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Audiência Pública – Lei Orçamentária Anual 2021 

Ata: Audiência Pública para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual 2021 

 

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

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

Data: 22 de agosto a 22 de setembro de 2020 

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

Presentes: 19 respostas 

 

Assim como ocorreu na audiência da LDO 2021, também a audiência da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) 2021 foi afetada pela ocorrência da pandemia transmitida 

pelo vírus SARS-Cov2.  Não houve audiência presencial para a LOA 2021, apenas 

online.  

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

de 22 de agosto a 22 de setembro de 2020, 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 LOA. 

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 LOA. São arquivos independentes que não permitem cruzamento 

das informações. 

A adesão à consulta foi afetada pelas restrições da lei eleitoral, que tornou o 

portal da prefeitura mais restritivo para divulgação de eventos. Desta forma, houve 

apenas 19 votos. 
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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 37% na faixa de 40 a 49 anos 

e de 32% com idade entre 30 a 39 anos, na consulta, ou seja, de uma parcela com 

perfil jovem. No censo 2010 esses dois grupos correspondiam a 33% da população 

local. 

Gráfico 1.1 – Faixa Etária 

 

                           Fonte: Consulta online LOA 2021 / IBGE 

A participação feminina na consulta foi majoritária com 58%, enquanto que no 

Censo de 2010 esse grupo representava 51%. Segundo o critério raça/cor 

autodeclarada (Gráfico 1.2), 52,6% dos participantes é parda e 36,8% é branca, 

enquanto a representatividade no Censo 2010 era de 35,2% e 56,8%, 

respectivamente. 
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Gráfico 1.2 – Distribuição segundo o Critério Raça/Cor 

 

                           Fonte: Consulta online LOA 2021 / IBGE 

Outro dado que chama atenção é o de escolaridade, pois 74% 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 LOA 2021 / IBGE 
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2. Votação 

 

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

LOA e de como se articula com o plano plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). Há uma explicação sobre os quatro eixos estratégicos que 

orientam os programas e as ações municipais, conforme listados a seguir. 

 

Desta forma, os programas foram listados no portal e agrupados por eixos 

estratégicos para que cada respondente elaborasse sua proposta orçamentária. É 

disponibilizada uma dotação de 850 moedas cotianas que devem ser repartidas entre 

os quatro eixos apresentados. O valor fictício estipulado é análogo à receita estimada 

para o município em 2021. O objetivo é que cada munícipe apresente suas 

preferências e ao mesmo entenda que há restrições orçamentárias para suas 

escolhas e, desta forma, deve maximizar suas preferências. 

 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 

Código Programa Áreas $ Cotiana Peso 
COTIA MAIS HUMANA 

 
42.760  80% 

2001 UNIVERSALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Educação 5.296  
 

2000 GESTÃO E SISTEMA DE ENSINO Educação 5.288  
 

1001 ATENÇÃO BÁSICA Saúde 5.137  
 

2002 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE Educação 5.066  
 

1004 COTIA SAÚDE - SISTEMAS DE GESTÃO E APOIO Educação 4.474  
 

1002 ATENÇÃO ESPECIALIZADA Saúde 3.736  
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Código Programa Áreas $ Cotiana Peso 
1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Saúde 3.651  

 

2003 EDUCAÇÃO ESPECIAL Educação 2.899  
 

5000 MORAR MELHOR Habitação 2.721  
 

2004 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Educação 2.336  
 

4000 AÇÃO SOCIAL Desenvolvimento Social 2.156  
 

COTIA INTELIGENTE 
 

3.835  7% 
7004 PÚBLICA MODERNA, TRANSPARENTE E EFICIENTE Planejamento e Gestão 1.218  

 

7001 PLANEJA COTIA Planejamento e Gestão 1.087  
 

7002 INOVA COTIA Planejamento e Gestão 783  
 

7000 FALA COTIA Planejamento e Gestão 747  
 

COTIA VIVA 
 

3.717  7% 
8000 COTIA MAIS SEGURA Segurança e Transporte 1.796  

 

5001 REVITALIZA COTIA Infraestrutura Urbana 748  
 

3001 COTIA ATIVA Esporte e Lazer 629  
 

3000 CULTURA SEMPRE Cultura 544  
 

COTIA DO AMANHÃ 
 

2.888  5% 
6000 DESENVOLVE COTIA Desenvolvimento 

Econômico 
1.310  

 

5003 COTIA VERDE Gestão Ambiental 1.118  
 

5002 REDUÇÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS Saneamento 460  
 

                           Fonte: Consulta online LOA 2021. 

 

Os dados mostram preferência por alocar 80% dos recursos no eixo Cotia Mais 

Humana, que é composto por programas nas áreas de Saúde, Educação, Habitação 

e Desenvolvimento Social. 

Além da formulação de sua preferência orçamentária, havia um espaço para que cada 

munícipe pudesse se manifestar por escrito. A Tabela 2 a seguir apresenta os 4 

comentários recebidos. 

 

Tabela 2 – Faça seu Comentário (até 280 caracteres) 

 Comentário 
1.  Cotia precisa preserva as áreas verde e os manancial e isso não acontece as 

construtora estão desmatando,e aterrando as varz as dos rios e um absurdo 
2.  Atribuo baixo orçamento à educação infantil, já que o Município atende, 

minimamente, a demanda. Para um desenvolvimento melhor, deve-se apontar a 
Moradia, Políticas Assistenciais, Educação, Cultura e Meio Amb. Equilibrado. 
Tecnologia para o acesso a info e ato de cidadania. 
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 Comentário 
3.  Acredito ser muito pouco o investimento disponibilizado para separar, visto que 

nossa cidade tem uma necessidade muito grande na saúde e educação. por 
exemplo: não temos muitos recursos, locais e nem entendimento de como tratar 
o idoso, criança e jovem seja saúde quanto cultural. 

4.  Bom dia, precisamos urgente de uma creche no bairro do caputera, a população 
que é bem sofrida e esquecida, precisa ser assistida. Ficamos na esperança de 
conseguir realizar esse sonho tão antigo. 

     Fonte: Consulta online LOA 2021. 

 

 


