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

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

 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Igreja de São 

Cristóvão, no povoado KM 17, 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 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 Finanças e Planejamento do município, o senhor Pedro 

Santos, que primeiramente agradeceu a presença dos moradores daquela região, aos secretários do 

município presentes, a equipe do SAAE que sempre está presente nas audiências e a todos os 

demais que contribuem direta ou indiretamente para realização das audiências. Citou a importância 

da audiência para discussão do PPA e que era a oportunidade de todos da região fazerem suas 

reivindicações e seus reclames para a melhoria da situação daquela comunidade e que uma das 

marcas da atual gestão é poder fazer com que o governa venha até a população para ouvi-la. 

Explicou ainda que o PPA tem uma duração de quatro anos para ser executado, ou seja, o 

planejamento é a longo prazo e muitas coisas podem demorar um pouco para serem executadas. 

Falou também sobre o problema da água naquela região e disse que a equipe do SAAE estava ali 

presente para ouvir e responder sobre quaisquer questionamentos e novamente agradeceu pela 

presença de todos e desejou uma ótima audiência a todos. Em seguida a senhora Êdna Maria de 

Sousa, administradora do Distrito KM 17, no uso da palavra falou sobre a principal demanda do 

distrito que é a questão da qualidade da água e também pediu a volta da ambulância que existia no 

posto de saúde do Distrito. Logo depois o senhor Pedro, também morador do Distrito, na sua fala 

pediu que fosse criado um espaço para a realização de eventos na comunidade, pois o espaço 

anteriormente usado era o campo de futebol da localidade, mas que ali não era um espaço adequado 

para esse uso e também pediu mais massa asfáltica para colocação nas ruas do Distrito. Também fez 

a cobrança sobre a ambulância de atendimento do Distrito, pois foi retirada e não mandaram outra 

em substituição. Reclamou ainda sobre a situação da praça central da localidade e também sobre a 

demanda por uma água de qualidade e também que a água é muito fina nas torneiras das residências 

e pediu ainda mais saneamento básico para a localidade. Em seguida a Irmã Cleia, na sua colocação 

também cobrou a situação da água, pois disse essa situação perdura há muito tempo e que muitas 

vezes precisam ir à sede do município para buscar água para poderem beber, mas que muitas 

pessoas não têm condição de ir até a sede comprar água e pediu que esse problema é muito sério e 

que deve ser resolvido o mais rápido possível. Logo depois o senhor José Ribamar Araújo fez sua 

reclamação sobre a falta de medicamentos no posto de saúde do Distrito e pediu que fossem 

distribuídos esses medicamentos, principalmente os da diabetes e também pediu que o final da Rua 

Roberto Reis fosse colocado portes de energia, pois ainda não existia e melhorasse a condição do 

final da rua também. Em seguida o senhor Renato de Araújo Sousa, iniciou também falando a 

respeito da falta de medicamentos no posto de saúde e que isso deveria ser resolvido urgente e 

pediu também o retorno das aulas presenciais, uma vez que os números da pandemia estão 

diminuindo. Depois foi a vez da dona Janaina Ribeiro, que é funcionária do posto de saúde, e a 

mesma informou que realmente existe a falta de medicamentos, porém isso acontece pela grande 

demanda que existe, pois o posto atende não somente ao Distrito do KM 17, mais toda a região 

circunvizinha e pediu também a reforma do posto de saúde. Em seguida o senhor Amós, 

representante do vereador da região Domingos Reis, informou que o mesmo não pôde estar presente 

porque se encontra em Teresina fazendo tratamento de saúde, mas que o mesmo enviou um áudio 

para que fosse transmitido na audiência. Na sequência foi colocado o áudio do vereador Domingos 
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Reis, onde o mesmo explicou sua situação médica e por aquele motivo não poderia estar ali 

presente, mas que brevemente estará de volta ao convívio daquela comunidade ao qual ele 

representa e tem muito carinho por todos aqueles habitantes da região do KM 17. Logo depois o 

senhor Agripino Filho no uso da palavra agradeceu a presença de todos os membros do governo e 

iniciou com a problemática da questão da água e que a mesma não é de boa qualidade, mas pior 

seria se a mesma não existisse e disse ainda que muitas vezes a água de um lado é melhor do que a 

água do outro lado da comunidade e pediu que essa situação da água fosse resolvida urgentemente, 

pois a situação é muito difícil e por fim reclamou sobre a questão da ambulância do SAMU que 

existia na localidade e agora não existe mais. Em seguida, o senhor Josenildo da Silva iniciou sua 

fala parabenizando a equipe de governo ali presente e iniciou as demandas também pela questão da 

água naquela região, pois já se tornou um problema crônico para aqueles moradores e também 

pediu mais segurança naquele Distrito, principalmente na região da rodoviária e também falou sobre 

as demandas da localidade Montevidéu II, colocando a questão da estrada de acesso a comunidade 

que está muito ruim e também falou sobre o vazamento na caixa d’água daquela comunidade e 

pediu também a construção de uma praça na comunidade. Continuando, a palavra foi passada aos 

representantes do poder público e o senhor Chiquinho do SAAE, diretor da Autarquia municipal, 

iniciou falando sobre a juventude daquela região e fez um pedido para que o poder público, caso 

conseguisse recursos durante a execução do PPA, pudesse fazer a desapropriação da região do 

campo de futebol da localidade para que depois o mesmo pudesse receber um trabalho de colocação 

de grama, refletores, alambrados e arquibancadas, ou seja, que fosse transformado em um estádio 

para uso dos desportistas daquela região. Em sequência, passou a falar sobre a questão da água 

informando que já visitou algumas ruas e residências daquela localidade pra conversar com os 

moradores a respeito da qualidade da água e disse que todos os antecessores que já passaram 

tentaram resolver o problema da água e nenhum conseguiu até agora, ou seja, não é um problema 

simples de ser resolvido. Informou que a qualidade do solo daquela região é muito ruim, o que 

dificulta muito a resolução do problema, mas que tudo que será possível será feito para amenizar 

aquele problema e que o custo de manutenção dos poços daquela região é muito caro, mas que 

ainda este mês será iniciado a construção de mais um poço naquela região para amenizar um pouco 

mais a situação. Informou ainda sobre a situação do poço que foi construído pela gestão anterior no 

KM 12 e que o mesmo não tem condição de uso, pois o teor de ferro na água é muito alto o que 

impossibilita a água para o consumo humano e que este poço deveria ter sido construído no KM 17, 

pois foi gasto um alto valor na construção do mesmo e que hoje não serve para a população e 

informou ainda que uma equipe técnica do SAAE irá pra dentro da comunidade para tentar 

encontrar uma solução para aquela problemática. Por fim, disse que o SAAE sempre estará à 

disposição da população daquela região para ajudar a buscar solução para os problemas da 

comunidade. Logo em seguida, o Secretário de Juventude do município, o senhor José Carlos 

Moreira, na sua fala mencionou a questão do campo de futebol da localidade e informou que já 

existem projetos em andamento para melhoramento dos campos de futebol da cidade e que irá 

buscar meios para que o campo daquela comunidade também possa ser agraciado com essa reforma 

e que a Secretaria de Juventude está sempre à disposição da comunidade. Depois o Diretor de 

Cultura do município, o senhor Gildases Morais falou sobre a importância de estarem ouvindo os 

anseios da comunidade e que aquele momento era muito importante para todos, falou ainda sobre a 

Lei de Incentivo Fiscal que pode ser utilizada para buscar parcerias com a iniciativa privada para a 

construção de obras que beneficiem a comunidade, como por exemplo, a construção do estádio 

daquela localidade. 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 presente e a equipe de elaboração do 

PPA. Pediu inicialmente que fosse registrado no PPA a recuperação das estradas vicinais daquela 

região e o sistema de água nas localidades que ainda não são cobertas pelo sistema. Informou sobre 
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a questão do posto de saúde dizendo que neste momento o município encontra-se inadimplente 

perante órgãos superiores, devido às gestões anteriores e que neste momento o município não estava 

conseguindo receber os recursos de convênios para serem utilizados em prol da população. Sobre a 

questão da ambulância, o secretário informou que a gestão recebeu o município com a maioria das 

ambulâncias sucateadas, o que atrapalhou muito o início da gestão, mas que já estão sendo 

providenciadas novas ambulâncias para atender as localidades da zona rural do município. 

Informou que já foi solicitado ao Governo do Estado que faça a junção dos órgãos do estado no KM 

17 no antigo posto da SEFAZ, unindo o SAMU, Policia Militar e Guarda Municipal naquele prédio, 

além de pedir a duplicidade da BR na região do KM 17. Sobre a pavimentação, o secretário 

informou que já foram aplicados vários quilômetros de massa asfáltica na sede do município e que 

brevemente o KM 17 também receberá os serviços de asfaltamento. Na questão da problemática 

sobre a água na localidade informou que tudo que for possível será feito para a resolução do 

problema da agua naquela região. Informou ainda que cada secretário do governo receberá uma 

cópia do PPA, após ser aprovado, e que todos estarão buscando soluções em cada uma das pastas 

para a resolução dos problemas, e que tudo que poderá ser executado antecipadamente será feito 

para amenizar os problemas da nossa população. E Informou ainda que brevemente teremos a 

construção de uma Policlínica, em parceira com o Estado, para o atendimentos de várias 

especialidades. 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 necessárias 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. 

 

 


