
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
No décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, no Auditório da 
Casa do Idoso do Bosque dos Eucaliptos, situada na Av. Andròmeda, 2.601 - Bosque dos 
Eucaliptos teve início a audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei 
Complementar Federal n° 101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do 
artigo 207, ambos da Lei Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a 
elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e 
revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro 
etapas: 1 - introdução; 2 - apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças 
orçamentárias de planejamento; 3 - coleta das sugestões da população referente às prioridades e 
ações do Poder Público para os anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da 
audiência pública é garantir a participação popular nas decisões do município, coletando sugestões 
sobre as metas e prioridades a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 
2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o ano de 2022. Os participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das 
seguintes formas: através do preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou 
através da Internet, pelo site da Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência 
pública, pois o objetivo principal da Audiência Pública é garantir a participação popular nas 
decisões do Município. A mesa foi composta pela Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária 
Adjunta de Gestão Administrativa e Finanças e a Sra. Samanta Costa, Diretora do Departamento 
Financeiro. Como estabelecido, a palavra foi passada a Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, que 
saudou os presentes, explicou a necessidade de se cumprir o que determina a legislação vigente 
quanto à realização das Audiências Públicas, em seguida fez uma explicação sobre o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, explicando o processo de 
elaboração destas peças de planejamento, e informando alguns índices econômicos utilizados. Em 
seguida foi passada a palavra aos munícipes inscritos para se manifestarem. O Sr. João Elias 
Fernandes Filho, comentou sobre a falta de funcionários da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e 
solicitou a abertura de concurso público para reposição de orientadores culturais, com possibilidade 
de ministrarem cursos culturais nas escolas municipais e nas casas de cultura. A Sra. Patrícia 
Loboda Fronzaglia, comentou que a Lei Complementar Federal n° 173/2020, proíbe novas 
contratações até o término de 2021. O Sr. Edison Barbosa da Silva, Presidente da Associação do 
Parque Industrial, solicita a elaboração de projeto de lei para permissão para abertura de 
estacionamento no local, para evitar excesso de multas aplicadas. Solicita também a construção de 
casa do idoso no Parque Industrial e escola municipal, em terreno localizado na Rua Santarém, ao 
lado do Corpo de Bombeiros. E readequação das portas no hospital Clínicas Sul, para permitir a 
passagem de macas nas portas. E solicita um retorno das solicitações. O Sr. Marco Aurélio de 
Souza Freire, representante do Conselho Tutelar Sul da Criança e do Adolescente, solicita que a 
Prefeitura possa receber a premiação do Prefeito Amigo da Criança no próximo ano, e que consiga 
atingir as metas de erradicação do trabalho infantil no município, efetivação e ampliação da 
abordagem especializada da criança e do adolescente, instituir o programa de transferência de 
renda para famílias inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET, ampliar o 
número de vagas no programa Aprendiz da Fundhas, ampliar o número de vagas no programa Pró- 
Trabalho para as famílias que estão inseridas no PET, erradicar a fome, a miséria e a 
vulnerabilidade extrema, com a criação de programa de transferência de renda municipal, para as 
famílias de extrema vulnerabilidade, universalizar o acesso a creche e a pré-escola, com ampliação 
de vagas na faixa etária de zero a três anos, com priorização de bairros mais vulneráveis e com 
período integral, fortalecer o atendimento a saúde da criança e do adolescente, com criação de 
novo CAPS infantil, e ampliação de psicólogos, psiquiatras e médicos, e melhoria do atendimento 
de fonoaudiólogos, fortalecer o sistema de garantia de direitos, controle e quem faz a defesa e 
promove a garantia dos direitos da criança e do adolescente, com a implantação do quarto 
Conselho Tutelar, fortalecer o cuidado com a primeira infância, mantendo o Programa Criança Feliz 



do governo federal, com ampliação da faixa etária para atendimento do zero aos seis anos. E 
solicita retorno das solicitações. A Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, agradeceu a presença de todos, 
e apresentou a Sra. Samanta diretora do Departamento Financeiro, e a Sra. Caroline, ambas 
responsáveis pela elaboração das peças de planejamento do município. Às dezessete horas e 
quarenta minutos a reunião foi encerrada pela Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia. Nada mais havendo 
a tratar a presente ata foi lavrada e assinada por quem de direito. São José dos Campos, 16 de 
setembro de 2021.

>da FronzagliaPatrícia Loboda Fronzaglia 
Secretaria Adjunta de Gestão 

Administrativa e Finanças

Samanta Costa
Diretora do Departamento Financeiro



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
No décimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, no Plenário da 
Câmara Municipal, situada na Rua Des. Francisco Murilo Pinto, 33 - Vila Santa Luzia, teve início a 
audiência pública em atendimento à Constituição Complementar Federal, à Lei Federal n° 
101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do artigo 207, ambos da Lei 
Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a elaboração do Plano Plurianual de 
2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e revisão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro etapas: 1 - introdução; 2 - 
apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças orçamentárias de planejamento; 
3 - coleta das sugestões da população referente às prioridades e ações do Poder Público para os 
anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da audiência pública é garantir a 
participação popular nas decisões do município, coletando sugestões sobre as metas e prioridades 
a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Os 
participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das seguintes formas: através do 
preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou através da internet, pelo site da 
Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência pública, pois o objetivo principal 
da Audiência Pública é garantir a participação popular nas decisões do Município. A mesa foi 
composta pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e 
pela Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Finanças. 
Como estabelecido, a palavra foi passada ao Sr. Odilson Junior, que saudou os presentes, 
agradeceu ao presidente da Câmara Municipal, o Sr. Robertinho da Padaria, pela cessão do 
espaço para realização da audiência pública, destacando a presença do Sr. Diego Raimundo, 
representando a vereadora Juliana Fraga, o Sr. Eliomar Brito, que é presidente da SAB Mariana I, o 
Sr. Laércio Ferreira, presidente do bairro dos Freita e a Sra. Natália Adriana Pereira, representando 
a Comissão de Agentes Educadores. Registra a presença da equipe da Prefeitura, que participa 
para orientar nas explicações, a Sra. Patrícia Loboda, Secretária Adjunta e a equipe de 
governança, do departamento de relações comunitárias, que organiza toda a audiência. Em 
seguida explicou a necessidade de se cumprir o que determina a legislação vigente quanto à 
realização das Audiências Públicas e fez uma explicação sobre o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, explicando o processo de elaboração destas 
peças de planejamento, e informando alguns índices econômicos utilizados. Registra a presença 
do Sr. Aldo José Monqueiro dos Santos, que representa o vereador Renato Santiago. Em seguida 
foi passada a palavra aos munícipes inscritos para se manifestarem. O Sr. Laércio Ferreira, do 
postinho da UBS, servidor da prefeitura, solicita que a Prefeitura cobre contribuição de melhoria 
dos moradores das regiões onde foram realizados os investimentos para construção da Via 
Cambuí, Arena Esportiva e Rotatória do Gás. A arrecadação deverá ser aplicada nos loteamentos 
irregulares, na região norte, onde existem sessenta e cinco bairros irregulares. Solicita para os 
servidores municipais melhoria salarial, revisão da reforma da previdência municipal e melhoria 
salarial para os servidores da área da saúde. A Sra. Nathália Adriana Pereira dos Santos, 
representando a vereadora Juliana Fraga e a Comissão de Agentes Educadores da Educação 
Infantil, solicita a revisão da carga horária dos profissionais de educação infantil, que trabalham em 
período integral, e poderíam trabalhar com carga horária de seis horas, pois a nova lei do Fundeb, 
permite destinar setenta por cento para o pagamento dos profissionais de educação. O Sr. Eliomar 
da Silva Brito, morador da região leste do município, solicita a construção de um hospital de 
retaguarda na região leste, um poliesportivo e salão comunitário na região do bairro Cajuru e 
adjacências, na região do Urbanova, uma unidade da família e UBS. E na rotatória do gás, a 
ampliação da avenida para evitar o afunilamento do trânsito entre a avenida Tancredo Neves com a 
estrada do Cajuru, quando ocorrer acidente de trânsito no local. O Sr. Aldo José Monqueiro dos 
Santos, representando o vereador Renato Santiago, e trazendo pedidos de munícipes da região



oeste, solicita a expansão do Centro de Convivência e ampliação da Casa do Idoso, para
moradores do Jd. das Indústrias, Jd. Alvorada, Jd. Aquarius, Limoeiro, para região oeste e
Urbanova, a construção de escola municipal e UBS. O Sr. Odilson Gomes Braz Junior, agradeceu
novamente ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Robertinho da Padaria, e a todos os
presentes.
Às dezoito horas a reunião foi encerrada pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior. Nada mais havendo 
a tratar a presente ata foi lavrada e assinada por quem de direito. São José dos Campos, 16 de 
setembro de 2021.

Patrícia Loboda Fronzaglia 
Secretária Adjunta de Gestão 

Administrativa e Finanças



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
No décimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, no Auditório da 
Casa do Idoso da Vista Verde, situada na Rua Cidade de Washington, n° 164 - Vista Verde, teve 
início a audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei Complementar Federal n° 
101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do artigo 207, ambos da Lei 
Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a elaboração do Plano Plurianual de 
2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e revisão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro etapas: 1 - introdução; 2 - 
apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças orçamentárias de planejamento; 
3 - coleta das sugestões da população referente às prioridades e ações do Poder Público para os 
anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da audiência pública é garantir a 
participação popular nas decisões do município, coletando sugestões sobre as metas e prioridades 
a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Os 
participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das seguintes formas: através do 
preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou através da internet, pelo site da 
Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência pública, pois o objetivo principal 
da Audiência Pública é garantir a participação popular nas decisões do Município. A mesa foi 
composta pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e a 
Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Finanças. Como 
estabelecido, a palavra foi passada ao Sr. Odilson Gomes Braz Junior, que saudou os presentes, 
destacando a presença da Sra. Maria Aparecida, presidente da SAB Majestic, do Sr. Domingos 
Malhones, presidente da Saviver, do Sr. Eliomar da Silva Brito, presidente da SAB Mariana I, 
agradeceu a presença dos funcionários da Prefeitura agradecendo a todos em nome da Secretária 
Adjunta, Sra. Patrícia Loboda. Em seguida foi passado a palavra para os munícipes participantes. 
O Sr. Eliomar da Silva Brito, solicita o hospital de retarguarda para a região leste, um centro 
poliesportivo e comunitário, na região do bairro do Cajuro e adjacências, melhoria viária na rotatória 
do gás, entre o entrocamento da estrada José Antonio do Couto, com a avenida Pedro Frigi e a 
avenida Tancredo Neves. O Sr. Domingos Malhones, solicita que parte do orçamento municipal 
possam ser destinado a melhorias solicitada a dez anos, como a manutenção do parquinho do 
bairro Vista Verde. O Sr. João Gimenes Lopes, solicita melhoria na entrada do bairro Vista Verde, 
para solucionar o problema das enchentes. O Sr. Orlando Luiz da Silva, solicita um poliesportivo, 
área PET e salão multiuso no bairro Vista Verde. O Sr. Benedito Alves, solicita para o bairro Detroit, 
drenagem de nascente de águas para o rio, construção de mureta em área verde de preservação, 
evitando o descarte de lixo e construção de poliesportivo. O Sr. Rafael Teixeira, solicita 
apresentação técnica da utilização dos recursos do orçamento municipal. O Sr. Paulo M. Souza 
Ribeiro, representante da SAB do bairro Serrote, solicita para a região do Cajuru, um poliesportivo, 
casa de cultura, uma UPA da região leste, playground e academia ao ar livre para o bairro do 
Serrote. O Sr. Roberval Rodolfo Oliveira, solicita casa de cultura na Vila Tatetuba e revisão do 
orçamento municipal, para que seja destinado três por cento para área de cultura, buscando levar 
atividades culturais nos bairros mais distantes, solicita também, a avaliação das condições do 
asfalto na Rua Bem Te Vi, ocasionado pelo desvio do trânsito de veículos no local. O Sr. Odilson 
Gomes Braz Junior, agradeceu novamente a todos os presentes. Às dezoito horas a reunião foi 
encerrada pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi 
lavrada e assinada por quem de direito. São José dos Campos, 16 de setembro de 2021.

boda FronzagliaPatriciã Loboda Fronzaglia 
Secretária Adjunta de Gestão 

Administrativa e Finanças



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

No vigésimo quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, na EMEF 
Possidònio José de Freitas, situada na R. Felício Jabbur Nasser, 935 - Distrito de Eugênio de Melo, 
teve início a audiência pública em atendimento à Constituição Complementar Federal, à Lei Federal 
n° 101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do artigo 207, ambos da Lei 
Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a elaboração do Plano Plurianual de 
2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e revisão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro etapas: 1 - introdução; 2 - 
apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças orçamentárias de planejamento; 
3 - coleta das sugestões da população referente às prioridades e ações do Poder Público para os 
anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da audiência pública é garantir a 
participação popular nas decisões do município, coletando sugestões sobre as metas e prioridades 
a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Os 
participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das seguintes formas: através do 
preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou através da internet, pelo site da 
Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência pública, pois o objetivo principal 
da Audiência Pública é garantir a participação popular nas decisões do Município. A mesa foi 
composta pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e a 
Sra. Samanta Costa, Diretora do Departamento Financeiro. Como estabelecido, a palavra foi 
passada ao Sr. Odilson Junior, que explicou a necessidade de se cumprir o que determina a 
legislação vigente quanto à realização das Audiências Públicas, em seguida fez uma explicação 
sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, explicando 
o processo de elaboração destas peças de planejamento, e informando alguns índices econômicos 
utilizados. Em seguida foi passada a palavra aos munícipes, porém não houve inscritos para se 
manifestarem. Às dezessete horas e trinta minutos a reunião foi encerrada pelo Sr. Odilson Junior. 
Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lavrada e assinada por quem de direito. São José 
dos Campos, 16 de setembro de 2021.



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
No vigésimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, na EMEF 
Profa Lúcia Pereira Rodrigues, situada na Rua Itatiaia, 401 - Jardim Santa Fé, teve início a 
audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei Complementar Federal n° 
101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do artigo 207, ambos da Lei 
Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a elaboração do Plano Plurianual de 
2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e revisão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro etapas: 1 - introdução; 2 - 
apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças orçamentárias de planejamento; 
3 - coleta das sugestões da população referente às prioridades e ações do Poder Público para os 
anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da audiência pública é garantir a 
participação popular nas decisões do município, coletando sugestões sobre as metas e prioridades 
a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Os 
participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das seguintes formas: através do 
preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou através da internet, pelo site da 
Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência pública, pois o objetivo principal 
da Audiência Pública é garantir a participação popular nas decisões do Município. A mesa foi 
composta pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e a 
Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Finanças. Como 
estabelecido, a palavra foi passada ao Sr. Odilson Junior, que explicou a necessidade de se 
cumprir o que determina a legislação vigente quanto à realização das Audiências Públicas, em 
seguida fez uma explicação sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual, explicando o processo de elaboração destas peças de planejamento, e 
informando alguns índices econômicos utilizados. Em seguida foi passada a palavra aos 
munícipes, porém não houve inscritos para se manifestarem. Às dezessete horas e trinta minutos a 
reunião foi encerrada pelo Sr. Odilson Junior. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lavrada 
e assinada por quem de direito. São José dos Campos, 16 de setembro de 2021.

/

Odilson Gomes Braz Jurííor 
Secretário de Gestão 

Administrativa e Finanças

Patriqfa Lobodaoboda Fronzaglia 
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Administrativa e Finanças



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
No vigésimo sexto dia do més de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, no Auditório 
da Casa do Idoso de Santana, situada na Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99 - Santana, teve início 
a audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei Complementar Federal n° 
101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do artigo 207, ambos da Lei 
Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a elaboração do Plano Plurianual de 
2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e revisão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro etapas: 1 - introdução; 2 - 
apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças orçamentárias de planejamento; 
3 - coleta das sugestões da população referente às prioridades e ações do Poder Público para os 
anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da audiência pública é garantir a 
participação popular nas decisões do município, coletando sugestões sobre as metas e prioridades 
a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Os 
participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das seguintes formas: através do 
preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou através da internet, pelo site da 
Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência pública, pois o objetivo principal 
da Audiência Pública é garantir a participação popular nas decisões do Município. A mesa foi 
composta pelo Sr. Odilson Gomes Braz Junior, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e 
pela Sra. Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Finanças. 
Como estabelecido, a palavra foi passada ao Sr. Odilson Junior, que saudou os presentes, 
destacando a presença da Sr. Aécio, presidente da SAB do bairro do Freitas, explicou a 
necessidade de se cumprir o que determina a legislação vigente quanto à realização das 
Audiências Públicas, em seguida fez uma explicação sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, explicando o processo de elaboração destas peças de 
planejamento, e informando alguns índices econômicos utilizados. Em seguida foi passada a 
palavra aos munícipes inscritos para se manifestarem. O Sr. Wellington Dias Leite, morador da Vila 
Cesar, solicita obras de contenção de alagamento, que acontecem a mais de vinte anos no local da 
praça Tabajara na Vila Cesar. O Sr. Osvaldo Soares, solicita reforma da ponte Minas Gerais, uma 
unidade do Corpo de Bombeiros na região norte da cidade, reforma viária da rotatória do bairro Vila 
Cândida, uma quadra de futebol society no Centro Comunitário do Alto da Ponte. O Secretário de 
Gestão Administrativa e Finanças, Sr. Odilson Junior, registrou a presença do Sr. João Vieira da 
Silva, da rádio FM São José. O Sr. Wanderlei da Graça, morador do Jd. Telespark, solicita para rua 
Maria Francisca de Souza, solicita obra de contenção de enchentes na Vila Rangel. O Sr. Elias 
Alves, morador do Portal de Minas, solicita iluminação pública nas quadras de esportes do bairro 
Portal de Minas e incentivo a área cultural no Parque da Cidade para os jovens. O Sr. João Cunha 
de Oliveira Filho, solicita obra de ligação da avenida fundo do vale com a SP-50 e a melhor 
distribuição dos recursos do orçamento municipal nos bairros da cidade. O Sr. Aécio Ferreira, 
solicita a cobrança da taxa de contribuição dos bairros que receberam obras, com a ponte estaiada, 
via Jaguari, arena de esportes, rotatória do gás, via cambuí, e que a arrecadação possa ser 
aplicada em bairros mais necessitados da região norte, solicita um hospital veterinário no bairro dos 
Freitas e melhoria do asfaltamento no bairro dos Freitas e Bom Sucesso. Às dezoito horas a 
reunião foi encerrada pelo Sr. Odilson Junior. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lavrada 
e assinada por quem de direito. São José dos Campos, 16 de setembro de 2021.

Patrícia Loboda Fronzaglia 
Secretária Adjunta de Gestão

Administrativa e Finanças



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
No trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezessete horas, na EMEF 
Mercedes Rachid Edwards, situada na Estrada Municipal Vereador Pedro David, 19.251 - São 
Francisco Xavier, teve início a audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei 
Complementar Federal n° 101/2000, e nos termos do artigo 16, inciso III, do parágrafo 2o, e do 
artigo 207, ambos da Lei Orgânica do Município, para recebimento das propostas para a 
elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e 
revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. A audiência foi dividida em quatro 
etapas: 1 - introdução; 2 - apresentação e explicação dos conceitos e finalidades das peças 
orçamentárias de planejamento; 3 - coleta das sugestões da população referente ás prioridades e 
ações do Poder Público para os anos de 2022 a 2025; 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da 
audiência pública é garantir a participação popular nas decisões do município, coletando sugestões 
sobre as metas e prioridades a serem consideradas na elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 
2025, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 e da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o ano de 2022. Os participantes foram instruídos a expressar suas manifestações das 
seguintes formas: através do preenchimento de formulários próprios, disponíveis no local ou 
através da internet, pelo site da Prefeitura e também por manifestação verbal na própria audiência 
pública, pois o objetivo principal da Audiência Pública é garantir a participação popular nas 
decisões do Município. A mesa foi composta pela Sr. Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária Adjunta 
de Gestão Administrativa e Finanças e Samanta da Costa, Diretora do Departamento Financeiro. 
Como estabelecido, a palavra foi passada a Sr. Patrícia Loboda Fronzaglia, que saudou os 
presentes e registrou a presença do Sr. Marcos André da Rosa, administrador distrital de São 
Francisco Xavier. Em seguida explicou a necessidade de se cumprir o que determina a legislação 
vigente quanto à realização das Audiências Públicas, em seguida fez uma explicação sobre o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, explicando o processo de 
elaboração destas peças de planejamento, e informando alguns índices econômicos utilizados. Em 
seguida foi passada a palavra aos munícipes inscritos para se manifestarem. O Sr. Abner de Pinto 
Nogueira, solicita a melhoria da estrada da graminha de São Francisco Xavier. A Sra. Simone 
Souza de Paula, solicita aumento do número de viagens de transporte coletivo para São José dos 
Campos e fiscalização ambiental mais efetiva para evitar desmatamento e construção de imóveis 
em locais irregulares. A Sr. Jucilene Moura de Almeida, solicita espaço para cursos universitários, 
programa cidadania para regularização de documentos, melhoria do sinal de Internet, academias 
ao ar livre nos bairros Santa Barbará e Rio do Peixe, mais horários do ônibus de transporte 
coletivo, unidade da Fundhas para adolescentes, construção de creche, cada do idoso, 
poliesportivo, pista de skate, quadra society coberta e quadra de areia, construção de ciclovia 
iluminada do centro ao bairro do Remédio, policiamento nos bairros, manutenção das estradas, 
realização de exames de raio-X na UBS, iluminação do ponto de ônibus e a demonstração da 
política pública para a região de São Francisco Xavier. Às dezoito horas a reunião foi encerrada 
pela Sr. Patrícia Loboda Fronzaglia. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lavrada e 
assinada por quem de direito. São José dos Campos, 14 de setembro de 2021.

Patriciá Lõboda Fronzaglia 
Secretária Adjunta de Gestão

Administrativa e Finanças

Samanta Costa
Diretora do Departamento Financeiro


