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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 nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quarenta 

minutos, nas instalações da Câmara Municipal de Codó, sito à Praça do Parlamento, s/n, no bairro 

São Benedito, 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 pela presença de todos e disse que ali seria a última das oito audiências públicas 

realizadas em todo o município e também na zona rural de Codó. Também agradeceu a quem 

participou de todas as audiências públicas e também a equipe do governo que deu apoio a todo esse 

trabalho durante esses oito dias. Informou ainda que estavam ali no prédio da Câmara para ouvir a 

comunidade do entorno e não era ainda o momento de fazer as discussões com o Poder Legislativo, 

o que será feito no momento oportuno. O Secretário continuou explicando que tudo que ali fosse 

proposto seria colocado no PPA, que posteriormente será levado ao Legislativo para a devida 

aprovação e por isso a participação da comunidade era muito importante para a elaboração do PPA, 

pois quem mora na comunidade é quem sabe realmente do que precisam para melhorar sua 

condição de vida e tudo que ali fosse colocado será levado muito em conta na construção de 

políticas públicas que tragam benefícios para toda a população. Na sequência, a palavra foi 

franqueada a população presente para fazerem suas reivindicações e a senhora Eline, Presidente do 

Clube de Mães do bairro São Benedito, pediu que o que ela reivindicasse fosse realmente inserido 

no PPA e começou pedindo a reabertura da Escola Humberto de Campos, escola fechada daquele 

bairro na gestão anterior, pediu também a conclusão da quadra poliesportiva da Vila Fomento, o 

que seria de muita valia para os moradores daquela comunidade e também pediu o asfaltamento da 

Avenida Primeiro de Maio, na chamada beira linha. No tocante à área da saúde, pediu que os 

médicos da rede pública de saúde fizessem os mesmos procedimentos médicos que fazem na rede 

privada e finalizou cobrando uma maior participação dos vereadores nas discussões públicas do 

município. Na sequência o senhor Augusto Serra, morador da Vila Fomento, iniciou fazendo seus 

pedidos pela recuperação da via de acesso à Vila Fomento e também falou dos constantes 

alagamentos que existem ali na região. Também pediu pelo asfaltamento da beira linha, pois ali 

existem muitos moradores. Solicitou ainda que fosse inserida no PPA a ativação do Conselho de 

Cultura e demais conselhos, para que os mesmos pudessem receber recursos diretos em conta, para 

poderem fazer as políticas públicas que a sociedade necessita e ainda pediu que fosse construída 

uma praça em um terreno baldio que existe no fundo da área da Universidade Federal. Em seguida a 

senhora Cecília, diretora da Escola Municipal Reinaldo Zaidan, solicitou que fosse construído mais 

uma sala de aula na escola, um auditório e uma cozinha maior, para assim poder atender mais 

eficazmente aos alunos daquela unidade escolar e também pediu a resolução do problema da água 

na escola, pois a falta de água é frequente na escola. Na sequência das escutas a senhora Silvana 

Freitas, professora da UEMA, no uso da palavra informou que houve na escola um debate entre os 

alunos e os mesmos fizeram algumas reivindicações para que fossem inseridas no PPA e que a 

mesma trouxe essa demanda via oficio, para ser entregue à comissão de elaboração do PPA e dentre 

as solicitações estavam a melhoria de infraestrutura das vias do município, melhoria da iluminação 

pública, a instalação de eco-pontos e também a questão dos resíduos sólidos e da construção do 

aterro sanitário do município e disse que espera que no planejamento existam os objetivos e metas a 

serem alcançadas em todas as áreas da administração. Logo em seguida a senhora Denise Serra, 
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Presidente da Associação de Moradores da Vila Fomento, também pediu sobre a questão da 

iluminação pública, cobrou também a conclusão da quadra poliesportiva da vila e pediu que a 

questão da falta de água também fosse resolvida, além da construção de uma faixa de pedestre em 

frente à escola Reinaldo Zaidan e a construção de quebra-molas naquela rua. Em seguida, o 

professor Antônio Celso informou que já fez as reivindicações que ali seriam apresentadas, mas que 

iria novamente apresentar aquelas demandas e iniciou pedindo que o orçamento do município fosse 

aumentado em no mínimo trinta por cento nas áreas de saúde e educação, que fosse criado fundos 

de captação de recursos para pavimentação das vias do município com sarjetas, galerias e meios-

fios, canalizar recursos para reforma das estradas vicinais do município, reformas e estruturação das 

escolas do município, canalizar recursos para construção do aterro sanitário do município, pois 

informou que a cada dia o problema da fumaça que sai do lixão da cidade está aumentando e pede 

que o município busque meios para resolver o mais breve possível o problema da fumaça do lixão e 

por fim pediu a criação de eco-pontos e a criação de projetos de arborização da cidade e criar 

campanhas de conscientização patrimonial e ambiental. Em seguida, o senhor Wanderson Luis da 

Silva fez uma cobrança aos vereadores presentes na audiência para que os mesmos pudessem visitar 

algumas obras inacabadas pela gestão anterior naquela comunidade, para verem de perto como tá a 

situação e o quanto a comunidade necessita daquelas obras como a quadra poliesportiva e a 

pavimentação asfáltica. Ainda pediu que seja feito um serviço de tapa buracos na ruas do bairro e 

também pediu asfaltamento da beira linha e melhoramento na parte de limpeza pública na 

comunidade e ainda pediu pela construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Codozinho. Na 

sequência, a senhora Iraneide pediu apenas que as pessoas com dificuldades de locomoção tenham 

um olhar mais especial por parte dos governantes e que seja garantido um atendimento digno na 

área da saúde para essas pessoas. Na sequêcia, o senhor Chico Elton fez mais uma cobrança sobre a 

questão de animais soltos nas ruas do município e disse que esse é um problema crônico no 

município e que fosse criado um projeto de lei para tratar desse assunto e também pediu iluminação 

pública para a Av. João Barbosa no bairro São Raimundo. Na continuação da audiência, o senhor 

Max Márcio pediu que fosse asfaltado o trecho da Rua Belo Horizonte, próximo à praça do Codó 

Novo. Em seguida parabenizou o Secretário de Governo Pedro Belo pelo grande trabalho feito à 

frente daquela pasta e em seguida pediu que pudesse ser feito um projeto onde os próprios 

moradores do entorno das praças pudessem fazer o trabalho de limpeza e manutenção dessas praças 

e ainda pediu pela reativação do Projeto Codó Digital, onde a população necessita muito desse 

acesso gratuito à internet. Em seguida, o comunicador Jair Ribeiro pediu que fosse reativado o 

Conselho Municipal de Políticas Antidrogas, para trabalhar as pessoas que necessitam desse tipo de 

ajuda no município. Na continuação da audiência, a palavra foi passada aos membros do poder 

público para suas colocações e o primeiro a falar foi o Prefeito do município, o senhor José 

Francisco, que iniciou agradecendo pela participação de todos nas discussões do PPA. Disse que 

estava orgulhoso naquele momento, que mesmo com a crise instalada em todo o Brasil a cidade de 

Codó ainda consegue gerar muitos empregos para a população. Lembrou que o município tem 

quase seis mil funcionários e que a Prefeitura mantém o pagamento dos servidores em dia, para que 

a economia do município não pare e continue crescendo e que esse é o momento de todos darem as 

mãos em prol do município e todos olhar pra frente, olharem para um futuro melhor para nossa 

cidade. Falou que nosso município tem vários problemas para serem solucionados, como por 

exemplo, a questão dos resíduos sólidos e disse ainda que no Maranhão existe apenas um aterro 

sanitário e que esse é um dos grandes problemas a serem solucionados pelos governantes e que 

infelizmente uma cidade sozinha não consegue resolver essa situação, mas que está sendo estudado 

um projeto de viabilidade da construção desse aterro em conjunto com os municípios 

circunvizinhos e informou que já conseguiu uma fábrica de construção der vassouras que ajudará 

em muito com a questão dos resíduos sólidos. Na questão da iluminação pública, o Prefeito 

informou que já foram trocados quase dez mil pontos de iluminação por lâmpadas de led, o que 
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proporciona uma melhor iluminação nas ruas e praças do município. Na infraestrutura, informou 

que já foram aplicados mais de dez quilômetros de massa asfáltica em todos os bairros da cidade e 

que nunca na história de Codó foi colocado tanto asfalto em apenas sete meses de governo, além de 

operações de tapa-buracos e melhoramento das estradas vicinais do município e construção e 

reforma de pontes e que vamos sempre buscar acertar nas decisões tomadas. Na área da saúde, 

informou que já foram feitas várias reformas em postos de saúde, já foram instalados vários 

gabinetes odontológicos e muito ainda será feito como a reforma do HGM, além da aquisição de 

insumos e equipamentos para o hospital, será construído ainda uma fábrica de oxigênio no hospital 

e lembrou ainda que apenas o município de Codó possui um hospital que tem autorização de fazer 

procedimentos de alta e média complexidade no Estado, além da atenção básica, pois os demais 

municípios são mantidos pelo Estado e ainda informou que brevemente Codó receberá uma 

Policlínica com várias especialidades médicas e ainda disse que retornará o programa da internet 

gratuita e o programa de vídeo monitoramento. Pediu que tenhamos um pouco de paciência, pois 

estamos trabalhando duro para resolver os problemas crônicos da nossa cidade. Disse ainda que a 

escola da Pestalozzi está no projeto para ser construída e que as obras inacabadas das gestões 

anteriores serão concluídas e ainda afirmou que antes do fim da gestão todas as escolas de taipas do 

município estarão extintas e reconstruídas de alvenaria. Por fim, o Prefeito pediu que todos 

continuem acreditando na gestão e agradeceu mais uma vez pela presença de todos ali e que sempre 

vamos olhar pra frente. Em seguida, o vereador José Mendes afirmou mais uma vez que será 

construída a fábrica de blocos na área do presídio e que parte desses bloquetes serão utilizados na 

pavimentação das ruas e avenidas de Codó. E o vereador Pastor Max destacou a participação 

popular nas audiências e também a participação dos membros do poder público e informou que 

várias daquelas demandas apresentadas já foram pedidas em outras oportunidades e que ele iria 

repassar a comissão de elaboração do PPA uma lista de reivindicações. Logo depois o Procurador 

Geral do Município, o senhor Francisco Mendes, no uso da palavra informou que muitas ações não 

estão podendo ser executadas devido ao município está inadimplente em relação a alguns órgãos da 

Federação em razão da gestão anterior do município, mas que a Procuradoria está trabalhando 

diuturnamente para a resolução desses problemas e que toda a atual gestão está imbuída em trazer 

políticas públicas para o melhoramento da vida dos nossos munícipes. E por fim, para fazer o 

encerramento das escutas e das audiências públicas, 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 

presença do Prefeito e a toda a equipe de elaboração do PPA. Em seguida, fez um pequeno relato 

sobe as demandas apresentadas naquela audiência e lembrou de algumas ações já realizadas pela 

atual gestão, informou que já está sendo feito o estudo sobre a construção das duas pontes de 

concreto solicitadas nas audiências realizadas. Falou também sobre o projeto de vídeo 

monitoramento, que também já está em andamento e sobre a escola Humberto de Campos, 

informou que a Secretaria de Educação já está fazendo um estudo para saber se há demanda 

suficiente para a reabertura da escola. Sobre pavimentação, informou que faremos mais ações de 

pavimentação asfáltica em todo o município e sobre a falta d’água informou que o SAAE já está 

com várias demandas em mãos e buscará resolver o mais breve possível todas elas, e em relação à 

saúde informou sobre a cobrança de medicamentos nos postos de saúde e que isso estará sendo 

solucionado brevemente. Pediu que a população continue acreditando na gestão do Prefeito José 

Francisco e que tudo que será possível será feito para satisfazer os anseios da nossa população. 

Terminou informando que logo que o PPA esteja pronto será levado àquela casa para votação e 

aprovação e disse que ano a ano será verificado o que foi feito e o que ainda resta a ser feito 

daquelas demandas inseridas no PPA. Por fim, agradeceu mais uma vez pela presença de todos 

naquela audiência e agradeceu mais uma vez a equipe de elaboração do PPA pelo grande trabalho 

feito durante todas as audiências realizadas. E não havendo mais nada a tratar, o senhor Secretário 
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deu por encerrada a audiência pública, determinando ao senhor Cosmo da Silva Viana que a mesma 

fosse lavrada em ata. 

 

 


