Pedro, fez 

suas colocações e pediu principalmente em relação às ruas daquele residencial, pois estavam 

praticamente todas intrafegáveis. Ressaltou que o atual governo já fez um trabalho de recuperação 

em algumas ruas do residencial, porém as principais vias de acesso segundo ele continuam em 

situação muito ruim para o tráfego tanto dos veículos como das pessoas. Pediu também mais 

segurança para o residencial, pois ele próprio já sofreu tentativa de homicídio na via que dar acesso 

ao residencial, além de pedir uma escola, uma quadra poliesportiva e uma iluminação de mais 
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qualidade naquela comunidade. Em seguida a senhora Maria de Jesus, moradora da Rua da Estrela, 

cobrou o asfalto que sempre foi prometido e nunca foi colocado nas ruas do Nova Jerusalém pelas 

gestões anteriores, em especial na Rua da Estrela, além de mais segurança para todo o bairro. Logo 

em seguida o senhor José Francisco Delgado, morador da Rua São Sebastião, na sua explanação 

pediu principalmente na área de infraestrutura, deu exemplo de uma rua muito estreita e que 

prejudica o transito, além de pedir que fosse olhado também a situação da Rua da Estrela e da 

Travessa Rio Grande do Norte que precisam urgente de uma reforma geral e por fim que fosse 

construído o canal da água fria. Logo em seguida o senhor Zemar pediu em favor da zona rural, em 

especial pra região do Condurú, pois estão precisando muito que as estradas vicinais da região 

sejam recuperadas. Continuando as colocações da comunidade, o senhor Carumbé, morador há mais 

de vinte anos no bairro, agradeceu a presença da equipe do governo e disse que iria apenas reforçar 

os pedidos já feitos pela comunidade, pois aquele bairro Nova Jerusalém é muito esquecido pelas 

administrações, os pedidos são feitos mais não são atendidos, mas que dessa vez ele espera que a 

demanda da comunidade seja atendida e pediu um pouco mais de paciência pois o governo está 

ainda no começo, porém depois irá cobrar todas as reivindicações feitas pela comunidade. Logo em 

seguida foi a vez do senhor Chaguinha do Jerusalém fazer suas colocações e iniciou dizendo que já 

estava cansado de participar de audiências e sempre era a mesma coisa, faziam os pedidos e não 

eram atendidos e mais uma vez estão reunidos novamente. Falou que já enviou vários ofícios para 

as administrações pedindo a reforma da quadra do bairro, pois ela é muito importante para aquela 

comunidade e muitas vezes têm que sair para outro bairro com os jovens para fazerem suas 

atividades educacionais e artísticas e também pediu mais iluminação para o bairro, além de saúde e 

infraestrutura para as ruas do bairro. Continuando as escutas o senhor Frank Souza do bairro São 

Pedro fez uma cobrança direta para a Autarquia SAAE em relação a uma caixa d’água existente no 

bairro e que nunca foi utilizada pelo sistema de água e que isso faz muita falta para aquela 

comunidade e que a administração olhe com carinho para aquela situação, além de pedir mais 

segurança para aquela comunidade. Em seguida o senhor Joelton Paiva pediu pelas ruas do 

residencial São Pedro e que também fosse alargada a via de acesso ao residencial, pois a mesma é 

muito estreita. Logo em seguida a palavra foi passada aos membros do poder público, para fazerem 

suas pontuações sobre os assuntos abordados pela comunidade e o vereador José Mendes, 

representante da Câmara municipal, disse que estava ali para ouvir as demandas da comunidade 

juntamente com a equipe do governo e que o PPA era um instrumento de suma importância para a 

administração, pois ele dará um norte de como a administração deve atuar em relação aos pedidos 

feitos pela comunidade, pois o Prefeito, os vereadores, os secretários e a sociedade em geral devem 

estar unidos para tentarem resolver todas essas demandas da comunidade. Logo em seguida o 

Secretário de Juventude, José Carlos Moreira explanou que já recebeu várias vezes os 

representantes daquela comunidade e que os pedidos feitos por eles estavam em curso, mas 

infelizmente a pandemia atrapalhou muito as ações daquela secretaria, mas que sempre estará à 

disposição da população e continua atrás de soluções para aquelas demandas. Em seguida a senhora 

Bárbara Letícia, representante da Secretaria de Educação, explanou que aquela reunião era muito 

importante, pois o diálogo é de suma importância, onde vemos os anseios e as demandas da 

população e é um elo para o bom entendimento entre as partes envolvidas e que a Secretaria de 

Educação está sempre de portas abertas para a população. Logo em seguida, o Secretário de 

Governo Pedro Ferreira Oliveira fez as colocações finais dizendo que tudo que ali foi discutido 

seria colocado na ata da reunião e agradeceu pela participação de todos, pelas reivindicações, pelas 

cobranças e por estarem imbuídos em construírem uma cidade melhor, pois dali sairá várias 

políticas públicas que serão inseridas no planejamento e que serão colocadas em práticas pela atual 

administração. Informou que vários convênios e emendas estão parados por impossibilidade do 

município receber recursos, por estar inadimplente em vários órgãos da esfera Estadual e Federal 

devido as administrações anteriores, mas que o jurídico do atual governo já está com os pedidos de 
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liberação desses convênios feitos e que brevemente eles serão liberados e serão de imediato 

colocados em ação no município. Por fim, disse que a luta é árdua e difícil, mas que esta 

administração estará firme e unida em prol da população codoense e que este PPA será norteador na 

transformação da vida dos cidadãos codoenses. 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. 

 

 


