
Audiência Pública LOA 2019 

Ata da audiência pública do projeto de lei orçamentária anual 2019 

 

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

Local: Câmara Municipal de Cotia, situada na R. Batista Cepelos, 91 - Centro 

Data: 22/08/2018 as 18:30 

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

Presentes: 12 (ver lista) 

 

A coordenadora Ana Paula Rocha abriu a audiência apresentando o papel da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação no planejamento orçamentário do 

município. Explicou a criação e o funcionamento do grupo técnico de planejamento e 

orçamento que reúne representante de todas as secretarias de governo. Falou ainda 

sobre a consulta pública que ficou no ar entre 2 de julho e 15 de agosto. 

Apresentação de slides 

Andreia: Se apresentou e falou que não participou da consulta, perguntou se era 

possível votar apenas em programas pré-determinados ou era livre. 

Ana Paula: Respondeu que os programas da consulta pública foram os mesmos 

estabelecidos no PPA 2018-2021, e que havia um espaço livre, porém apenas 36 

pessoas fizeram comentários.  

Andreia: qual foi o resultado para vocês? 

Ana Paula: foi bastante animador apesar do público ainda não refletir a população do 

município, por exemplo, a maioria era de pessoas com nível superior. Estamos 

pensando em incluir cada vez mais as pessoas, por isso para o próximo ano temos o 

projeto de orçamento participativo mirim. 

Andreia: alguma proposta foi mais relevante e será incluída? Ou a consulta só valeu 

como balizadora? 

Ana Paula: os comentários foram alinhados com os resultados, e serve para reforçar 

as ações da prefeitura. 



Andreia: Além da saúde e educação, está sendo previsto alguma coisa para os 

jovens? De cultura e lazer? 

Ana Paula: Estão previstas atividades e reforma dos centros esportivos, e também 

atividades de turismo. 

Alex: parabenizou a administração pela iniciativa, e falou que acredita que o eixo Cotia 

Mais Humana talvez tenha sido o mais votado por ele aparecer primeiro. Todos os 

programas apresentados são fundamentais e acabei gastando todas as minhas 

moedas e tive que redividir porque todos os programas são importantes. Uma 

sugestão é apresentar como era o site da votação. É muito importante incentivar as 

pessoas a participar, mas a plataforma foi excludente com pessoas deficientes visuais. 

Quanto a LOA: não ficou explícito qual será o total de investimento. Parabenizou 

novamente. 

Ana Paula: Agradeceu e justificou que a escolha da apresentação das despesas por 

função foi feita para deixar claro que os números não estão fechados e justamente a 

audiência pública e a consulta vão subsidiar a tomada de decisão.  

Sonia: Se referiu ao número baixo da consulta e dos presentes na audiência pública. 

E perguntou quais os eixos serão priorizados. 

Ana Paula: voltou no slide com os gráficos que comparam a votação com o que foi 

apresentado na proposta de lei orçamentárias. 

A presença do secretário da Fazenda foi anunciada. 

Andreia: por que a prefeitura não tem convenio com os demais bancos? 

Paulo Godoy: explicou que os boletos da prefeitura podem ser pagos em qualquer 

banco. E que já está em licitação as maquininhas de cartão de crédito e débito, e que 

as contas poderão até ser parceladas. E foi muito importante a modernização do 

Centro Tributário Integrado e que futuramente será implanto um na Granja Viana para 

diminuir os deslocamentos na cidade. 

Andreia:  sugeriu que o pessoal do transito tivesse mais envolvimento com as 

discussões e apontou lugares de trafego complicado na cidade. 

Paulo Godoy: se comprometeu em falar com o secretário de transporte e trânsito. 

Andreia: reclamou da ausência de bancos nas praças e as condições das calçadas. 



Paulo Godoy:  falou que um estudo já foi feito e que está previsto no programa 

Revitaliza Cotia, que deve ser um dos programas prioritários. 

Em seguida, foi passada a palavra para a coordenadora de Planejamento e 

Orçamento, Ana Paula. 

Referente ao slide 2 e 3 

A coordenadora Ana Paula explicou aspectos da formulação da Lei Orçamentária 

Anual: 

a) Que a participação social é garantida no artigo primeiro da Constituição 

Federal, e no artigo 48º da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

b) A proposta de orçamento moderno focado na sociedade proposta pela atual 

gestão; 

c) O equilíbrio das contas e metas realizáveis de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

d) Setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado - Lei 

Orgânica do Município - Art. 31 e 34. 

 

Referente ao slide 4 e 5 

 Relembra que a LOA 2019 está dentro do Ciclo orçamentário que segue as diretrizes 

do PPA 2018-20121 

  

Referente ao slide 6 

Destaca que a LOA 2019 foi elaborada a partir das diretrizes da LDO 2019, e sob 

orientação do PPA, que foi construído com base nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU 

Referente ao slide 7 

Apresenta os Eixos Estratégicos do PPA 2018-2021 

 



 

 

Referente ao slide 8 e 9 

Apresenta os parâmetros e cenários utilizados para elaboração da LOA. Para a 

elaboração da lei foi levado em consideração: a execução orçamentária (LOA 2018); 

o crescimento da economia (PIB projetado pelo BC para 2019); e a inflação 

(IPCA/IBGE). 

Referente ao slide 10, 11 e 12 

Apresentam as receitas previstas para a  prefeitura para o ano de 2019, suas 

vinculações e desempenho nos últimos dois anos. Os valores que constam desta 

apresentação são iniciais e estimados, portanto sujeitos a alterações a depender da 

atualização das hipóteses fiscais e econômicas utilizadas. 

 



 

Em Reais correntes 

 

Referente ao slide 13,14 e 15 

Apresentam as projeções de despesas para o próximo ano. bem como das 

necessidades levantadas pelas secretarias em termos de gastos com custeio e com 

projetos, considerando os planos municipais utilizados como pano de fundo para a 

construção orçamentária e a participação popular na audiência pública e no 

questionário da internet 

 



 

Por fim, a palavra foi aberta para os presentes, mas ninguém quis se manifestar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


