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Audiência Pública – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2021 

Ata: Audiência Pública para a Elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2021 

 

Secretaria Responsável: Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação (SMGEI) 

Local: Portal da Prefeitura – www.cotia.sp.gov.br 

Data: 15 a 26 de abril de 2020 

Responsabilidade pela ata: Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (SMGEI) 

Presentes: 86 respostas 

 

Em 2020, em virtude da pandemia transmitia pelo vírus SARS-Cov2, não houve 

audiência presencial para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021, que foi feita 

online.  

A consulta ficou disponível para a população do município de Cotia no período 

de 15 a 26 de abril, no portal da prefeitura, www.cotia.sp.gov.br. 

Ao entrar na consulta, cada participante preencheu algumas informações 

básicas: nome, CPF, bairro de residência, data de nascimento, sexo e raça/cor. 

Depois seguiu para as páginas referentes à LDO. 

Essas informações permitem comparar o perfil das pessoas que se dispuseram 

a responder à consulta com o perfil médio do munícipe de Cotia disponível em dados 

estatísticos. Para o administrador do portal, cada inscrição gera dois arquivos um que 

armazena as informações pessoais do respondente e um segundo que armazena as 

escolhas relativas à LDO. São arquivos independentes que não permitem cruzamento 

das informações. 

Constatou-se a existência de um nome duplicado (com CPFs distintos), de 

nomes fictícios, a exemplo de “ddgd” e “fgfgf”, e de uma data de nascimento de 2019, 

o que seria uma pessoa de apenas um ano de idade. Essas ocorrências podem ser 
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atribuídas a brincadeira, temor de ser reconhecido e assim por diante, sendo várias  

as motivações. Uma vez que não é possível excluir os dados estatisticamente 

viciados, pois os arquivos são independentes, todas as respostas foram consideradas 

nas manifestações feitas. Portanto, o total de 86 votos foi considerado na amostra. 

A seguir será apresentada uma comparação do perfil da amostra obtida e em 

seguida os votos dos munícipes que responderam à consulta. 

 

1. Perfil da Amostra 
 

A faixa etária da população que respondeu à consulta foi comparada com o 

perfil da população do município aferida no Censo IBGE de 2010, como se pode 

observar no Gráfico 1.1. Destacam-se a participação de 39% na faixa de 30 a 39 anos 

e de 32% com idade entre 20 a 29 anos, na consulta, ou seja, de uma parcela com 

perfil jovem. No censo esses dois grupos correspondiam a 23% da população local. 

 

Gráfico 1.1 – Faixa Etária 

 

                           Fonte: Consulta online LDO 2021 / IBGE 

A participação masculina na consulta foi de 53%, enquanto que no Censo de 

2010 esse grupo representava 49%. Segundo o critério raça/cor autodeclarada, 55% 
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das respostas foram de pessoas brancas – percentual muito próximo ao apurado no 

Censo.   

Gráfico 1.2 – Distribuição segundo o Critério Raça/Cor 

 

                           Fonte: Consulta online LDO 2021 / IBGE 

Outro dado que chama atenção é o de escolaridade, pois 56% dos respondentes 

declararam possuir nível superior (Gráfico 1.3), frente a 16% presentes na distribuição 

do município. Cabe mencionar que o dado do IBGE é de 2010 e diz respeito à 

população com 25 anos de idade ou mais. 

Gráfico 1.3 – Distribuição de Escolaridade 

 

                           Fonte: Consulta online LDO 2021 / IBGE 
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2. Votação 

 

Após o cadastro do munícipe, é feita uma breve descrição sobre o papel da 

LDO e como estão sendo apresentadas as páginas relativas a escolha das metas a 

serem definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

A LDO tem o papel de conectar as metas estabelecidas no Plano Plurianual 

(PPA) com o que será definido na Lei Orçamentária Anual. Desta forma são 

apresentadas as metas da Agenda 2030, que estabeleceu 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) e o PPA 2018-2017 foi elaborado em 

conformidade com esses objetivos. 

 

Para alinhar as pautas presentes no PPA, que envolve temas transversais, os 

programas e ações foram formulados com base em quatro eixos estratégicos, 

conforme apresentados a seguir. 
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Desta forma, os programas foram listados no portal agrupados por eixos 

estratégicos e foi solicitado que cada respondente assinalasse os programas que 

considerasse prioritários para cada um dos eixos estratégicos. O preenchimento foi 

por múltipla escolha, sem limite para a quantidade de alternativas assinaladas. O 

resultado obtido é listado na Tabela 1.1 a seguir ordenado por ordem decrescente de 

preferência. 

Tabela 1.1 – Votos da Consulta Pública por Eixos Estratégicos 

 

                           Fonte: Consulta online LDO 2021. 

 

No eixo Cotia Mais Humana, as maiores preferências foram para os programas 

Atenção Básica e Ensino Fundamental de Qualidade. Em Cotia Inteligente, foi para 

Gestão Pública Moderna, Transparente e Eficiente e Inovação. Em Cotia Viva, o 

destaque ficou para Cotia mais Segura e no eixo Cotia do Amanhã, o destaque foi 

para Cotia Verde.  
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Além das alternativas em múltipla escolha, havia espaço para que o munícipe pudesse 

se manifestar. A Tabela 2 a seguir apresenta os 17 comentários recebidos. 

 

Tabela 2 – Faça seu Comentário (até 280 caracteres) 

 Comentário 
1.  Requalificação urbana: focar em executar as obras no trevo da avenida São 

Camilo sem depender do Estado. Tirar do papel o projeto q 
2.  A Secretaria Municipal de Educação deveria deixar de perder tempo em 

seleções com avaliações psicotécnicas e psicológicas sem sentido e 
inconstitucionais e investir mais e melhor na capacitação dos profissionais 
já selecionados, assim como da estrutura física das Escolas. 

3.  A câmara deveria priorizar projetos de lei, que de fato contribuam com a 
vida do cidadão cotiense, votam e aprovam com celeridade projetos do 
executivo e apresentam poucos ou quase nenhuma intervenção de fato 
legislativa, revelando ser uma casa que não busca reformas estruturais. 

4.  A cidade cresceu muito e desordenadamente, precisa de uma 
reorganização estruturante. Pessoa cara foi barrada em processo seletivo 
mal organizado pela SME, que deveria deixar os inúmeros e estranhos 
aluguéis e reorganizar as unidades ao invés de promover desordem e 
insegurança adm 

5.  Recebemos a campanha PREFEITO EM SEU BAIRRO, mas o legislativo 
Municipal não é eficiente. Conselheiras tutelares com trabalhos ruins e mal 
selecionadas, ao contrário da SME que submete concursados (as) ao 
constrangimento reprovando os mesmos em teste psicotécnicos sem base 
legal. 

6.  Saúde descentralizada. Moro em um bairro com 35 anos e que não tem 
nenhuma UBS nem creche nem escola 

7.  Acho que está na hora de pensar no saneamento básico integrado a 
tecnologia. Acho que está na hora de cotia ter que tomar a própria iniciativa 
de colocar um VLT ou um metrô na cidade e fazer parcerias com outras 
cidades 

8.  Erradicação das favelas e cortiços através dos mutirões e programa similar 
ao Singapura do Maluf em SP. Qualidade na moradia cria condições para 
atendimento dos demais planos Saúde, Segurança, Educação, Centros 
esportivos para ocupação dos jovens 

9.  Bom dia, escolho o conteúdo urbano sem, exceção das prioridades Básicas 
melhoria nos encino público saúde de, qualidade facilidades nas, atividades 
oferecidas continuidade nos, serviços público Limpeza etc. 
Meu,questionamento é, muita melhoria nos serviços transporte 

10.  Faltou mais de argumentação nos objetivos das propostas. 
11.  Com uma gestão clara e eficiente, terá um efeito positivo para todos. Uma 

atenção no ensino de qualidade, e opções de lazer acessíveis. Para 
criarmos cidadãos melhores. 

12.  Unico jeito de termos uma democracia e eficiência na gestão pública é 
através da transparência! 

Comentado [ML1]: Esta faltando um pedaço do 
comentário 

Comentado [ML2]: É isso? Pessoa cara? 
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 Comentário 
13.  Como representante dos pais no C.M.E, fica a total falta de 

comprometimento da municipalidade com a educação especial, com a falta 
de auxiliares de inclusão e formação dos professores nos desafios que 
trabalhar com crianças especiais. 

14.  Ênfase na ocupação econômica sustentável do solo. Cultura valorizando e 
incentivando a identidade local. Planejamento blindado para os próximos 20 
enfatizando IDH e renda percapita. Política de referendos para estimular 
participação popular. 

15.  Para que haja qualidade de vida, é necessário um sistema de atendimento 
a saúde de qualidade e educação eficiente para todos. Com atenção 
especial para os atendimentos as Pessoas com Deficiência. 

16.  Desburocratizar o acesso da população aos serviços públicos, facilitando o 
atendimento, oferecendo condições de atendimento e suporte a todos. 
investir na regularização fundiária, criando convênios com poder judiciário 
a fim de facilitar processos de posse dos moradores. 

17.  A Educação é a base de tudo. Precisamos focar nesse sentido! 
     Fonte: Consulta online LDO 2021. 

 

 

 


