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Audiência pública: Plano Plurianual 2018-2021 

Ata: Audiência Pública para a Elaboração do Plano Plurianual 

 

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

Local: Espaço Movimenta Cotia, situado na Rua Senador Feijó, 110 

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

Data: 20/09/2017, 17h 

Presentes: 16 – ver lista. 

 

O senhor secretário Raphael Camargo abriu a audiência pública do plano 

plurianual (PPA) 2018-2021 agradecendo a presença de todos. 

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

Orçamento, Maria Lúcia Camargo. 

 

Referente ao slide 2 

A coordenadora Maria Lúcia 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 3 
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O PPA é um importante instrumento de planejamento público, contendo a 

orientação estratégica, prioridades e metas de governo traduzidas em programas e 

ações. Apresenta despesas de capital e custeio de todas as áreas da prefeitura. 

O projeto de lei deve ser enviado ao Legislativo até o dia 30/09 do primeiro ano 

de mandato e deve ser votado pelo mesmo até o final do ano. 

 

Referente aos slides 4 e 5  

É primordial que a peça orçamentária esteja alinhada com os planos de 

governo, pois somente com um bom planejamento as políticas públicas se 

concretizarão de forma mais efetiva e eficiente. 

Além do PPA, temos outras duas importantes ferramentas: a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que orienta a LOA; e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que 

exprime como será a execução. 

 

Referente aos slides 6 e 7 

O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal 

para organizar e viabilizar a ação pública. Nele fica declarado o conjunto de políticas 

públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar 

as metas previstas. 

Além do PPA, a administração pública conta com outras duas leis muito 

importantes: 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento de conexão 

entre o PPA e o orçamento anual, pois estabelece a ligação entre o curto 

prazo (orçamento) e o longo prazo (PPA). A LDO orienta a elaboração 

da LOA. Fixa metas e prioridades da administração pública. Dispõe 

sobre alterações na legislação tributária (previsão de novos tributos, 

alterações de alíquotas etc.). Estabelece metas fiscais (diferença entre 

arrecadação prevista e gastos, exceto pagamento de juros).  
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 A Lei Orçamentária Anual (LOA) é elaborada pelo Poder Executivo e 

estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no período 

de um ano. 

 

Referente aos slides 8 a 11 

Conceitos importantes: 

 Objetivos: Discrimina os resultados que se pretende alcançar. 

 Indicadores: Mostra a realidade atual e qual realidade queremos alcançar 

 Metas físicas: Especifica e quantifica as metas físicas das ações definidas 

 Programas: identifica as ações necessárias para atingir os seus objetivos, 

sob forma de projetos e atividades, especificando os respectivos valores e 

metas. Podem ser classificados como finalísticos (bens ou serviços 

ofertados diretamente à população) ou de apoio administrativo (ações 

administrativas, intermediárias, colaboram para o desenvolvimento dos 

programas finalísticos). 

 Ações: contribuem para atender ao objetivo de um programa, são 

operações das quais resultam produtos (bens ou serviços). São 

classificadas como: 

o Atividade: é permanente e contínua no tempo. Visa à manutenção 

dos serviços públicos ou administrativos já existentes. 

o Projeto: é limitado no tempo. Resulta em produto que aperfeiçoa ou 

expande ação do governo. 

 Despesas: Entende-se por despesa a aplicação de recursos previstos no 

orçamento para implementar as ações governamentais. São classificadas 

em despesas correntes (manutenção dos equipamentos e funcionamento 

dos órgãos) e de capital (o propósito de expandir as atividades dos órgãos 

públicos, inclui obras, aquisição de imóveis, equipamentos, instalações). 

 

Referente aos slides 12 e 13 
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O plano é elaborado para os próximos 4 anos. É definido sob a orientação 

estratégica do governo, suas metas e prioridades, e organizado em programas e 

ações, com metas físicas e financeiras, levando em conta: as demandas sociais 

existentes; a capacidade operacional da máquina administrativa; e a capacidade de 

investimentos do município. 

Para a elaboração do plano foi levado em consideração: a execução 

orçamentária (LOA 2017); o crescimento da economia (PIB projetado pelo BC); e a 

inflação (IPCA/IBGE). 

Referente ao slide 14 

Os valores que constam desta apresentação são iniciais e estimados, portanto 

sujeitos a alterações a depender da atualização das hipóteses fiscais e econômicas 

utilizadas, 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. 

Slide 15 

 

Slide 16 
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Referente ao slide 17 

O novo PPA de Cotia está sendo construído com base nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles inspiraram os Eixos Estratégicos e 

servirão como base para a construção dos programas e indicadores de avaliação. 

Tudo para tornar nosso município mais sustentável, justo e competitivo. 

 

Referente ao slide 18 

Além disso o PPA 2018-2021 foi elaborado de acordo com os seguintes eixos 

estratégicos: 

 Cotia mais humana: políticas públicas mais humanizadas e atenta aos 

setores mais frágeis da sociedade; 

 Cotia Inteligente: administração integrada, moderna, participativa e 

transparente; 

 Cotia Viva: espaços públicos iluminados, seguros, atraente para a prática 

de esportes, lazer e cultura; 

 Cotia do Amanhã: incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável, 

com foco na inovação e na criação de novas oportunidades. 
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Referente aos slides 20 e 21 

O eixo Cotia Mais Humana incluiu os temas de saúde, educação, 

desenvolvimento social e habitação. Correspondendo aos objetivos 1, 3, 4, 5, 10 e 11 

do desenvolvimento sustentável do PNUD. 

 

 

Referente aos slides 21 e 22 

O eixo Cotia Inteligente centralizou as ações voltada para inovação, 

modernização da máquina pública, atendimento ao cidadão e participação social, 

colaborando para os objetivos 9, 11, 16 e 17. 

 

 

Referente aos slides 23 e 24 
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O eixo Cotia Viva uniu ações de cultura, esporte, infraestrutura, transporte e 

segurança pública. Contribuindo para os ODS 3, 4, 5, 10 e 11. 

 

 

Referente aos slides 25 e 26 

O eixo Cotia do Amanhã juntou as ações de geração de oportunidades de 

emprego, proteção ao meio ambiente e prevenção de riscos climáticos. ODS 6, 8, 9, 

10, 11, 13 e 15. 

 

 

Referente aos slides 27 e 28 

Os outros três programas são: Poder Legislativo, que corresponde às ações da 

Câmara Municipal; reserva de contingência; e encargos especiais. 

Finalizando, como a desaceleração econômica teve impacto nas receitas 

municipais e no nível de investimento, e o baixo nível de investimento da prefeitura 

aumentam a necessidade de envolvimento na gestão, controle e participação. 

Finalizada a apresentação foi passada a palavra aos presentes. 
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Calunga: Parabenizou as ações feitas pela Secretaria de Gestão Estratégica e 

Inovação. “Nós precisamos melhorar as ações de comunicação das atividades, 

porque nós não temos uma cultura de participação social, orçamento e planejamento. 

Sugiro que seja disponibilizado, acredito que essa já seja a intenção da secretaria”. 

Perguntou se o orçamento participativo está incluído no plano e como será feito 

o debate. “Quando elegemos esse governo nos pensamos neste modelo e que este é 

o governo que vai trazer o futuro para essa cidade. Vi a construção desse plano e vi 

que foi colocado a essência dos princípios democráticos. E sei que o Rogério (prefeito) 

cobra essa postura. Gostaria de agradecer a possibilidade de fazer parte dessa etapa. 

Raphael: é importante sua fala pois houve um esforço para construirmos da 

forma mais democrática. Claro que seria mais fácil fazer de forma fechada, mas a 

equipe de planejamento se empenhou muito, saindo tarde da noite para montar o 

PPA. 

Maria Lúcia: complementando: a pedido do prefeito o orçamento participativo 

será incluído no PPA. Mas a construção disso demanda debate e organização. 

Agradeço a equipe: Ivan, Larissa e Ana Paula pelo trabalho coletivo junto ao Grupo 

Técnico de Planejamento Orçamentário. 

Andréia: Quais as metas e prioridades do PPA? 

Maria Lúcia: As prioridades para 2018 serão apresentadas na audiência da 

LOA (Lei Orçamentária Anual). 

Andréia: o Centro está muito deteriorado, ele estará contemplado? Outra 

demanda que recebemos na Câmara é o Conselho de Educação que sempre pede 

recurso para a realização das suas reuniões. 

Raphael: está contemplado no plano de revitalização do Centro, será 

implementado com a Secretaria de Obras e de Desenvolvimento Urbano. Nossa 

proposta para a requalificação será feita de forma participativa, debatendo com os 

comerciantes locais. 

Solange falou das suas ações na cooperativa: Quais as ações para resíduos 

sólidos, hortas e compostagem? Como estamos no bairro afastado, Jardim Japão. 
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Nós queremos saber do saneamento.  Eu moro num condomínio que quando chove 

enche. O projeto para aproveitar o esgoto, e ainda os espaços abandonados usar 

como hortas. A cidade tem que pensar em diminuir a quantidade de lixo. 

Raphael: fico muito feliz de saber das ações realizadas por pessoa como você, 

precisamos cada vez mais de pessoas pensando na revitalização e preservação do 

meio ambiente. Temos previsto ações de preservação das várzeas e estamos 

buscando recursos externos para financiar. Além da volta dos presidentes de bairros. 

Larissa: é importante ressaltar que a prefeitura não tem gerência sobre os 

terrenos privados para a implantação de hortas, então cabe à sociedade civil 

organizada fazer a articulação e a prefeitura pode apoiar. Sobre a preservação do 

meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária tem uma proposta de 

preservação das várzeas, para que a prevenção dos alagamentos seja realizada 

desde a nascente, para que a redução das cheias seja mais efetiva. 

Andréia: Cultura e esporte estão contemplados? 

Raphael: Sim, será construído o CEI – Centro Esportivo Integrado – e o Centro 

da Juventude. Na Cultura temos um projeto para o museu e resgate da memória da 

cidade, além de ampliar o diálogo com a juventude. 

Andréia: E projetos de parque lineares, como o que existe atrás do mercado 

Extra? 

Marcos: tenho uma área de 45 mil m², já havia sido invadida. Na gestão anterior 

nós estávamos negociando para a construção de torres, mas não foi possível. Há 

projeto para coibir o aumento de favelas? 

Maria Lúcia: regularização e construção de unidades habitacionais estão 

contempladas no plano, a proposta é que isso possibilite a diminuição dos 

assentamentos precários. 

Ronaldo: que fim levou o Aracã? Ele se encaixa em algum projeto? Na área de 

habitação, saúde ou esporte? 



 

Prefeitura Municipal de Cotia 

 
 

10 
 

Raphael: Pode ter certeza que é pauta do governo. Hoje temos uma quadra, a 

ideia é que seja feito um centro integrado. Entregamos uma praça, começamos a 

canalização do córrego e a ideia é subir até o Aracã. 

Solange: Há um projeto de política antidrogas? Segurança nas escolas? 

Política para os dependentes químicos? 

Raphael: Não temos como responder especificamente, a proposta da gestão é 

que as políticas se articulem, como por exemplo as escolas abertas nos finais de 

semana. 

Solange: e sobre políticas para mulheres? Planejamento familiar? Porque hoje 

é muito difícil uma mulher conseguir fazer laqueadura. 

Raphael: a ideia é chegar nos postos junto com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social para o acolhimento e estão discutindo com a Secretaria de 

Educação como agregar as famílias. E ainda estamos enfrentando problemas de 

invasão de “drogaditos” em prédios e terrenos públicos.  

Fabiano: Na Saúde está sendo feita a informatização das unidades e que com 

maior controle reduziremos as filas e vamos comunicar os munícipes 5 dias antes por 

SMS. 

Raphael: o prontuário está sendo digitalizado além de todo o material da saúde. 

Solange: e os medicamentos, vão chegar nos postinhos? Terão palestras? As 

assistentes sociais não param nos CRAS. Vai ter tecnologia, mas a gente nem sabe 

mexer. 

Raphael – O objetivo da tecnologia é melhorar a vida da população. Hoje todo 

mundo já usa aplicativos em celulares. Não deve haver dificuldade para o uso do 

aplicativo para agendar consulta. Também esperamos melhorar a gestão da saúde e 

de outras secretarias com tecnologia, isso é importante para a eficiência do município. 

Raphael: Agradeço a presença de todos e aproveito para convidar todos os 

presentes a participar da audiência da LOA 2018. 
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