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Ata da Audiência Pública da LDO 2019 
 
 
 
Data: 24/04/2018 
Local: Auditório da Secretaria da Fazenda 
Horário: das 10h00 às 11h00 
Tema: Audiência Pública da LDO 2019 
Presentes:  23 ouvintes 
Departamento de Planejamento Orçamentário: Patrícia Paulino e equipe. 
 
 
 Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de 2018, às dez horas, nas 
dependências do auditório da Secretaria da Fazenda, sito à Avenida Salgado Filho, 886, 
Centro – Guarulhos, realizou-se a audiência pública da LDO 2019, com ouvintes, 
secretário da Fazenda e Adjunto da Fazenda, bem como equipe do Departamento de 
Planejamento Orçamentário. O secretário da Fazenda, Sr. Peterson, faz a abertura e deu 
início a reunião, saudando a todos e iniciando sua apresentação informando sobre as 
melhorias junto ao IPREF e melhor gestão na folha de pagamento na prefeitura. Citou 
também as deficiências junto à pasta da Secretaria da Saúde. Temos que aprimorar os 
serviços na prefeitura, investindo mais em tecnologia para equacionar problemas na 
administração e passou a palavra para Diretora, Patrícia. A Sra.Patrícia, informou sobre 
os valores destinados para as áreas, e que na LOA e revisão da LDO estaremos 
trabalhando juntos para tentar equacionar os déficits. Apresentou as receitas e despesas 
desde 2017 e as estimativas de receita e previsão das despesas para 2019-2020 e 2021. 
Citou também a queda de ingresso de recursos vinculados (Estaduais e Federais), para 
investimento para os próximos anos e sobre a ação de inconstitucionalidade da Agência 
Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico de Guarulhos - AGRU e sua extinção. O 
Sr. Peterson, falou sobre a necessidade de abertura de concursos para fiscais de rendas, 
onde a maioria está aposentando, e a necessidade de funcionários para o 
acompanhamento da arrecadação. Estão realizando um encontro de contas junto ao 
SAAE e IPREF. Finalizando a apresentação, decidiu-se que será realizado um trabalho 
com os agentes orçamentários para elaboração da LOA e revisão da LDO, tentando 
equacionar problemas das áreas com um caráter conservador. Não houve 
questionamentos com relação à explanação. E não havendo mais nada a tratar, a Sra. 
Patrícia Paulino agradece a presença de todos (as) e dá por encerrada a audiência 
pública às dez horas e quarenta e três minutos. 


