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1 Introdução 

 

Este plano apresenta as principais propostas do candidato JOSÉ 
FRANCISCO LIMA NERES para a administração municipal de Codó, Estado 
do Maranhão, no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas 
foi desenvolvido a partir da participação popular nos moldes de escutas 
públicas, uma iniciativa do Diretório Municipal do Partido Social Democrático – 
PSD.  

 

Durante o período de construção do plano o candidato implementou 
proposições com a participação popular moldando assim o que será um novo 
jeito de governar, um novo modelo de gestão da administração municipal onde 
o povo terá, por final, uma verdadeira participação na gestão pública, o que 
oportunizará a execução de projetos estruturantes em serviços considerado 
críticos para a população como apontado nas escutas públicas: A Saúde, a 
Educação, a Segurança, e a Geração de Emprego e Renda e a ausência de 
apoio ao Agricultor Familiar entre outros problemas apontados. 

 

Todos estes serviços considerados pela população como carentes 
(ou críticos) da atenção da gestão pública municipal terão prioridade máxima 
de solução na futura gestão onde serão cumpridas as metas aqui planejadas. E 
ainda, considerando que se espera que os resultados sejam altamente 
positivos nas diversas áreas de atuação do Governo, ao final da gestão espera-
se que o planejamento seja cumprido na integralidade, o que concederá ao 
município um crescimento real, sustentável e com foco em instrumentos de 
planejamento e rigoroso acompanhamento de metas e igualmente sustentado 
sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia. A participação popular 
será constante por intermédio de canais de ouvidoria e escutas públicas o que 
possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a concepção de 
novas soluções para a cidade e para o campo em médio e longo prazos, 
soluções tais que levarão o município a atingir um posicionamento compatível 
com a sua importância no contexto regional, estadual e nacional. 

 

O Plano de Governo aqui delineado representa uma novidade 
quando afirma que foi construído com a participação da sociedade, das 
classes, da sociedade civil organizada, em variados setores - na cidade e no 
campo. Dessa forma, o presente plano fará uma gestão participativa de alto 
desempenho o que reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do 
candidato.  
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As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com 
envergadura e complexidade que demandarão uma administração 
extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das 
necessidades dos codoenses. JOSÉ FRANCISCO se orgulha das experiências 
obtidas com a aproximação do povo, com o fato de dialogar, ouvir e aprender 
sobre os problemas da sociedade, das ruas, dos bairros, das comunidades 
quilombolas, das associações de produtores, do comerciante, do trabalhador 
do campo e da cidade. Dessa forma se compromete a liderar, com motivação e 
empenho a próxima gestão. A gestão que terá a força do povo - do povo 
codoense. 

 

 

2 Visão de Longo-Prazo para o município de Codó 

 

Este Plano de Governo considera o desenvolvimento de Codó em 
todos os aspectos, a responsabilidade social e o cumprimento de todas as 
metas aqui destacadas, além de considerar que Codó deve alcançar a 
liderança na produção, geração de emprego e renda com o fortalecimento da 
agricultura (especialmente a agricultura familiar), no âmbito regional e estadual 
a média e longo-prazo. 

 

Especialmente no campo social, Codó deve alcançar a posição, a 
nível regional, como a cidade que reúne simultaneamente a melhor qualidade 
de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que promove hábitos e 
costumes mais saudáveis para população, tudo isso integrada à educação e 
cultura. 

 

No campo econômico, o planejamento objetiva executar as metas 
que concedam a geração de emprego e renda com amplo apoio a todos os 
segmentos de produção: comércio, indústria, agropecuária, agricultura 
(especialmente familiar) e ainda investimentos que possibilite ao povo, por 
intermédio da educação, o alcance ao conhecimento técnico profissionalizante 
o que impulsionará todos os segmentos de produção em geral. 

 

Para dar apoio ao crescimento do nosso município e este se tornar 
referência a nível regional e estadual os esforços serão concentrados 
especialmente em melhorias na área da educação, saúde, geração de 
emprego e renda, sem esquecer-se de: prover a sustentabilidade ambiental, 
preservação de seu patrimônio histórico, da manutenção de uma matriz de 
transportes adequados, das atividades econômica eco eficientes, cuidando 
também dos recursos hídricos (rios, córregos e lagoas), bem como coleta e 
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tratamento de esgotos sanitários e lixo, apoio a produção cultural de alto valor 
e amplo respeito à diversidade humana, tanto das mulheres, como dos 
homens, crianças ou jovens. 

3 Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 

 

3.1 Objetivos Centrais do Governo 

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços 
públicos municipais, especialmente dos serviços de saúde, educação e 
melhorias das vias urbanas e estradas vicinais da área rural com recuperação 
e construção de pontes; 

Prestar apoio e conceder incentivos para ampliar a capacidade de 
produção em todos os segmentos da indústria, comércio, agropecuária e 
agricultura (especialmente a Agricultura Familiar); 

Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da 
paisagem e do patrimônio natural, cultural e histórico no processo de 
desenvolvimento da cidade; 

Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças 
codoenses, com ampla oferta e incentivos a educação, especialmente a 
educação técnica profissionalizante por intermédio de convênios com os níveis 
superiores da gestão estadual e federal e ainda cuidar das políticas de 
proteção da mulher, da criança e do idoso; 

Reduzir os indicadores de pobreza extrema em todo o município; 

Posicionar Codó como importante centro político e cultural no 
cenário regional. 

 

3.2 Princípios de Atuação do Governo 

Colocar o cotidiano do povo codoense como tema prioritário de 
governo, aproximando-o dos cidadãos; 

Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de 
planejamento e acompanhamento para toda a administração municipal; 

Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas 
municipais, estaduais e federais; 

Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da gestão em 
todos os departamentos públicos; 

Garantir que os serviços públicos prestados por nossa gestão 
tenham o mesmo padrão de qualidade em todos os bairros e distritos e regiões 
do município; 
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Potencializar a capacidade de investimento da gestão através de 
parcerias com o setor privado e outras esferas de governo, além de requisitar o 
apoio da sociedade civil organizada; 

Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao 
cidadão e da eficiência dos processos da administração municipal. 

 

 

4 Propostas de Governo 

4.1 Educação – a força para o progresso do povo em primeiro lugar. 

 

Objetivo: 

Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um 
padrão de excelência no ensino fundamental, baseado no ensino em tempo 
integral e na educação infantil. Ser reconhecida pela sociedade como um 
sistema de ensino que proporciona oportunidade para que todos os jovens 
terminem o ensino fundamental na idade correta, prontos para ingressar no 
Ensino Médio e com um projeto de vida para o seu futuro. Ampliar o 
atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente 
adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu 
desenvolvimento físico e mental. Capacitar, instrumentalizar e motivar os 
professores da rede pública municipal de ensino, utilizando novas tecnologias, 
para uma prática mais efetiva no processo de aprendizagem. 

 

Metas Planejadas: 

Construir novas creches com inserção de profissionais habilitados, 
objetivando cuidar, educar e brincar, além de garantir a reforma e equipar as 
creches existentes; 

Reforma e adequação dos prédios da educação infantil; 

Criar 01 (uma) escola em tempo integral, de forma a manter os 
alunos na escola com no mínimo 8 (oito) horas e fortalecer as ações do 
Programa “Mais Educação”; 

Garantir que pelo menos 95% das crianças com 8 (oito) anos de 
idade estejam alfabetizadas até o final da gestão; 

Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre 
os alunos do 4º e 6º ano; 

Garantir que 96% dos alunos da rede municipal concluam o ensino 
fundamental até os 16 anos; 
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Garantir aulas de inglês para todos os alunos do 1º ao 9º até o final 
da gestão; 

Garantir a formação continuada e capacitação de todos os 
profissionais necessários para o bom desempenho do presente plano; 

Garantir a merenda escolar para todos os alunos da rede municipal, 
de acordo com Política Nacional de Alimentação e Nutrição, dando prioridade a 
alimentos provenientes da agricultura familiar; 

Garantir transporte escolar de qualidade, incluindo quesitos de 
acessibilidade por intermédio de parcerias com os níveis estadual e federal; 

Garantir na rede municipal de ensino a inserção de profissionais que 
prestem a devida assistência aos alunos com necessidades especiais; 

Garantir a inserção de 1 (um) interprete de libras nas escolas onde 
haja pelos menos 1 (um) aluno surdo; 

 Melhorar o ensino fundamental em Codó visando atingir a melhor 
meta do IDEB a nível estadual; 

 Garantir a aplicabilidade da Lei Federal 12.244, criando bibliotecas 
em todas as escolas da rede municipal; 

Incentivar a criação de projetos de leitura em toda municipal de 
ensino com vistas à formação de leitores; 

Readequar no mínimo 3 (três) Escolas Polos com a capacidade 
ampliar a quantidade de salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca, 
refeitório e quadras poliesportivas, entre outras estruturas, visando o processo 
qualitativo da educação na zona rural de Codó; 

Implantar o Projeto “Bike Escola” com objetivo de propiciar 
transporte para as crianças em toda a rede municipal por intermédio de 
parcerias com o FNDE/MEC; 

Extinguir as escolas de taipa, substituindo-as por escolas de 
alvenaria, nos moldes do programa “Escola Digna”, através de parceria com o 
governo estadual; 

Implantar 4 (quatro) “Núcleos de Apoio ao Jovem – NAJ´s”, com 
oferta de espaço e infraestrutura de apoio ao aluno, com orientadores 
educacionais para dar suporte ao ENEM e concursos, além de equipamentos 
que possibilite o acesso à internet, impressão de trabalhos escolares e 
plataformas de biblioteca virtual. 

 

 

4.2 Saúde – vida priorizada com a força de investimentos reais 
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Objetivo: 

Fortalecer e expandir os serviços de saúde pública para que fiquem 
mais próximos dos usuários, com foco na qualidade, humanização e excelência 
da promoção, prevenção, atenção e recuperação dos pacientes, por meio da 
valorização dos profissionais de saúde, de uma gestão inteligente, da 
construção, reforma ou ampliação da infraestrutura e fazer uso da tecnologia 
da informação avançada, além da gestão compartilhada entre os entes 
federados. 

 

Metas Planejadas: 

 Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, 
com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 
de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da 
atenção especializada; 

 Garantir que a saúde seja executada onde as pessoas moram, com 
atendimento básico, priorizando a saúde preventiva com forte atuação 
da Saúde da Família por intermédio de suas estratégias, especialmente 
com o apoio matricial aos agentes de saúde (da família e de endemias), 
atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa, 
construindo mais 1 Centro de Especialidades da Família e reformando 
as Unidades Básicas de Saúde atualmente existentes; 

 Reduzir o tempo de espera e acabando com as filas noturnas para 
consultas médicas (básicas e de especialidades) e de exames, nos 
hospitais, centro de saúde e unidades básicas com a implantação de 
Sistema Informatizado de Marcação de Consultas (regulação 
assistencial) em todas as unidades de saúde da rede municipal; 

 Contratar os profissionais necessários, (médicos especialistas), para 
reduzir a demanda por atendimentos nas áreas de ginecologia, 
obstetrícia, pediatria, gastrenterologia, cardiologia, ortopedia, 
oftalmologia e dermatologia, além adquirir novos equipamentos e 
suprimentos médicos necessários para um diagnóstico resolutivo; 

 Implantar até o final da nossa gestão o Hospital da Mulher e da Criança, 
captando recursos por intermédio de emendas parlamentares ou 
convênios com a gestão estadual ou federal; 

 Ampliar o quantitativo de alta curado, invertendo o atual indicador 
existente de alta melhorado nos atendimentos hospitalares do município;  

 Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, 
com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 
de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da 
atenção especializada; 

 Aprimorar os serviços municipal de urgência e emergência, com 
readequação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, 
por intermédio do número 192, conectando este número a Serviço 
Municipal de Informação e Segurança (SEMIS), e ainda garantir a 
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funcionalidade do serviço SAMU 192 com a manutenção, reforma e 
melhorias da estrutura física e de recursos humanos que garantam o 
pleno funcionamento deste importante componente dos serviços de 
urgências; 

 Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança 
com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 

 Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 
dependência de crack e outras drogas e ainda viabilizar a implantação 
de outras políticas de saúde mental no município; 

 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 
doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo, com práticas 
esportivas (natação, aeróbica, jogos lúdicos, entre outros), e 
acompanhamento de profissional de saúde permanente; 

 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações 
de promoção e vigilância em saúde; 

 Ampliar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS; 
 Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar, com 

articulação da relação público-privado, gerando maior racionalidade e 
qualidade; 

 Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 
democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde; 

 Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos 
de produtividade e eficiência para o SUS, como a cobrança de exames 
de Alta Complexidade executados e ampliação da oferta de 
procedimentos de fisioterapia em clínicas no âmbito municipal; 

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 
pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 
efetivamente à expectativa da população; 

 Cumprir na integralidade a Politica Nacional de Atenção Básica a 
estratégia Saúde da Família, respeitando a base doutrinária e filosófica 
do programa e visando uma atuação centrada na valorização da saúde; 

 Implantar um modelo de gestão em hospitais, unidades básicas de 
saúde fundada em estabelecimento de metas, controle anual dos 
resultados de gestão, baseado em indicadores identificados com a 
participação do governo, dos trabalhadores em saúde e dos usuários; 

 Estabelecer prioridade para investimentos na atenção básica dirigidos à 
promoção da saúde e à proteção específica da população por local de 
moradia; 

 Melhorar a gestão para o atendimento de urgência e emergência no 
Hospital Geral Municipal - HGM; 

 Ampliar o Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior 
vulnerabilidade, de acordo com os resultados do zoneamento; 

 Implantar, ampliar e fortalecer os programas vinculados Ministério da 
Saúde;  

 Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na 
rede de saúde ou em domicílio; 
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 Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades Básicas 
de Saúde; 

 Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância 
Sanitária, a partir de constatação das necessidades levantadas e 
realizar ações preditivas, preventivas e curativas; 

 Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança 
e do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das 
pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental; 

 Capacitar os diretores, coordenadores e servidores das unidades de 
saúde, objetivando a melhoria da coordenação das ações, e a prestação 
dos serviços de forma humanizada e com qualidade; 

 Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde 
do município; 

 Aumentar o quantitativo de farmácias populares no município, buscando 
atingir as áreas não atendidas atualmente pelo programa; 

 Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde e 
buscar melhorias salarias; 

 Aumentar a assistência básica de saúde nos povoados do município; 
 Fortalecimento das ações de média e alta complexidade, promovendo 

atendimento integral à população, como também criação de um centro 
de imagens para exames; 

 Buscar recursos para a finalização das Unidades Básicas de Saúde que 
encontram-se inacabadas; 

 Desenvolver ações integradas com os municípios vizinhos, visando a 
melhoria do atendimento à coletividade; 

 Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para promover 
orientação e prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como 
caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de 
hipertensos, entre outros; 

 Implantar o programa “Saúde Itinerante” percorrendo mensalmente as 
áreas prioritárias, deslocando a estrutura da Secretaria de Saúde em 
seu corpo administrativo e técnico com atendimento voltado ao 
programa da Atenção Básica; 

 Implantar o laboratório central para análises clinicas; 
 Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com 

doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios. 
 Criação do Centro de Referência a Saúde da Mulher com os serviços 

especializados. Ampliando e intensificando o atendimento de pré-natal, 
parto e pós-parto a população alvo, através da parceria com o Programa 
Rede Cegonha do Governo Federal; 

 Implantar na rede pública hospitalar o Parto Humanizado, onde o bem-
estar da parturiente e do bebê serrão colocados em primeiro lugar; 

 Implantar Unidade Móvel Odontológica vinculada a Unidade Básica de 
Saúde nas comunidades rurais ainda não atendidas pelas unidades de 
saúde bucal; 

 Implantação do Centro de Controle de Zoonoses, específico para cães e 
gatos visando combater a Leishmaniose (Calazar) e a toxoplasmose; 
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 Intensificar as ações de combate à dengue de acordo com o Plano de 
Contingência Municipal; 

 Fortalecer a Vigilância em Saúde, proporcionando a este setor as 
condições de viabilidade para atender a normatização da ANVISA; 

 Pleitear junto ao governo estadual a implantação do corpo de 
bombeiros, Instituto Técnico e Cientifico de Polícia – ITEP e a 
implantação da UTI Neonatal e para adulto; 

 Conveniar com clinicas que viabilizem o tratamento aos portadores de 
doença renal crônica. 

 

4.3 Meio Ambiente e Sustentabilidade – Um Codó sustentável para as 
próximas gerações. 

 

Objetivo: 

Defender o meio ambiente como forma de proteger as futuras 
gerações, cumprindo desta forma com o dever público de estabelecer politicas 
que protejam a nossa fauna e flora, sem esquecer os cuidados com o solo, ar e 
água. Entendemos que nossa missão será de cuidar e manter a estreita 
vigilância em todos os aspectos, sempre objetivando a melhor qualidade de 
vida dos munícipes, além de exigir que as boas práticas de conservação sejam 
aplicadas no âmbito educacional, preparando assim um futuro digno e alinhado 
com a responsabilidade ambiental exigidas pela legislação protetiva em vigor. 

 

Metas Planejadas: 

 

Aumentar para no mínimo 50% a taxa de cobertura da rede coletora 
de esgoto com tratamento; 

Incentivar o “Projeto Coleta Sustentável” de pelo menos 25% de todo 
o lixo reciclável produzido na cidade e incentivar a criação de cooperativas de 
reciclagem, firmando após isso, convênios que oferte suporte operacional para 
o bom funcionamento do projeto; 

Construir o 1º Aterro Sanitário Municipal em área não periférica a 
zona urbana com previsão de conclusão até o 2º ano da gestão administrativa; 

Implantar com apoio em parcerias dos níveis federal e estadual um 
programa de reflorestamento para áreas degradadas, especialmente em áreas 
deficitárias ao entorno de nascentes, dos riachos São José, Saco e rios 
Codozinho e Itapecurú; 

Incentivar o plantio e replantio de arvores em espaços públicos e 
privados; 
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Viabilizar a implantação da “Faixa Bike” nas principais avenidas de 
Codó; 

Implantar o projeto “Nascente de Todos Nós”, que deverá dar 
proteção especial em área ampliada a  100% de todas as nascentes de água 
potável no âmbito municipal. Este projeto deve estabelecer convênios com 
entes públicos no nível federal e estadual, entes privados, ONG´s tanto 
nacional, quanto internacional; 

Viabilizar parcerias para a construção final do canal do Riacho da 
Água Fria em áreas dos bairros São Sebastião, Codó Novo e Santa Teresinha, 
além de construir proteção às águas pluviais para os moradores do bairro Nova 
Jerusalém; 

Firmar parcerias técnicas com o Instituto Federal de Educação – 
campus Codó (IFMA/Codó) e Universidade Federal do Maranhão – Campus 
Codó (UFMA/Codó) com objetivo de realizar estudos e acompanhamento 
técnicos de diretrizes do presente plano com a finalidade de sua real 
efetivação. 

 

4.4 Moradia e Requalificação Urbana e Rural – Em Codó o povo mora bem. 

 

Objetivo: 

Cumprir com objetivo de suprir as necessidades estruturais dos 
bairros, ruas, distritos e povoados, concedendo ao povo codoense a 
oportunidade de viver bem e de possuir qualidade de vida. 

 

Metas Planejadas: 

 Executar obras de melhorias das vias públicas com asfalto de qualidade 
e meio fio e manter o fornecimento de serviços infraestrutura urbana em 
todos os bairros e residenciais atualmente construídos pelo programa 
“Minha Casa Minha Vida”, melhorando em todo município o 
fornecimento de água de água, saneamento e serviços essenciais como 
segurança pública e iluminação; 

 Garantir a iluminação pública em todas as vias do município, incluindo 
neste caso, distritos e povoados da zona rural; 

 Garantir a construção de pontes de concreto em substituição as de 
madeira em 100% das existentes na zona urbana e em até 30% das 
existentes na zona rural até o final da gestão; 

 Construir novas estradas vicinais na zona rural de Codó com boa 
capacidade de tráfego condizentes com o escoamento da produção da 
agricultura familiar, além de reformar todas as estradas existentes 
conforme um periódico anual; 



PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO UNIÃO DO POVO  Página 13 de 20 
 

 Exigir a manutenção de poços e reservatórios de forma constante que 
garanta o fornecimento de água potável em toda cidade e na zona rural; 

 Implantar o projeto “Codó Conectado” que possui o objetivo de prover 
internet gratuita sem fio (wireless) em espaços públicos (praças, jardins 
e largos), tanto na cidade quantos nos distritos ou povoados que 
atendam aos requisitos técnicos de projeto. 

4.5 Transportes – Meios e caminhos para unir o povo 

 

Objetivo: 

Garantir ao povo o direito de ir e vir em vias urbanas ou rurais, o que 
ofertará melhor qualidade de vida ao povo codoense quando da utilização dos 
meios de transporte. 

 

Metas Planejadas: 

 Incentivar o aparelhamento condizentes com a necessidades do povo 
quando da utilização dos serviços de transportes públicos, ordenando a 
oferta qualitativa de tais serviços; 

 Executar escuta pública no primeiro semestre do governo que objetive 
indagar qual o melhor meio de transporte a ser utilizado pelos 
codoenses, levando em consideração o crescimento exponencial da 
cidade  

 Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, pelo menos, 30% 
já no primeiro ano, utilizando meios e formas de organizar o transito e 
ainda com campanhas de conscientização e educação no transito 
permanente; 

 Organizar a frota de taxi e moto-taxi de acordo com a legislação 
municipal, estadual e federal em vigor com objetivo de ofertar segurança 
e comodidade aos munícipes, identificando cada veiculo e seu condutor, 
além de prestar colaboração com o objetivo de melhorar a comunicação 
entre os serviços e a clientela; 

 

4.6 Cultura – O passado do povo é fonte de aprendizado para o futuro 

 

 

Objetivo: 

Conceder ao povo codoense a real oportunidade de viver sua cultura 
de forma abrangente, observando e valorizando todas as culturas e crenças. 
Nossa cultura é rica e nosso povo é criativo, por isso nossa cultura será 
enaltecida com seus valores contando sempre com o apoio matricial da nossa 
gestão. 
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Metas Planejadas: 

 Beneficiar com integralidade todos os grupos culturais e folclóricos do 
nosso município, oportunizando condições para realização do calendário 
de eventos de cada grupo; 

 Realizar o melhor carnaval da região dos cocais com contratação de 
bandas regionais e de renome nacional; 

 Apoiar os movimentos culturais das comunidades quilombolas, 
respeitando o seu sincretismo religioso; 

 Valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural e histórico, através 
da recuperação e requalificação de áreas históricas; 

 Prestar incentivos às atividades culturais que envolvam a criatividade e a 
participação ativa da juventude codoense por intermédio de grupos de 
jovens, grêmios ou grupos organizados, exigindo ainda o cumprimento 
integral Lei 12.933 de 26/12/2013 (Lei da Meia Entrada). 

 

 

4.7 Esportes – Promovendo a integração do povo e estimulando a cidadania. 

 

Objetivo: 

As propostas para o Esporte e Lazer, a serem desenvolvidas 
durante os próximos quatro anos de governo, estarão fundamentadas na 
perspectiva da cultura esportiva e de lazer, e terá como princípio básico uma 
gestão democrática e participativa. Nesta direção, iremos articular, dentro de 
uma proposta inovadora, as várias formas de atuar com o esporte e com o 
lazer. Integraremos o esporte educacional, o esporte participação, o esporte de 
alto rendimento, o esporte com o turismo e o lazer, em atuação conjunta com 
entidades esportivas e a sociedade organizada. Desta forma constituiremos um 
novo jeito de fazer esporte e lazer na cidade de Codó. 

 Implantar a Rede Esportiva que deve alcançar todos os setores da 
sociedade, proporcionando aos diferentes públicos (crianças, mulheres, 
adolescentes, trabalhadores, 3ª idade, pessoas portadoras de 
necessidades especiais) momentos de inter-relação ou integração. A 
Rede Esportiva proporá mais do que o esporte é “para todos”. Ela, antes 
de qualquer coisa, deverá assegurar que as propostas de esporte e 
lazer para a cidade de Codó sejam construídas “com todos”. 
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 Implantar o Esporte Estudantil, que deve ser desenvolvido nas escolas 
da rede pública; 

 Realizar os JECs (Jogos Escolares Codoenses). Incentivar programas 
que potencializem a gestão participativa para os assuntos do esporte 
nas Escolas Municipais; 

 Fomentar e valorizar a realização dos Jogos Internos nas Escolas, com 
a participação de todos, interagindo com as outras áreas do 
conhecimento, com a realização de Semana Esportiva/Cultural; 

 Articular parcerias com o governo Estadual e Federal no 
desenvolvimento de Programas de contraturno escolar, utilizando 
também a infra-estrutura esportiva existente na cidade. 

 Implantar o programa Esporte Comunitário que deve ser praticado nas 
formas assistemáticas de educação por todos os cidadãos, o qual deve 
valorizar a identidade dos moradores com os bairros onde vivem, 
mediante a realização de projetos esportivos voltados ao tempo livre das 
pessoas, para as diferentes faixas etárias, iniciando com a 
disponibilização de espaços esportivos para a prática das atividades 
esportivas e de lazer; 

 Realizar os Jogos Inter-Bairros de Seleções, fazendo o intercâmbio 
planejado e organizado entre os bairros da cidade com a realização de 
torneios, campeonatos, jogos e atividades que fortaleçam o sentimento 
de valorização do bairro, como peça importante na construção da 
consciência coletiva; 

 Otimizar a utilização dos espaços físicos (praças, quadras 
poliesportivas, estádio, equipamentos das escolas nos fins de semana e 
feriados) destinados à prática de atividades físicas, esportivas e de lazer 
pela população dos bairros; 

 Desenvolver, em parceria com os Clubes Amadores de Futebol, a 
utilização de seus espaços em projetos esportivos e de lazer de 
interesses comunitários. 

 Apoiar de forma irrestrita o Esporte Amador, que se constitui da prática 
do esporte formal não profissional, valorizando as manifestações do 
esporte amador da cidade, principalmente aquelas mais praticadas, 
como o futebol; 

 Apoiar as entidades que administram o Esporte e as Associações 
Esportivas no tocante à disponibilização dos espaços públicos para o 
desenvolvimento de programas e eventos esportivos. 

 Criar o programa de incentivos a Atividades Físicas e Esportivas, com 
apoio do governo estadual e federal, o qual deve dispor de recursos 
para melhorias dos espaços e equipamentos públicos para a prática de 
atividades físicas e esportivas regulares e organizadas para a 
população, priorizando a descentralização dos espaços aos bairros 
periféricos da cidade; 

 Melhorar a qualidade da infra-estrutura esportiva pública da cidade; 
 Programar calendário anual de eventos esportivos e de lazer que 

contemplem a participação ativa ou passiva das pessoas. 
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 Prestar apoio ao Esporte Radical, que envolve o Skate, Bicicross, 
MotoCross, Patins, etc, viabilizando o aumento da possibilidade da 
prática dos esportes radicais e de aventura, com o devido 
acompanhamento pedagógico e segurança necessária, por meio da 
construção de Núcleos de Esportes Radicais para a prática das 
atividades durante todo o ano, bem como a adequação dos espaços já 
existentes; 

 Implantar programa que viabilize o Esporte de Rendimento, no qual 
serão dadas condições favoráveis ao seu desenvolvimento, no tocante 
às responsabilidades da Prefeitura, onde o Esporte Espetáculo será 
tratado como meio de geração de emprego e renda. 

 Qualificar a infra-estrutura esportiva pública municipal para o 
desenvolvimento de projetos que contemplem a formação de atletas 
para o esporte de rendimento; 

 Captar eventos estaduais, nacionais e internacionais do esporte-
espetáculo, que, além do fomento ao esporte, auxilie no 
desenvolvimento do turismo e gere receita e renda para o município; 

 Desenvolver Programa específico do Esporte de Rendimento para 
atletas de nível de competições nas diversas modalidades. 

 Desenvolver formas de Financiamento do Esporte, com oferta de 
condições de arrecadações e investimentos no esporte, que possibilite 
criar condições para a oferta de trabalho com qualidade, potencializando 
os recursos públicos das três esferas de governo; 

 Realizar parcerias com a iniciativa privada, para o incentivo do esporte 
através de projetos com isenção de impostos; 

 Aprimorar a Lei de Incentivo já existente para o esporte. 
 Incentivar a gestão democrática e participativa com a participação de 

toda a sociedade na elaboração do planejamento estratégico, no 
acompanhamento do orçamento e na definição de prioridades para as 
áreas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

 Viabilizar ações de integração do esporte no campo com melhorias da 
“COPA RURAL”, incentivando a realização do evento de acordo com o 
processo de regionalização e integração das comunidades rurais, onde 
deve ser avaliada a condição de realizar a competição na sua 
integralidade na zona rural; 

 Realizar parcerias com o objetivo de construir até o final da gestão 4 
(quatro) estruturas denominadas “Espaço do Peladeiro”, que se 
constituirá de campo de futebol society (com gramado, traves e 
iluminação adequada), além de alambrados e banco de reservas. 

 Implementar adequações e criar parcerias com objetivo de dotar o 
campo de futebol do “Tiro de Guerra” com estruturas suficientes para a 
prática de futebol noturno com adoção de ajustes do gramado (com 
irrigação), traves, iluminação, alambrado, banco de reserva, vestiários e 
arquibancadas. 
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4.8 Desenvolvimento Social – O futuro do povo sem a presença da pobreza 
extrema. 

 

Objetivo: 

Um novo governo para Codó “afinado” com uma concepção de 
gestão do poder público, necessariamente deverá afirmar em seu plano de 
governo o compromisso com a instituição de mecanismo legais que permitam a 
perfeita parceria entre governo e sociedade civil em ações relacionadas à 
problemática do Social. Assim, aqui se estabelece diretrizes e estratégias para 
execução do Plano de Governo do Município de Codó, que contemple as 
soluções para os problemas da população de forma democrática, garantindo o 
desenvolvimento integrado e sustentável. 

 

Metas Planejadas: 

 Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de 
risco, vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, 
estaduais e federais cujo foco seja a erradicação da pobreza; 

 Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência 
social e com as outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de 
saúde, educação, trabalho e segurança pública, para responder com 
efetividade à diversidade das necessidades; 

 Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante 
estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o 
governo municipal e as entidades não governamentais, tendo como 
fundamento a complementaridade do papel do estado e a constituição 
da rede de proteção sócio assistencial; 

 Criar Centros de Referência para menores abandonados e moradores 
de rua; 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência 
social como espaços de democratização, negociação de consensos e de 
gestão compartilhada; 

 Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas dos de transferência de 
renda federal, estadual e municipal para ampliar o atendimento às 
pessoas em situação de vulnerabilidade; 

 Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da 
Assistência Social eficiente em toda a cidade de Codó; 

 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família, a 
comunidade e a igreja como parceira na construção de uma sociedade 
de moral e de valores civis; 

 Realizar prioritariamente ações da Assistência Social aos beneficiários 
dos programas de transferência de renda, visando à emancipação das 
famílias; 
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 Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS) para atender a demanda do município nas regiões de 
maior vulnerabilidade; 

 Estruturar com equipamentos e suprimentos todos os Centros de 
Referência Especializados da Assistência Social (CREAS); 

 Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco 
(CRPSR). 

 

 

4.9 Ordem pública e conservação – Cuidar do povo é cuidar de Codó 

 

Objetivo: 

Um novo governo para Codó “afinado” com uma concepção de 
gestão do poder público, necessariamente deverá afirmar em seu plano de 
governo o compromisso com a instituição de mecanismo legais que permitam a 
perfeita parceria entre governo e sociedade civil em ações relacionadas à 
problemática do Social. Assim, aqui se estabelece diretrizes e estratégias para 
execução do Plano de Governo do Município de Codó, que contemple as 
soluções para os problemas da população de forma democrática, garantindo o 
desenvolvimento integrado. 

 

Metas Planejadas: 

 Implantar o programa “Meu Bairro Mais Seguro”, que viabilizará rondas 
permanentes em todas as ruas dos bairros e será realizado de acordo 
com convênio com a Polícia Militar e a participação da Guarda Municipal 
em todos os bairros de Codó. O programa ainda prevê a restauração 
dos antigos “Postos Policiais”, que passarão a servir de postos de apoio 
às unidades da vigilância eletrônica; 

 Implantar o programa “Proteção de Todos Nós” que tem o objetivo de 
instalar nos principais pontos de grande fluxo de pessoas e veículos 
câmeras de monitoramento eletrônico e concentrar todas as imagens no 
Serviço Municipal de Informação e Segurança (SEMIS), que será 
implantado em nosso município; 

 Implantar o programa “Mais Luz menos Consumo” com implantação de 
iluminação de led em pelo menos 30% das avenidas da zona urbana; 

 Implantar o Programa “Zona Rural Segura”, que viabilizará a melhoria de 
estruturas de segurança já existentes em distritos do município e 
estenderá a segurança pública a outros povoados; 

 

4.10 Gestão e Finanças Públicas - Um Governo do povo com alto desempenho 
e próximo ao cidadão 
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Objetivo: 

Codó terá Gestão Transparente exigidos pela legislação em vigor, as 
finanças públicas serão planejadas e o povo terá livre acesso as contas. De 
tudo será prestado conta. 

 

 

Metas Planejadas: 

 Tornar Codó um município com sustentabilidade fiscal, garantindo 
recursos livres para os investimentos previstos no presente plano para o 
período 2021-2024; 

 Estabelecer parcerias com outros entes de governo e o setor privado, 
especialmente para atrair investimentos em infraestrutura; 

 Institucionalizar e aperfeiçoar um modelo de gestão de alto desempenho 
baseado no monitoramento das metas e do andamento das iniciativas 
estratégicas com avaliação periódica dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal, focado em resultados em todos os 
setores e departamentos da Prefeitura Municipal de Codó; 

 Implantar processos de atendimento descentralizados, reduzindo 
continuamente a distância entre o cidadão e o poder público. 

 Executar processos para garantir a transparência nas contratações, a 
eficácia e a eficiência na gestão das finanças públicas sempre 
observando a Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 Implantar o Departamento de Tecnologia da Informação e 
Comunicações da Prefeitura com a missão de prover a conectividade 
entre as secretarias, variados setores e departamentos da Prefeitura 
Municipal de Codó; 

 Dotar a Prefeitura Municipal de Codó de pessoal técnico de alta 
eficiência, sempre com a oferta de capacitação e qualificação 
profissional, motivação e alocação eficaz de recursos humanos; 

 Instituir o Painel da Transparência que deve mensalmente disponibilizar 
os movimentos financeiros da Prefeitura Municipal, detalhando os 
créditos recebidos, as despesas pagas, além de detalhar os 
investimentos em execução. Tais informações devem estar baseadas e 
disponíveis em sítio da internet e publicadas em meio físico e digital; 

 Implantar a “Ouvidoria do Povo” que se constituirá de um canal 
permanente e ativo para que a sociedade da zona urbana ou rural possa 
apresentar suas sugestões, críticas e reclamações de qualquer serviço, 
devendo o mesmo funcionar 7 (sete) dias por semana, 30 dias por mês. 

 

4.11 Desenvolvimento Econômico/Produtivo Urbano e Rural - Codó terá a força 
para o desenvolvimento 
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Objetivo: 

Nosso desenvolvimento econômico será firmado em prestar apoio a 
todas as áreas geradoras de produção - seja indústria, comércio, agropecuária 
ou agricultura. Mas também terá prioridade em nosso governo os incentivos 
necessários para garantir a produção agrícola familiar. Dessa forma, o nosso 
povo terá oportunidade e o apoio técnico necessário para o desenvolvimento. 
Afinal, Codó possui um povo forte, inteligente e trabalhador, possuindo ainda, 
terras férteis e água para oportunizar o cultivo de alimentos. 

 

Metas Planejadas: 

 Prestar apoio à implantação de novas indústrias que por sua vez devem 
conceder oportunidade de trabalho a mão de obra local; 

 Incentivar o comércio a ampliar sua capacidade de vendas com a 
execução de encontros de vendas regionais; 

 Incentivar a realização de feiras de negócios a nível estadual ou 
nacional em Codó, possibilitando o intercâmbio de inovações e 
conhecimento tecnológicos; 

 Criar convênios com instituição de ensino técnico profissionalizante, 
habilitando o povo codoense a ser competitivo em áreas de produção, 
seja da indústria ou comercio; 

 Conceder apoio técnico matricial para o fortalecimento da agricultura 
familiar estabelecendo convênios com as instituições técnicas do estado 
(Sistema SAF, AGED e AGERP) e ainda com instituições de pesquisa 
IFMA e UFMA, bem como instituições de crédito agrícola, com o intuito 
de ampliar a capacidade de produção do município de Codó; 

 Viabilizar o escoamento de produção (construção de estradas e pontes); 
 Implantar de forma permanente o Espaço do Agricultor Familiar, que se 

constituirá de um espaço de negócios e compra e venda de produtos 
oriundos da agricultura familiar; 

 Apoiar o fomento agrícola por intermédio de convênios com os entes 
públicos e privados; 

 Implantar nos primeiros 2 (dois) anos da gestão 4 (quatros) polos de 
produção da Agricultura Familiar no município de Codó, prestando apoio 
técnico e fomento financeiro por intermédio de parcerias com gestão 
estadual e federal; 

 Incentivar a realização do “Dia de Campo” nas comunidades rurais, 
objetivando a troca de experiências na produção de alimentos; 

 Ampliar programas atualmente existentes que viabilizem a compra de 
alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar e restaurantes 
populares;  

 Prestar total apoio técnico especial às comunidades rurais, 
especialmente às comunidades quilombolas e assentados; 
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 Desenvolver em parceria com a EMBRAPA projetos na área de 
piscicultura, caprinocultura, suinocultura, além da criação de aves e 
outros animais visando o fortalecimento das comunidades rurais. 

 

 

...............................................................................................................................

. 


