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

minutos, na Paróquia de São Raimundo, sito à Travessa Cristóvão Colombo II, s/n, no bairro São 

Raimundo, 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 Finanças e Planejamento do município, o senhor Pedro Santos, que primeiramente agradeceu a 

presença dos moradores dos bairros São Raimundo, São José, São Vicente Palloti e demais pessoas 

que ali estavam presentes para participarem da audiência pública, onde seriam debatidas as 

demandas daquela comunidade e disse que aquela já era a quarta audiência pública realizada 

durante esta semana. Continuando sua fala, o secretário disse que aquela era a oportunidade de 

todos os moradores da região da Trizidela de poderem trazer suas sugestões para a elaboração do 

PPA, que irá fornecer mecanismos para a administração nos próximos quatro anos. O Secretário 

ainda fez um registro sobre algumas falsas informações que estavam sendo repassadas por meios de 

comunicação que fazem oposição à atual gestão, informando que não estavam sendo realizadas as 

Audiências Públicas para discussão do PPA e LOA, ou seja, uma total inverdade e 

irresponsabilidade por parte daquele meio de comunicação, uma vez que já estávamos na quarta 

Audiência Pública desta semana, disse ainda que todas as audiências estão sendo registradas em ata 

e acompanhada por membros do Poder Legislativo do município. E por fim, pediu aos presentes 

que realmente colocassem suas sugestões e demandas para aquela comunidade, pois todas elas 

seriam colocadas em pauta na preparação do PPA, e abriu a palavra para a comunidade presente 

fazer suas colocações. Em seguida, o Professor Matusalém, morador da Avenida Cristóvão 

Colombo, fez uma reivindicação em ralação à construção de uma lombada na Rua Marcos Rocha, 

sentido Cerâmica, pois ali estava muito perigoso devido ao alto número de veículos que passam em 

alta velocidade naquela rua, e o mesmo estava muito preocupado com as pessoas que moram ou que 

transitam naquela via. Logo após, a senhora Célia Costa, presidente do Clube de Mães Rosa de 

Saron, tomou da palavra e iniciou agradecendo a presença em especial de todas as mães que ali 

estavam presentes. Informou que a mesma tinha várias demandas daquela comunidade que ela 

trouxe por escrito, juntamente com um abaixo-assinado, que era pra ser anexado à ata e ao relatório 

de construção do PPA. Dentre algumas solicitações estavam: a restauração predial e manutenção do 

CAPS AD III com equipes especializadas; mais agentes de saúde para o bairro; pavimentação de 

várias ruas da Trizidela, cujo nomes estavam anexadas ao documento; funcionamento da UBS 

Nossa Senhora de Fátima até as vinte e duas horas; um posto policial; um profissional da área de 

educação física para atender a comunidade local; fazer uma obra de qualidade na Rua Frei Henrique 

de Coimbra e a reforma completa da quadra de esportes da Vila Camilo. Em seguida, a dona Maria 

Francisca de Araújo, moradora da Travessa João Victor, pediu que o prefeito colocasse mais 

profissionais para atender no HGM e mais remédios para serem distribuídos para a população 

carente. Logo depois o professor Marcos, morador do Residencial Trizidela, fez alguns pedidos, 

como a construção de uma escola para o público infantil daquele residencial, melhoria das ruas, e 

recolhimento dos lixões que estão sendo criados ali e, por fim, pediu mais iluminação pública de 

qualidade. Em seguida o senhor Victor pediu que fossem colocadas mais algumas ruas no plano, 

como as ruas Presidente Getúlio Vargas, Padre João Vilar e Travessa Brasil. Em seguida, a senhora 

Maria Rita, moradora da Rua da Matriz, pediu por mais saúde e mais médicos especialistas para 

atender a população, além de colocar mais remédios para distribuir para a população e fazer a 
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realização de exames complexos. Depois, dona Francisca Eliene, moradora da Rua Leste Oeste, 

pediu por mais agentes de saúde, por realização de exames no HGM, mais saúde e melhoramento 

das ruas da Trizidela. Logo em seguida a Técnica em Enfermagem dona Cristiane, pediu por 

melhores condições de trabalho para as equipes de saúde que estão no enfrentamento à COVID 19, 

pois até máscaras estão em falta e os próprios profissionais estão comprando suas máscaras e pediu 

para que voltasse o programa IJAI Ativo, para que as pessoas voltem a fazer aeróbica no parque 

ambiental. Logo depois, o senhor Chico Elton fez uma reivindicação a respeito da criação de 

animais soltos nas ruas, pois se torna muito perigoso esses animais soltos, que inclusive já 

provocaram vários acidentes nas ruas e pediu para que fosse criado um projeto de lei para resolver 

essa situação de animais soltos nas ruas, e outra reivindicação foi a respeito dos caminhões caçamba 

que transportam areia e saem derramando detritos nas ruas, o que já provocou vários acidentes, 

inclusive com óbito, e por fim solicitou que melhorasse a iluminação pública da Rua Palotina. Em 

seguida o senhor Carrim Construções reivindicou que fosse feita a interligação entre as 

comunidades Maliça e Bacuri, pois seria de muita importância para aquelas comunidades, pediu 

também a pavimentação asfáltica do final da Avenida Cristóvão Colombo e também a 

pavimentação da Travessa Bem-te-vi. Na sequência, dona Tânia, moradora do residencial Trizidela, 

pediu pela restauração da Passarela, pois seria muito importante para desafogar o trânsito daquela 

região e pediu ainda a conclusão da Creche do Residencial e muitas mães que têm filhos precisam 

daquela creche e por fim pediu mais asfalto para as ruas daquele residencial. Em seguida dona 

Elenilce, moradora da Rua Alto Bonito, pediu que a secretaria de obras pudesse mandar um carro-

pipa para molhar aquela rua, pois a poeira está muito intensa e prejudica as pessoas e também que 

melhore a iluminação pública daquela rua. Em seguida, a palavra foi cedida aos membros do 

Legislativo municipal e o vereador André Jansen na sua explanação agradeceu a presença de todos 

e informou que muitas daquelas reivindicações feitas ali eles vereadores já fizeram vários pedidos a 

esse respeito, mas dependem do poder executivo para que sejam realizadas e disse que já existe 

inclusive um projeto na Câmara municipal que trata sobre a questão de animais soltos nas ruas e 

ainda pediu que a Rua do Padroeiro São Raimundo e a Via de ligação da Avenida Cristóvão 

Colombo até o povoado Boa Vista fossem colocadas no plano de asfaltamento. Já o vereador 

Evimar Barbosa em sua fala também informou que já fez duas indicações a respeito de pedidos 

feitos ali naquela reunião, uma era sobre a quadra da Vila Camilo e outra indicação era sobre a 

recuperação da Rua Frei Henrique de Coimbra. Em seguida o vereador Pastor Max falou da 

importância da realização das audiências públicas, pois é um instrumento importantíssimo para 

trazer soluções para as demandas da comunidade e por isso estávamos ali fazendo aquelas 

discussões para cumprir o que determina a lei e assim criar o PPA, para assim podermos buscar 

ações que venham a contemplar os pedidos da população e encerrou fazendo alguns pedidos como o 

aprofundamento do canal por trás da Rua Padre Joaquim Dourado, a transformação da escola 

desativada da localidade Tabocal dos Pontes para que fosse transformada em um posto de saúde e a 

construção de muros dos cemitérios ali da Trizidela. Por fim, o vereador Wanderson da Trizidela 

informou que já apresentou várias indicações referentes às demandas da Trizidela, como a 

recuperação da Rua Frei Henrique de Coimbra juntamente com galerias para escoamento das águas 

e que a participação da população no acompanhamento das ações dos vereadores é muito 

importante para que a sociedade saiba o que está sendo realizado por cada uma. Ainda pediu que 

fossem incluídas no plano, além da Rua Frei Henrique de Coimbra e as galerias, a Rua Rei 

Salomão. Em seguida o senhor Narckson, Diretor do DMTrans, respondendo a uma indagação 

sobre lombadas, lembrou que para a construção de quebra-molas ou lombadas é preciso que haja 

primeiramente a licitação da empresa responsável pela sinalização, o que já está em curso, para só 

depois fazer o estudo técnico e posteriormente a construção dos mesmos. Em seguida a senhora 

Antonieta, representante da Secretaria de Saúde, informou que todas as demandas feitas em relação 

à pasta da saúde, além de estarem constando em ata e no PPA, também serão levadas em forma de 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ 

 

 
 Praça Ferreira Bayma 538 – Codó-MA – CEP: 65400-000 

CNPJ: 06.104.863/0001-95 

 

relatórios para a Secretaria Municipal de Saúde e ao Executivo Municipal. Informou ainda em 

relação ao CAPS citado na audiência, que já está sendo feito um credenciamento junto ao 

Ministério da Saúde para que seja feita a reforma e a compra do mobiliário do prédio e informou 

ainda que no sistema de saúde municipal existe um centro de atendimento especializado para as 

pessoas que precisam desse atendimento. Em seguida o Padre Orlando, pároco do bairro, fez alguns 

pedidos para que fossem inseridos no PPA, como a construção de uma escola de ensino médio na 

região da Boa Vista do Procópio, na zona rural do município. Pediu também uma fiscalização mais 

ativa por parte das forças de segurança em relação à realização de festas particulares, o que 

incomoda muito a população vizinha destas festas e por fim pediu que fosse feito um estudo sobre 

as casas abandonadas dos residenciais, para que as mesmas pudessem ser cedidas às pessoas que 

realmente não têm uma moradia. Logo em seguida o Secretário de Governo, o senhor Pedro 

Ferreira Oliveira, agradeceu a todos pela presença naquela audiência e informou que tudo que ali foi 

discutido seria colocado em ata e também no PPA, disse que a participação da população é muito 

importante, que tudo que foi dito ali seria de suma importância na construção do PPA, na 

construção do governo. Disse ainda que a atual gestão está apenas com oito meses de governo, mais 

que muitas coisas já foram feitos em benefício da população codoense. Informou que na Trizidela 

várias ruas já foram asfaltadas e consertadas e que muitas outras ainda serão, pois é um 

compromisso do governo cidade de todos e de todos que fazem parte da gestão. Informou mais uma 

vez que tudo que foi discutido e coletado será colocado em ata e também será feito um relatório 

sintético de cada demanda apresentada, que será distribuído para cada secretaria responsável. 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. 

 

 


