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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezenove 

horas, no Auditório da Secretaria da Fazenda – SF realizou-se a Audiência Pública para 

Apresentação e Discussão do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA e revisão 

das Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO e PPA – Plano Plurianual 2018-2021, 

para o Exercício de 2020, com a finalidade de apresentar os pontos determinantes 
referentes aos valores destinados para cada Órgão da Administração Direta e também 
para os integrantes da Administração Indireta. A Sra. Diretora Patrícia, iniciou a audiência 
cumprimentando a todos e agradecendo sua equipe. Explicou a integração das Peças de 
Planejamento do PPA, LDO e LOA. Considerando também a inclusão de ações, no 
Gabinete do Prefeito – Unidade do Fundo Social de Solidariedade, na Secretaria de 
Obras, no meio Ambiente, alteração do nome da unidade Fundo, da Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil e alteração no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Contamos com a presença da diretora Sra. 
Juliana, da Participação Popular, conselheiros do Orçamento Participativo, agentes 
orçamentários e alguns munícipes, totalizando 21 pessoas. Ao citar sobre a inclusão de 
ações na secretaria de obras, explicou que com a extinção do SAAE, as obras de 
saneamento e tratamento de esgoto ficarão a cargo dessa secretaria. Foram 
apresentados os comparativos entre 2018 e 2019 da Receita arrecadada, a alteração de 
2019 para 2020 da LOA, sendo que a Prefeitura de Guarulhos apresentou um acréscimo 
de 10% em 2019 referentes ao IPREF - Instituto de Previdência dos Funcionários 
Públicos Municipais de Guarulhos. Outros resultados apresentados foram referentes a um 
acréscimo de 328% do exercício de 2019, por conta da implantação do Regime Próprio 
dos servidores celetistas e a Despesa total do município e detalhada por instituição - 
Prefeitura, IPREF e Câmara. Divulgou sobre as audiências na Câmara dos vereadores, 
onde cada secretaria demonstrará mais detalhadamente suas despesas, com pessoal, 
investimento e outras despesas correntes, para a população e os presentes participarem. 
Terminando a explanação da transparência sobre a audiência, perguntou para os 
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presentes se possuíam dúvidas e abriu para perguntas. Houve manifestação sobre o 
material passado pelo Sr. José Gomes se poderia enviar um material mais didático 
explicando cada item da receita e despesa, e que a Sra. Diretora respondeu que enviará 
para o Departamento da Participação Popular uma apostila com termos mais fáceis para 
entendimento dos Conselheiros. Também solicitou maiores esclarecimentos e envio do 
material os senhores Filipe e Jorge. Não havendo mais questionamentos, sendo 
encerrada a audiência. Ao final nos comprometemos a encaminhar para todos os Agentes 
de Orçamentos, aos conselheiros da Participação Popular, Secretários e Diretores, a 
apresentação em PowerPoint demonstrada nesta Audiência Pública.  
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