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Apresentação 

É com grande honra e senso de compromisso que apresentamos as propostas 

que constituem o Plano de Governo “Uma nova cidade, um grande desafio!" 

da Coligação PSB, PSC, PROS, REDE e PMB para o período de 2021 a 2024. 

Elas são norteadas por princípios éticos, cientes que a ética se faz pela prática, 

com respeito ao povo da nossa cidade, valorizando o protagonismo cidadão. É 

preciso intensificar o combate à corrupção, mantendo o foco na transparência e 

na modernização da administração pública. 

 

Cada um dos pontos aqui propostos começaram pouco a pouco a ser 

construídos pela colaboração de diversos segmentos da nossa sociedade 

ouvidos em reuniões presenciais e virtuais nos últimos meses, bem como 

ouvindo as reivindicações recorrentes da população quanto à segurança, 

saneamento, transporte público, mobilidade, saúde pública e educação.  

 

Reunindo uma equipe técnica de apoiadores preparados: professores, 

administradores, funcionários públicos, economistas, médicos, advogados, 

engenheiros, políticos experientes e outros profissionais, elaboramos esse 

conjunto de propostas que constituem nossos princípios norteadores. 

 

Todos sabemos que Cotia é uma cidade promissora, com enorme potencial de 

crescimento e desenvolvimento, que tem sua base econômica no Comércio, na 

Indústria e no Turismo, mas precisa ser administrada com constante olhar 

voltado às reais necessidades do povo.  

 

Queremos fazer um governo baseado em princípios e os valores em favor da 

Família e do Cidadão de todas as classes sociais. Sabemos que esse trabalho 

precisa ser realizado com base no binômio: honestidade e eficiência. O 

Programa Governo de nossa Coligação apresenta as principais propostas e 

compromissos para realização de uma Administração Municipal eficiente no 

período 2021-2024. 

Nosso anseio é realizar uma gestão realmente comprometida com a população 

de Cotia. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que 

tem como eixo central a articulação interinstitucional e a busca de parcerias entre 

instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera 

da administração pública como na privada, de forma que essas instituições se 

articulem e passem a exercitar a responsabilidade social.  
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Queremos promover uma gestão comprometida com a excelência e combate ao 

desperdício e a corrupção.  Implementaremos canais de comunicação com todos 

os setores da sociedade para que, de maneira democrática e participativa, 

possamos estabelecer as diretrizes e decisões através da implantação do 

Orçamento Municipal Popular, de forma integrada com a gestão e com todos os 

setores que compõem a administração municipal.  

 

Importantíssimo ressaltar que cada umas dessas propostas foi analisada para 

estar adequada às reais possibilidades de receitas e recursos que o Município 

deverá contar nos próximos quatro anos, a fim de assegurar a viabilidade de sua 

realização. 

 

Desafio 

 

A desigualdade social  provocada pela pandemia de coronavirus  tende a 

empurrar milhões de pessoas para a pobreza, nas periferias de nossa cidade as 

marcas da desigualdade é o maior desafio e as medidas protetivas  esbarram 

em realidades como a ausência de direitos básicos. 

Decorrentes, essencialmente , da má distribuição de renda, as consequências 

da desigualdade social ficam estampadas na favelização, pobreza, miséria, 

desemprego, desnutrição, marginalização e violência. 

Temos como metas  a implantação de políticas voltadas a saúde, emprego 

,moradia e educação universal e de qualidade desde o início da infância,  com 

um plano de governo que possa aliar democracia com eficiência econômica e 

justiça social. 
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1. Objetivos principais do Plano de Governo 
 

O objetivo fundamental será implantar um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes a 

serviços da população, em que o objetivo constante será estabelecer metas e 

resultados altamente positivos em todas as áreas de atuação do Governo. 

 

Nossa Gestão terá foco em instrumentos de planejamento e acompanhamento 

de metas pautadas na disciplina da execução orçamentária e na implantação de 

planos e projetos para a concepção de novas soluções para a cidade de Cotia. 

A implementação das nossas ações levará o Município a ter o seu papel de 

protagonismo no nosso Estado com base nos seguintes pontos: 

 

• Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações 

voltadas primordialmente as pessoas que mais precisam, buscando 

atender às demandas sociais mais prementes da população. 

• Governar com Responsabilidade Fiscal. 

• Governar Cuidando da Vida das Pessoas. 

• Estabelecer Políticas Públicas de Caráter Social de Forma Inclusiva Para 

Todos os Cidadãos. 

• Governar estabelecendo uma Gestão Orçamentária Participativa e 

Democrática. 

• Potencializar ações na Educação, na Saúde, na Assistência Social, na 

Cultura, no Turismo, nas Políticas Públicas para as Mulheres, Esporte, 

Juventude, Lazer, Segurança, Defesa Civil, Trabalho, Receita, Emprego 

e Economia. 

• Potencializar a economia e trabalho com visão no desenvolvimento 

sustentável. 

• Focar na melhoriao da Infraestrutura Urbana, bem como programas 

voltados à Habitação, ao do Uso do Solo, Mobilidade, ao Transporte, ao 

Meio Ambiente, à Pesca e Agricultura. 

• Desenvolver uma Estrutura Administrativa, Orçamentária e 

Previdenciária, com foco na Gestão, Planejamento e Controle de 

Resultados. 
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2. Princípios para a Atuação do Governo 
 

O Plano de Governo aqui apresentado representa o desafio para um modelo de 

gestão de alto desempenho. As propostas contemplam objetivo de projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma 

administração extremamente dedicada e competente, com diálogo, 

transparência, muito próxima das pessoas e conhecedora das necessidades da 

cidade, tendo como foco: 

 

• Gestão Responsável, 

• Controle e Combate à Corrupção, 

• Planejamento e Organização, 

• Transparência e Respeito, 

• Diálogo e Participação, 

• Ação, Atitude e Integração, 

• Conhecimento e Confiança, 

• Credibilidade e Experiência, 

• Trabalho e Dedicação. 

 

3. Visão para a Cidade de Cotia no período de 2021 e 

2024 
 

A modernização está presente na busca constante por soluções inovadoras para 

os problemas da cidade, notadamente o uso de tecnologias que permitam melhor 

atendimento à população, ganhos de agilidade e produtividade, a custos 

menores. 

 

A transparência e o aperfeiçoamento institucional são variáveis permanentes 

tanto da formulação de políticas como na relação da Prefeitura com a sociedade, 

de modo a ampliar e melhorar os instrumentos de controle e fiscalização 

disponíveis.  

 

O protagonismo cidadão entende a cidade enquanto construção coletiva que 

depende da atuação permanente de cada cidadão para além do conceito de 

cidadania baseado apenas no voto e na fiscalização dos atos do governo. Para 

isso, a prefeitura deverá garantir e aprimorar formas participação ativa e 

constante integrando o poder público, a população, as entidades e a iniciativa 

privada.  
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O compromisso traduz um verdadeiro pacto entre partes, a partir do qual o poder 

público se compromete com a busca por resultados, a população com a 

colaboração permanente e o setor privado com parcerias que viabilizem projetos 

para o desenvolvimento da cidade. Objetivos dessa integração de 

protagonismos: 

 

1) humanização dos serviços públicos, unindo inteligência e sensibilidade 

para ampliar o alcance e a precisão das políticas sociais;  

 

2) modernização do espaço da cidade, colocando a tecnologia e o 

urbanismo a serviço da requalificação do território e do dinamismo 

econômico;  

 

3) democratização e transparência, reforçando instrumentos de controle e 

avaliação de desempenho da prefeitura pelo cidadão; 

 

4) protagonismo cidadão, entendendo a participação na cidade como 

construção coletiva, responsabilidade compartilhada e colaboração ativa. 

 

Chamamos essa integração de eixo de Ação Cidade Acolhedora, que é voltado 

aos serviços públicos e direitos sociais, sob responsabilidade do Poder 

Municipal, garantidos pela Constituição de 1988. Tal eixo contempla diretrizes 

para questões como o ensino básico e fundamental; ações de prevenção e 

atendimento médico; políticas de habitação e urbanização de vilas e 

aglomerados; redes de assistência social, proteção aos idosos, deficientes, 

crianças e mulheres; iniciativas de prevenção à violência e combate às drogas; 

políticas de direitos humanos e inclusão; assistência à população em situação 

de vulnerabilidade e risco social; diretrizes para esporte e lazer, entre outros.  

 

No Eixo Cidade Dinâmica, nosso objetivo é repactuar a relação entre prefeitura 

e cidadão, abrindo a administração municipal às comunidades, entidades e 

segmentos da sociedade civil. Como visão de futuro, seremos uma cidade: 

 

• referência na educação pública do País; 

• cujo sistema básico de saúde apresente eficiência, tanto na qualidade do 

atendimento, quanto do número de beneficiados; 

• referência estadual em redução de déficit habitacional;  
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• sem pobreza extrema ou áreas abandonadas pela administração pública; 

• mais integrada cultural e socialmente. 

 

Nosso Plano de Governo apresenta um posicionamento de otimismo e 

disposição para reconquista do respeito da sociedade em relação ao Serviço e 

ao Poder Público. Queremos uma cidade socialmente justa, economicamente 

sustentável e viável, preocupada com a vida das pessoas e com suas questões 

ambientais. Pautaremos nossas ações em uma gestão que traga orgulho para 

os cidadãos. 

 

 4. Alguns pontos fundamentais de Ação de Governo 
 

São temas fundamentais a infraestrutura, o plano diretor, a requalificação de 

espaços públicos e operações urbanas; o transporte público, a mobilidade e a 

integração metropolitana; a atração de investimentos e as políticas de estímulos 

à competitividade; economia criativa, o empreendedorismo, a cultura e o turismo; 

a sustentabilidade ambiental, os recursos hídricos, o esgotamento sanitário, o 

tratamento de resíduos sólidos e a coleta seletiva; a regularização fundiária e a 

regulação urbana, entre outros.  

 

Cidade Transparente é o eixo voltado especificamente ao aperfeiçoamento 

institucional da Prefeitura e aos mecanismos de promoção da participação 

comunitária na gestão pública. São focalizados temas como planejamento, 

orçamento e contas públicas; instrumentos de controle, auditoria e 

transparência; descentralização, eficiência, gestão de processos e 

implementação de tecnologias; gestão de projetos, licitações, compras 

governamentais; atendimento ao cidadão, avaliação de servidores, estímulos à 

produtividade. Visamos ações como: 

 

• construir o governo em uma gestão profissional, responsável e 

competente, pautada pela adoção periódica de medidas que estabeleçam 

as melhores práticas e modelos em todos os níveis de atuação do 

governo; 

• fomentar a cidade de infraestrutura adequada às demandas do seu povo 

e que estas sejam compatíveis ao crescimento da população, mostrando 

com isso, uma visão e planejamento de longo prazo; 

• melhorar constantemente a qualidade dos serviços públicos prestados 

pela Prefeitura, garantindo ao cidadão a inserção e o alcance à 

administração com qualidade e respeito; 
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• promover o desenvolvimento da economia de Cotia, através de medidas 

de incentivos a micro e pequenas empresas, a projetos do artesanato 

local, ao comércio formal e informal, e a indústria; 

• incentivar a economia criativa de forma competitiva e sustentável, para 

potencializar a criação de emprego e renda aos cidadãos; 

• aperfeiçoar a gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de 

recursos do Município, fomentando parcerias junto ao setor privado e ao 

terceiro setor; 

• impulsionar e garantir o uso sustentável do patrimônio ambiental, cultural 

e histórico, frente ao processo de desenvolvimento da cidade; 

• intensificar a racionalização das despesas na administração municipal; 

• Implementar novos métodos e tecnologias em favor da melhoria da 

gestão pública municipal e oferta de serviços ao cidadão; 

• apoiar, valorizar e sobretudo respeitar o cidadão cotiano promovendo a 

inclusão, a igualdade e o respeito à diversidade. 

 

5. Diretrizes de Ações  
 

Nosso Plano de Governo para a cidade de Cotia prevê ações de curto e médio 

prazo que estabelecem políticas sólidas em todas as áreas de atuação, 

preparando a cidade para desafios cada vez maiores, visando construir um 

Município forte, organizado e sobretudo respeitado, sempre buscando uma 

permanente melhoria na qualidade de vida das pessoas, amparando, atendendo 

e apoiando primordialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, 

principalmente crianças, mulheres e idosos, respeitando a diversidade e 

promovendo a inclusão. 

 

Neste Plano fortaleceremos as políticas voltadas à saúde, com objetivo de 

termos um sistema básico de saúde eficiente, promovendo hábitos e costumes 

mais saudáveis para os cidadãos. Estabeleceremos melhorias constantes nas 

áreas de educação, cultura, turismo, esporte, lazer, juventude, políticas públicas 

para as mulheres, assistência social, trabalho emprego, seja de forma 

independente, como também através de políticas integradas entre as áreas.  

 

Trabalharemos incansavelmente na construção e melhoria das estruturas 

municipais através de ações permanentes de Infraestrutura física e urbana, 

promovendo continuado trabalho de saneamento, pavimentação, drenagem, 

habitação, meio ambiente, pesca, aquicultura, mobilidade, iluminação, 

construção, reformas e ampliações. Promoveremos ações voltadas ao 

transporte, segurança, economia, finanças, planejamento e orçamento,  
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previdência, defesa ao consumidor, controle interno com ênfase a transparência 

e a ações de combate a corrupção. 

 

Por fim, estabeleceremos políticas públicas para uma gestão responsável e 

eficaz voltadas as pessoas, promoveremos a qualificação e o aperfeiçoamento 

da máquina administrativa, valorizando e reestruturando, sempre que possível, 

os quadros de servidores da administração municipal. 

 

6. Diretrizes e Ações por Área de Atuação 

 

6.1 Saúde 
 

O plano prioriza melhorias na saúde pública buscando estabelecer parcerias 
público-privadas. Nosso objetivo é criar um sistema unificado de atendimento, 
tratando o cidadão de forma única e integral, atuando desde a prevenção ao 
tratamento, ajudando ao mesmo a dispor de uma melhor qualidade de vida, mais 
longa e saudável. 

Utilizaremos em conjunto com um painel de indicadores coloca a tecnologia 
a favor da boa gestão pública na saúde. Para que os processos de atendimento, 
operacionalização e gestão sejam executados adequadamente, desde o 
atendimento da triagem até a consulta, uma boa capacitação é primordial.  
 
Temos o compromisso de promover uma Saúde Humanizada para todos com 
dignidade e respeito, permitindo ao cidadão obter um atendimento com 
excelência e qualidade, promovendo a melhoria das estruturas físicas, humanas, 
farmacêutica e na aquisição de novos equipamentos para melhor atender a um 
maior número de pessoas. O sistema de agendamento de consultas, exames e 
outros serviços é uma das nossas metas para a saúde. 
 

6.2 Principais ações propostas para a Saúde 
 

Para melhoria da Saúde Pública de Cotia, planejamos: 

 

• promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços 

nos hospital municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a 

toda população que precisa;  

• promover a capacitação contínua para profissionais atuantes na saúde 

visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres 

comuns; 
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• realizar cursos intensivos para capacitação dos agentes de saúde e 

agentes de endemias; 

• distribuir medicamentos gratuitos para doenças como pressão alta, 

diabetes, colesterol e outros; 

• recuperar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde já existentes, que 

atualmente encontram-se em mau estado de conservação e com serviços 

deficitários;   

• promover campanhas itinerantes, voltadas a exames oftalmológicos, 

diabéticos, ginecológicos e urológicos;  

• criar o PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

• reduzir o tempo de espera para consultas médicas no Hospital Municipal, 

contratando mais profissionais de saúde; 

• garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados em nenhuma 

das unidades da rede hospitalar municipal; 

• ampliar os espaços físicos de Unidades Básicas de Saúde dos bairros e 

centro; 

• realizar melhoria, manutenção e ampliação das Unidades Básicas de 

Saúde; 

• fiscalizar os agentes de saúde, no exercício de suas funções para melhor 

poder lhes dar condições de melhor atender o cidadão; 

• implantar o Projeto Piloto e garantir o atendimento de qualidade em 

horário estendido; 

• reorganizar as Unidades Básicas de Saúde, estruturando-as com 

infraestrutura humana, material, de equipamentos e insumos, capazes de 

estabelecer a garantia de um funcionamento eficaz; 

• potencializar o programa “Academia da Saúde” – promovendo assim, 

atividades de saúde e bem-estar a população; 

• implementar ações em saúde voltadas para a gestante, criança e 

adolescente, bem como ações voltadas a saúde do homem; 

• levar frequentes ações de saúde nos bairros mais carentes, seja através 

de campanhas ou ações continuadas; 

• potencializar e incentivar programas de saúde preventiva e primária; 

• incentivar e redobrar esforços para sempre bater as metas nas 

campanhas nacionais de vacinação; 

• assegurar a melhoria do atendimento e a humanização na rede de saúde 

pública, garantindo uma conduta de atenção e cuidado que atenda 

efetivamente à expectativa da população; 

• investir cada dia mais na informatização e integração de toda Rede de 

Atendimento à Saúde; 
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• buscar ampliar o atendimento médico em todas as áreas; 

• valorizar as equipes multidisciplinares, proporcionando uma melhor 

satisfação dos servidores e por consequência um atendimento 

humanizado a população; 

• desenvolver um trabalho contínuo para combate à dengue, chikungunia 

e a  zika no Município. 

 

6.3 A Saúde voltada para a atenção domiciliar 

 
Para melhoria da Saúde voltada para a atenção domiciliar dos cidadãos de Cotia, 

planejamos: 

 

• melhorar e adequar a estrutura física do Serviço de Atenção Domiciliar; 

• promover a capacitação contínua dos profissionais que integram o 

serviço, bem como investi-los de equipamentos modernos e adequados 

para suas ações assistenciais; 

• promover treinamentos, oficinas com familiares, cuidadores e  

responsáveis, com temas relacionados à segurança do paciente no lar, 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação em domicílio. 

 

 

6.4 A Saúde voltada para a atenção especializada 
 

Observando as necessidades dos segmentos específicos da saúde pública, 

planejamos: 

        

• criar o Centro de Atenção ao Idoso; 

• criar o Centro de Apoio e Acolhimento à Diversidade e Inclusão Social, 

garantindo a estes o atendimento e acompanhamento médico e 

psicológico; 

• instituir um Programa Integrado de atendimento aos dependentes (e 

familiares) de álcool e outras drogas, envolvendo ações da atenção nas 

áreas da saúde, educação, formação profissional, assistência jurídica e 

parceria com o terceiro setor; 

• aumentar a cobertura de exames laboratoriais para a população cotiana; 

• potencializar esforços no atendimento a gestantes de alto risco na 

policlínica; 

• ampliar o atendimento especializado de psicologia e fonoaudiologia ; 

• ampliar o número de atendimentos médicos especializados; 



12 
 

• estabelecer um modelo de gestão na saúde, fundamentado em diretrizes, 

controles e metas gerenciais, baseando-se em indicadores de resultado 

estabelecidos entre gestor, profissionais da saúde e cidadãos. 

 

6.5 Vigilância em Saúde Pública 
 

As ações de vigilância em pública visam: 

  

• implementar o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 

Saúde, para atuação nas emergências e saúde pública situação que 

demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de risco, danos e agravos à saúde pública; 

• estruturar a sala de situações, objetivando evidências a partir da análise 

da situação da saúde da população, de modo a fortalecer a gestão e as 

práticas em saúde coletiva; 

• adquirir equipamentos, mobiliários e insumos para áreas técnicas que 

integram a vigilância em saúde, visando à estruturação e fortalecimento 

do setor; 

• investir na capacitação da rede de serviços de saúde para a execução 

das ações de vigilância em saúde; 

• implementar na Gestão de saúde do Município, o núcleo de vigilância a 

acidentes, violência e estímulo a cultura de paz; 

• investir na capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias para o desenvolvimento de ações e serviços de 

vigilância em saúde de forma complementar e integrada; 

• reestruturar e readequar a estrutura física e equipe multiprofissional do 

serviço de atenção especializada ; 

• implantar no Município, uma política voltada ao combate dos maus tratos 

aos animais, com estímulo à posse responsável; 

• construir o Centro de Controle de Zoonoses; 

• criar um centro de atendimento a animais domésticos com abrigo, 

cuidados veterinários e centro de adoção de cães e gatos de rua. 

 

6.6 Assistência Farmacêutica 
 

A população mais carente de nossa cidade necessita de medicamentos, para 

isso planejamos:  

 

• implantar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais; 

• ampliar a rede de abastecimento na Farmácia do Município, onde o 

cidadão possa ser atendido de forma mais rápida e eficaz; 

•  
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• buscar Implantar o programa “Remédio em Casa”, para diabéticos e 

hipertensos cadastrados na rede municipal e que tenham residência fixa 

na cidade de Cotia. 

 

7 – Educação: a base para construir uma cidade melhor 
 

Defendemos que alfabetizar em dois anos, como manda a Base Nacional 

Comum  Curricular, é possível. Na alfabetização, cada criança tem o seu próprio 

ritmo, leitura e escrita podem começar tanto aos 4 quanto aos 7 anos. Entra 

nessa variável o estímulo recebido pelos pais. Os neuropediatras dizem que o 

período para se alfabetizar não é fixo, vai dos 4 aos 7 anos, dependendo do 

desenvolvimento cerebral da criança. 

É essencial para nossos esforços no sentido de acabar com a pobreza extrema 

e promover o bem-estar para todos. É por isso que os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável visam ao acesso universal à educação de 

qualidade e às oportunidades de aprendizagem para a vida das pessoas. Ações 

pedagógicas: 

 

• identificar o que cada criança da turma já sabe; 

• realizar atividades com foco no sistema de escrita; 

• realizar atividades com foco nas práticas de linguagem; 

• utilizar projetos didáticos para alfabetizar; 

• trabalhar com sequências didáticas; 

• incluir atividades permanentes na rotina. 

 

Garantiremos uma educação de qualidade, buscando sempre a implementação 

continuada da escola em tempo integral, respeitando todas as fases e garantindo 

o acesso à escola e a educação a todas as crianças, jovens e adultos de forma 

inclusiva e diversa, objetivaremos potencializar a alfabetização da população, 

possibilitando com isso uma melhor qualidade de vida das pessoas e a 

capacidade de buscas por melhores oportunidades. 

 

A melhoria da Educação está diretamente relacionada à melhoria na formação, 

na capacitação, na instrumentalização e na valorização dos professores e 

profissionais da área da educação, como fatores motivacionais. 

 

Implantaremos modelos pedagógicos que garantam um ensino de excelência e 

que seja referência nacional. Ampliaremos e garantiremos a oferta nas creches  

 

https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
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municipais, pré-escola e escola de forma organizada e que garantam a efetiva 

formação dos alunos. 

 

Asseguraremos meios que possibilitem a inclusão do aluno na idade correta, 

ajudando com isso na formação e futuro de cada jovem cidadão. 

 

7.1 Principais ações propostas para a Educação 
 

A melhoria da educação em nossa cidade depende de ações como: 

• revisão do Plano de Carreira dos Professores;  

• promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas 

e creches municipais;  

• garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes;   

• implantação da biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

• realização de cursos de formação continuada para os professores; 

• projetos de intensificação de melhoria da educação básica;      

• introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o 

conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar, 

ensino profissionalizante, esporte e cultura; 

• fortalecimento da Educação em tempo integral, ampliando o número de 

escolas com este fim e consequentemente a quantidade de alunos; 

• criação de convênio com creches em tempo integral; 

• programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado 

para jovens concluintes do Ensino Médio com premiação dos alunos que 

mais se destacarem com bolsa para as instituições universitárias da rede 

privada;  

• ampliação do número de vagas para educação infantil;  

• Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, 

como carga horária extra; 

• Implantação de cursos técnicos em parceria com empresas e ongs; 

• Diminuição do déficit de vagas nas creches, garantindo a população seu 

direito a educação infantil; 

• criação de programa de “Reforço Escolar” com objetivo de 

aprimoramento do aprendizado e erradicação ao analfabetismo; 

• implantação de políticas educacionais para o EJA (Educação de Jovens 

e Adultos), principalmente na formação de professores e capacitação 

para o mercado de trabalho; 

• estabelecimento de uma constante batalha contra a evasão escolar, 

principalmente dos alunos jovens e adultos (EJA); 
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• Investimento na reforma, manutenção e revitalização das escolas e 

creches municipais; 

• ampliação do atendimento do Centro de Atendimento da Educação 

Especial; 

• potencialização das práticas educacionais através de metodologias que 

garantam evolução sustentável dos indicadores de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB), buscando galgar as metas definidas pelo MEC 

de forma que sejam sempre melhores que as definidas no plano de metas 

de educação do Município; 

• potencialização do “Programa de Assistência Psicopedagógica” nas 

escolas municipais; 

• garantia do fornecimento de fardamentos e materiais escolares, 

assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 

• aperfeiçoamento do transporte escolar para alunos em toda a rede 

municipal de ensino, priorizando o transporte para os deficientes; 

• garantia do fornecimento de merenda com qualidade e com 

acompanhamento de nutricionistas; 

• investimento na qualificação das merendeiras do município; 

• potencialização do conhecimento tecnológico, artístico, científico, 

humanístico com ênfase no desenvolvimento de valores éticos, 

respeitando as diversidades; 

• implantação das escolas de robótica em toda a rede municipal; 

• implementação de campanhas educativas periodicamente nas escolas, 

sobre temáticas relacionadas à segurança, meio ambiente, saúde, 

prevenção às drogas, trânsito e outros temas sociais; 

• garantia da inclusão das crianças com deficiência e necessidades 

especiais, assegurando acessibilidade, equipamentos e formação para 

os profissionais da rede municipal de ensino para este fim; 

• fomento do Projeto Capacita, para formação em diversas áreas em 

conjunto com a Secretaria de Assistência Social; 

• ações integradas de educação, esporte, lazer e cultura em conjunto com 

as Secretarias de Esporte, Juventude e Lazer e Secretaria de Cultura, 

Construindo e recuperando de espaços para a práticas esportivas e 

Culturais; 

• incentivo à cultura, teatro, cinema, música e a dança nas escolas 

municipais; 

• implantação de equipamentos para prática esportiva na educação infantil 

nas escolas; 
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• desenvolvimento de projetos educacionais visando à orientação e ao 

combate às drogas e apoio à diversidade, com participação das famílias 

e das secretarias municipais; 

• potencialização do Projeto de Educação no Trânsito nas escolas 

municipais; 

• apoio à democratização da educação com o fortalecimento dos 

Conselhos; 

• apoio aos eventos promovidos pelas coordenações da Secretaria de 

Educação; 

• valorização do Magistério estimulando a implementação de novas 

tecnologias e linguagens de comunicação, investindo na formação 

permanente e na valorização dos educadores e demais profissionais que 

atuam em outros serviços da educação; 

• implantação das melhores políticas educacionais do nosso país nas 

escolas municipais. 

 

8. O braço da Assistência Social 
 

A Assistência Social realizará permanentemente campanhas com objetivo de 

prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas nas escolas e na 

comunidade. Em parceria com a área da educação, serão realizadas 

Campanhas como um meio de prevenir o uso indevido de drogas desde a 

infância. É importante a escola ensinar para que as crianças possam transmitir 

o conhecimento em casa para suas famílias, pois, muitas vezes, no próprio 

contexto familiar existem problemas com drogas. 

Ainda no tocante a infância e adolescência, nosso Plano de Governo se 

compromete inteiramente contra a exploração infantil e o tráfico de drogas. Além 

de violar os direitos fundamentais estabelecidos pelo ECA, o trabalho infantil 

expõe crianças a maus tratos físicos, psicológicos e morais que podem causar-

lhes danos para o resto de suas vidas. Porém, o principal vilão das crianças e 

adolescentes no Brasil, segue sendo o tráfico de drogas e a prostituição infantil. 

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela 

diminuição da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas efetivas 

de assistência, inserção e reinserção social para as pessoas mais carentes e o 

fomento de ações para ampliação da abrangência assistencial domiciliar. 
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Pretendemos garantir a universalidade dos direitos a assistência com equidade 

e justiça social, objetivando sempre a redução das desigualdades sociais dando 

ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos com igualdade plena, 

a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da cidadania e a melhora 

da qualidade de vida. 

 

8.1 Inclusão Social e Cidadania  
 

Vamos realizar a criação de centros de acolhida emergenciais em Cotia. O 

Núcleo de Direitos Humanos do Povo de Rua e o Movimento Nacional da 

População de Rua (MNPR) destaca que as medidas da administração municipal 

ainda não tiveram efeitos práticos na vida dessas pessoas. Precisamos, 

portanto, corrigir isso:  

• desenvolvendo programas de reintegração de pessoas desempregadas 

ao mercado de trabalho; 

• promovendo através de trabalho conjunto ente as Secretarias de 

Assistência Social e Educação, o programa de inclusão digital através de 

cursos de informática básica; 

• fortalecendo ações voltadas ao Programa Acesso ao Trabalho em Cotia, 

que objetiva promover a integração de usuários da política de assistência 

social ao mundo do trabalho, por meio de articulação, identificação, 

sensibilização, desenvolvimento de habilidades (capacitação), e 

orientação para o mundo do trabalho, a fim de possibilitar sua interação 

formal ou informal na produção de bens e serviços; 

• buscando local adequado em Cotia, com viabilidade, para que seja 

implantado cursos profissionalizantes para os jovens e adultos, no 

período da noite; 

• estimulando ações em parceria com o Senac, como a presença da 

carreta do Senac que estará em nossa cidade capacitando a população; 

• buscando implantar o Centro de Qualificação Profissional; 

• buscando soluções junto ao mercado de trabalho, através de parcerias 

com iniciativa privada, para recondução ao mercado de pessoas 

desempregadas em situação de alta vulnerabilidade; 

• implantando o Restaurante Popular, com refeições a 1 (um) real, para 

atender a população carente, atendendo diariamente 600 pessoas do 

nosso município, que poderá ser feito no bairro de Caucaia; 
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• desenvolvendo projeto de viabilidade para ver a possibilidade de 

implantar um segundo com os mesmos padrões no bairro do Morro. 

 

8.2 Promoção e Assistência Social no Combate à fome e 

à Pobreza 

Em primeiro lugar, para tratar a fome é importante atacar também a pobreza. De 
acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO), o crescimento econômico dos países é um dos fatores 
chaves para a redução da fome mundial. Entretanto, é necessário que esse 
desenvolvimento seja feito de maneira inclusiva, que abranja as populações 
vulneráveis, promova mais oportunidades de desenvolvimento, melhore a 
produtividade e a renda dos pequenos produtores e dê mais meios para o 
sustento de sua subsistência 

É preciso um extenso e contínuo trabalho, um conjunto de ações de curto, médio 
e longo prazo que sejam multifacetadas – ou seja, que atue sobre diferentes 
aspectos sociais. É importante destacar que em cada canto do globo a questão 
envolve diferentes particularidades, assim as soluções criadas devem levar em 
conta esses fatores, tentando sempre ouvir a voz das comunidades afetadas 
para se entender de fato o núcleo causador da desigualdade e assim, bolar 
políticas que ataquem esses problemas 

• Respeitar é Preciso!  

Aqui declaramos o nosso repúdio ao racismo, a intolerância e ao preconceito. 

No Brasil, o racismo é um fenômeno facilmente expresso em números. Pretos e 

pardos representam 56% da população. Mesmo assim, são minoria nos espaços 

de decisão: ocupam pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas 

brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos: dentre os 10% dos 

brasileiros com menor renda familiar mensal, 75% são negros. Entre os que 

morrem, eles são maioria: uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de 

ser vítima de homicídio que uma pessoa branca. 

Há, no Brasil, uma exclusão estrutural, que atravessa sobretudo pessoas negras, 

pessoas racializadas, moradores de territórios de favela e de territórios 

periféricos. Nosso Plano de Governo pretende: 

• potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços dos 

Conselhos Tutelares, através de capacitação continuada e estrutura 

adequada para desenvolvimento de suas funções; 

 

http://www.fao.org/brasil/pt/
http://www.fao.org/brasil/pt/
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• fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional, 

assim como fomentar as ações da CAISAN (Câmara Intersetorial de 

Segurança Alimentar e Nutricional); 

• potencializar ações relacionadas ao Conselho de Segurança Alimentar; 

• ampliar os Centros de Referência em Assistência Social; 

• criar uma Casa de Acolhimento do município; 

• valorizar o trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades sociais; 

• fomentar o atendimento diário às pessoas carentes; 

• desenvolver programa para assistência social através de campanhas de 

voluntariado solidário; 

• potencializar o programa Casamento Comunitário e Baile de Debutantes, 

para pessoas carentes do nosso município; 

• fomentar ações, seja por iniciativa do governo ou de iniciativa voluntária 

da população, para campanhas de coletas para doação de armação de 

óculos, enxoval de bebê, agasalho e cestas básicas, para distribuição a 

população carente; 

• potencializar a atenção ao atender as vítimas de abuso, violência 

doméstica e sexual; 

• fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao 

uso de drogas e dependência química; 

• implantação da Casa de Passagem para adultos em situação de rua; 

• Apoiar e dar subsídios aos Conselhos Municipais da pessoa idosa, da 

pessoa com deficiência e da política antidrogas; 

• fomentar o Espaço Lúdico Desenvolver com ações voltadas ao 

enfrentamento de trabalho infantil; 

• fomentar ações sociais em datas comemorativas como São João, 

Páscoa, dia das crianças, dia do idoso, outubro rosa, pessoa com 

deficiência, etc; 

• desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população diversa, 

respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis; 

• trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a 

garantir a integração dos programas de transferência de renda, de modo 

que seja possível ampliar o atendimento às pessoas em situação de 

vulnerabilidade; 

• estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e 

privado, para fomentar as ações de assistência social; 
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8.3 Criança e adolescente: um olhar especial 
 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e à comunitária. 

O cuidado, a proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes são 

deveres diários de cada ser humano. Milhões de crianças e adolescentes no 

mundo sofrem com depressão, bullying, abusos e maus tratos. Tais situações 

ocorrem em todas as classes da sociedade e em todas as culturas. 

 

Ações: 

 

• implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 

abandono social, por meio do Programa de Convivência Familiar e 

Comunitária; 

• Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente); 

• implantar o Programa de Atenção à Saúde da Juventude; 

• priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com 

promoção integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, 

esporte, lazer e saúde; 

• garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as 

famílias em situação de violência; 

• desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em 

conjunto com as demais secretarias municipais focando principalmente 

na prevenção e atenção à família; 

• trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a 

garantir a integração dos programas de transferência de renda, de modo 

que seja possível ampliar o atendimento a Criança e ao Adolescente; 

• fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus 

tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao 

adolescente; 

• desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão 

escolar; 
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• desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar 

ações juvenis nos diversos bairros, espaços e públicos; 

• desenvolver estudos e ações para implementação do Projeto de Incentivo 

a Liberdade Assistida; 

• criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 

atendam as reais necessidades dos jovens da cidade; 

• implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro 

Emprego”, com o objetivo de oferecer qualificação sócio profissional a 

jovens de 16 a 24 anos, desempregados, estabelecendo uma renda de 

até meio salário mínimo; 

• estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e 

drogas nos diversos bairros do município. 

 

8.4 Mulheres   
 

A  violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, 

sexual ou psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. 

Às vezes considerado um crime de ódio, este tipo de violência atinge um grupo 

específico, com o gênero da vítima sendo o motivo principal. 

As causas da violência são associadas, em parte, a problemas sociais como 

miséria, fome, desemprego. Além disso, um Estado ineficiente e sem programas 

de políticas públicas de segurança, contribui para aumentar a sensação de 

injustiça e impunidade, que é, talvez, a principal causa da violência. 

É crucial abolir de uma vez por todas com a cultura do estupro e machismo! São 

intoleráveis comentários impertinentes e vergonhosos que sugerem culpa e 

responsabilizam a própria vítima, parcial ou inteiramente, pelo crime por ela 

sofrido. Tais comentários devem ser combatidos e eliminados da nossa 

sociedade! 

Ações: 

 

• desenvolver projeto para criação de Casa de Abrigo para mulheres 

vítimas de violência doméstica; 

• ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres 

vítimas de violência; 

• desenvolver um programa que auxilie a prevenção a gravidez na 

adolescência; 

• garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres 

em situação de violência, bem como desenvolver programas que 

contribuam para reestruturação das mulheres vítimas de violência; 
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• ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

respectivos serviços de atendimento às vítimas; 

• dar suporte as vítimas para garantir o entendimento referente a medidas 

previstas na Lei Maria da Penha; 

• potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, de 

atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos 

municipais; 

• potencializar a formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas ao direito a diversidade, visando eliminar qualquer tipo de 

discriminação nos serviços ao cidadão. 

 

8.5 Terceira Idade 
 

A inclusão dos idosos é muito importante. Existem diversos trabalhos sociais que 

promovem novas possibilidades de vida social, educação e atividades para a 

população com mais de 60 anos. O tema mobiliza 21% dos brasileiros. O Projeto 

Sábio Amigo deve trabalhar com essa causa, visando tirar os idosos do 

isolamento, resgatando seu papel nas comunidades. 

Ações: 

• potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de 

grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na 

sociedade e em suas atividades; 

• melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando 

à inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e 

esportivas; 

• promover programas de atividades de lazer e turismo para a população 

idosa; 

• desenvolver, em parceria com o 3º Setor, iniciativa privada e sociedade 

civil, ações que garantam alternativas de moradia para idosos sem 

proteção familiar; 

• estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas 

idosas; 

• propiciar ao idoso sua valorização e conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos; 

• desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores 

de pessoas idosas; 
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8.6 Pessoas com Deficiência 
 

Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos 

benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, 

educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. 

Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a 

todos. 

 

Ações: 

• buscar implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a 

Pessoa com Deficiência; 

• implantar políticas e programas de forma integrada às políticas e 

programas locais e intramunicipais para pessoas com deficiência; 

• garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência, 

pelo próprio Poder Público e pela iniciativa privada; 

• desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades 

privadas e com o 3º setor para potencializar trabalhos voltados as 

pessoas com deficiência; 

• desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência 

às pessoas com deficiência; 

• potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das 

pessoas com deficiência; 

• assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a 

adaptação gradativa de calçadas e acessos a prédios públicos, o 

transporte especial e promover a capacitação de familiares para a 

reabilitação das pessoas com deficiência; 

• desenvolver projeto para construção de um Centro de Tratamento, 

Recuperação e Reabilitação para deficientes auditivos, visuais, físicos, 

entre outros, no Município; 

• assegurar o uso de transporte municipal para portadores de 

necessidades especiais. 

 

9- Planejamento Urbano e Infraestrutura 
 

As ações de Planejamento Urbano e Infraestrutura são objetivos primordiais do 

nosso governo. Ampliaremos as ações relacionadas a melhoria da qualidade e 

organização urbanística do nosso município, como pavimentação, saneamento, 

drenagem e iluminação em diversas ruas da nossa cidade. 
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Focaremos na qualidade dos serviços de infraestrutura urbana e conservação 

da cidade e dos bens públicos, tais como praças, parques, mercados, etc. 

Investiremos constantemente na gestão para que possamos melhorar e 

capacitar cada dia mais o servidor com o intuito de prestar melhor serviço nas 

ações de conservação do município. 

Por fim, executaremos obras que melhorem a mobilidade e que as mesmas 

sejam pautadas na acessibilidade, qualidade e respeito ao cidadão e aos 

recursos públicos.  

 

 

• Realizaremos obras de reformas e construções nas dependências 

administrativas da Prefeitura Municipal, da administração direta e indireta, 

e das demais estruturas municipais a serviço do cidadão cabedelense. 

• Buscaremos implantar o Plano Municipal de Iluminação, onde 

administraremos de forma planejada, a manutenção e ampliação da 

iluminação pública na nossa cidade, levando mais segurança ao 

munícipe. 

• Promoveremos a implantação, substituição e troca periódica da 

iluminação pública em todos os bairros do Município, principalmente nas 

comunidades que mais precisam. 

• Verificaremos as demandas para reestabelecer e retomar a execução de 

obras paradas por conta de não cumprimento de normas e procedimentos 

na administração anterior. 

• Promoveremos a continuada reforma e construção das praças 

municipais, trazendo mais qualidade de vida para a população e 

oportunidade de estabelecer uma vida saudável com práticas esportivas. 

• Estabeleceremos de forma contínua e organizada, a construção e 

reforma nas calçadas da nossa cidade. 

• Promoveremos o constante reparo nas ruas da cidade, sejam elas 

pavimentadas em paralelo ou asfaltadas. 

• Promoveremos de obras de recapeamento, pavimentação, drenagem e 

saneamento em diversas ruas do município. 

• Buscaremos investir em capacitação dos técnicos responsáveis por 

laudos e perícias em obras públicas do nosso Município. 

• Investiremos em obras estruturantes nas ruas da cidade, como 

construção de rotatórias. 

• Revitalizaremos os centros comerciais de bairro, promovendo a melhoria 

e expansão da região central da cidade. 
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• Desenvolveremos projeto de requalificação urbana com a aquisição, 

implementação e melhora de mobiliários urbanos. 

• Buscaremos construir estacionamento público gratuito para bicicletas. 

• Elaboraremos projeto para a ampliação e qualificação de vagas de 

estacionamento na cidade de Cotia. 

 

10. Habitação, Uso e Ocupação do Solo 
 

Estabeleceremos parcerias com o Governo Federal e Estadual, instituições 

privadas, para viabilizar a construção de unidades habitacionais de baixa renda 

e conjuntos habitacionais, e promoveremos a regularização de moradias no 

município de Cotia. Estabeleceremos a requalificação urbana nos bairros que 

necessitarem, para que com estas ações possamos trazer dignidade, segurança 

local e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. 

 

10.1- Principais ações propostas para a Habitação, Uso 

e Ocupação do Solo: 
 

• Elaboraremos o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, definindo ações de curto, médio e longo prazo, 

com participação da população, dando atenção especial para as áreas 

de mananciais e para as áreas de invasão. 

• Promoveremos a regularização de moradias carentes dando posse legal 

às famílias. O cidadão será legalmente dono da sua casa. 

• Estudaremos promover a reforma de unidades habitacionais destinadas 

a famílias de baixa renda. 

• Estabeleceremos  a Revisão do Plano Diretor de Cotia. 

• Estabeleceremos a Revisão do Código de Edificações, Posturas e 

Urbanismo. 

 

11. Meio Ambiente  

As ações começam na campanha eleitoral. Os ‘santinhos’ ainda são uma forma 

muito interessante e importante de divulgação, mas é possível utilizá-los sem 

colaborar com a sujeira e poluição das ruas. Esse tipo de prática se torna cada 

vez mais antiquada e principalmente mal vista pelas pessoas. 

 

Vamos trabalhar para que haja crescimento da nossa cidade, mas sem deixar 

de lado nossa responsabilidade de promover uma gestão preocupada em 

preservar nossos recursos ambientais. Implementaremos políticas de educação  
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ambiental continuada, incentivo à reciclagem de materiais e uso equilibrado dos 

recursos naturais e energia. Modernizaremos a gestão de resíduos com ênfase 

nos parâmetros de sustentabilidade, estabelecendo de forma paulatina o 

processo de coleta seletiva. 

 

Estabeleceremos ações que incentivem a defesa ao bem ambiental e a adoção 

de práticas saudáveis por parte da administração e de toda nossa sociedade. 

Promoveremos com cuidado, a revitalização das nossas praças e margens, 

como também as áreas verdes da nossa cidade. 

 

Asseguraremos com ações contínuas, a preservação ambiental em todas as 

dimensões, e atuaremos na defesa e proteção animal, e trabalhar no controle de 

população animal, de forma a estabelecer o equilíbrio ambiental e convívio 

harmonioso com a sociedade. 

 

Enfim, preservando o ambiente em que vivemos, temos uma melhor qualidade 

de vida e um maior grau de satisfação em planejar um futuro para nós e nossos 

filhos. 

 

Principais ações propostas para o Meio Ambiente: 

• implantar gradualmente a coleta seletiva de resíduos e fomentar o 

processo de reciclagem através das associações de catadores, 

estabelecendo com isto para geração de renda; 

• garantir a coleta de lixo domiciliar em todo o município, com ênfase nas 

comunidades mais carentes;  

• instituir o Programa Selo Verde, favorecendo empresas que se 

adequarem aos requisitos das boas práticas ambientais;  

• iniciar um programa para reciclagem de entulho, possibilitando um 

possível reaproveitamento do material coletado nas municipais; 

• promover campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição 

correta dos resíduos recicláveis; 

• implementar projetos de paisagismo nas praças e logradouros públicos; 

• implantar um plano de proteção animal para articular ações entre os 

diversos setores da administração, objetivando assegurar a manutenção 

e equilíbrio da população animal, diminuindo o abandono e os maus-

tratos, implementando controles reprodutivos e de vigilância 

epidemiológica, de modo a prevenir agravos à saúde pública e agressões 

ao meio ambiente; 
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• instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no 

município, tendo em vista a sua quantificação e classificação 

populacional; 

• fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na 

cidade; 

• implementar estrutura hospitalar veterinária de alcance público, a partir de 

recursos próprios e/ou por parcerias, para atendimento aos animais; 

• viabilizar a clínica veterinária móvel – para atendimento a animais 

abandonados; 

• promover projetos de arborização, paisagismo e criação de praças 

autossustentáveis, com a parceria e ajuda dos moradores para 

manutenção. 

 

12. Segurança 
 

A segurança pública será uma prioridade no nosso governo. Vamos implementar 

novas ações de segurança pública a cada dia, através de inovações e 

investimentos, atuando de forma integrada com as polícias e a sociedade civil, 

para diminuir potencialmente os níveis de criminalidades e impunidade no nosso 

Município. Investiremos na implementação de núcleo de inteligência e na 

permanente qualificação e treinamento do nosso efetivo policial. 

 

Principais ações propostas para a Segurança: 

• fomentar a aquisição e manutenção do aparelhamento bélico (letal e não 

letal) da Guarda Metropolitana; 

• garantir a aquisição e renovação dos fardamentos militares da Guarda 

Metropolitana; 

• fomentar a aquisição e manutenção da frota da Guarda Metropolitana, 

com veículos de boa qualidade para prática dos serviços de segurança no 

nosso município; 

• melhorar a infraestrutura física, equipamentos e mobiliários, tecnologias 

da Guarda Metropolitana;  

• investir e promover o contínuo treinamento e capacitação da Guarda 

Metropolitana; 

• garantir o reconhecimento e a valorização dos Guardas Municipais no 

exercício das suas funções; 

• garantir a integração das ações da Guarda Metropolitana em parceria com 

os demais órgãos que compõe a Administração Municipal; 
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• reforçar o patrulhamento escolar em parceria com a Secretaria de 

Educação; 

• investir na aquisição de sistemas informatizados para fortalecimento do 

Pelotão ROMU, que promove segurança ostensiva; 

• implementar alarmes em todas as unidades de educação e saúde com 

monitoramento 24 horas; 

• intensificar o policiamento preventivo e comunitário nas escolas e centros 

comerciais; 

• fomentar o engajamento dos Conselhos Tutelares nas ações preventivas 

de segurança envolvendo crianças e adolescentes; 

• investir na implementação e manutenção da iluminação em LED; 

• aumentar (na medida do possível) o efetivo da GCM;  

• potencializar as rondas nas instalações e patrimoniais da administração 

municipal; 

• fomentar as ações conjuntas com a Polícia Militar e Polícia Federal, e a 

sociedade civil, com vigilância através do uso de aplicativo de celular. 

 

13. Transporte público é um direito do cidadão.  

Na atualidade, fala-se muito em democratização dos espaços públicos, da 

infraestrutura das cidades, dos direitos do cidadão e da igualdade de 

oportunidades; não se pode deixar de falar também da importância do direito de 

ir e vir. Infelizmente, em nossa cidade este direito está muito restrito a 

determinados segmentos da população privilegiada. Para os demais cidadãos, 

ônibus lotado, gente de pé e esse preço absurdo. 

Nossa proposta é adotar a tendência mundial que considera o transporte público 

coletivo um insumo essencial da atividade e do desenvolvimento econômico, 

tendo, por essa razão, seus custos suportados por toda a sociedade, e não 

apenas pelos usuários. Isso seria realizado por meio da adoção de um novo 

modelo de financiamento do custeio do transporte público coletivo urbano, no 

qual a receita tarifária é complementada por uma cesta de fontes de receitas não 

tarifárias e desonerações para cobrir os custos totais dos serviços prestados, 

viabilizando assim a melhoria da qualidade do transporte sem onerar 

exclusivamente o usuário.  

Nossa diretriz de governo para o transporte é reorganizar e integrar o sistema 

de transporte melhorando a fiscalização e a gestão dos sistemas de transporte 

municipal, sempre com a missão de estabelecer uma permanente 

modernização deste sistema, renovando a frota e investindo na contínua 

modernização de sistemas de controle de frota e combustíveis, investindo na  

https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
https://novaescola.org.br/conteudo/10058/alfabetizar-em-2-anos-e-possivel
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qualificação e valorização do funcionalismo no setor de transporte na nossa 

cidade. Buscar a economia e transparência nas ações relacionadas a 

transportes e garantir a segurança e acessibilidade aos usuários do transporte. 

Principais ações propostas para o Transporte: 

• Programa Emergencial de Qualificação da Infraestrutura para o 

Transporte Público Urbano por Ônibus; 

• Programa Transporte Público Brasileiro como Instrumento de 

Desenvolvimento Social;  

• Proposta de Programa de Financiamento do Custeio do Transporte 

Público Coletivo Urbano. 

14. Turismo 

Nossas diretrizes para o turismo estão baseadas no potencial natural para as 

atividades turísticas, caracterizadas por uma grande variedade de oportunidades 

de negócios. A atividade turística é uma indústria que emprega milhões de 

pessoas no Brasil e no mundo. Cotia dispõe de todas as características e 

potencialidades para ser um promissor destino turístico. Para isso, deve 

preservar seu meio ambiente, seu patrimônio histórico e arquitetônico, sua 

cultura e, principalmente, a qualidade de vida de seus moradores. 

 

Principais ações propostas para o Turismo: 

• implantaremos o plano de desenvolvimento do turismo de Cotia; 

• promover através de parcerias com outros entes federativos, empresas 

privadas e terceiro setor, programas de qualificação de pessoal para 

potencializar o turismo em Cotia; 

• estimular parceria junto aos agentes do turismo para treinamento e 

intercâmbio profissional do setor hoteleiro, restaurantes e bares; 

• potencializar a requalificação dos serviços de ambulantes; 

• criar um Centro Turístico com mercado de artesanato, Centro de 

Informação ao Turista e restaurante; 

• desenvolver projeto para que os comerciantes de artesanato do município 

vendam produtos nativos  com a publicidade da nossa cidade; 

• desenvolver programa para planejar e ordenar a conservação de  

atrativos naturais e culturais; 
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• qualificar e potencializar o Produto Turístico no Município, ou seja, 

oferecer ao mercado algo que pode ser adquirido consumido, o que inclui 

objetos físicos, serviços, lugares e organizações; 

• investir no melhoramento da estética da cidade como atrativo turístico; 

• potencializar com a participação da Guarda Metropolitana, a melhoria do 

policiamento na cidade como ação de segurança ao turista no município; 

• investir em publicidade e materiais que promovam o turismo em nossa 

cidade. 

15. Cultura 
 

Nossa diretriz para a cultura baseia-se na identificação e fortalecimento dos 

elementos e manifestações culturais. Dar acesso à população a atividades 

culturais, promovendo integração e a sensação de pertencimento e identidade 

cultural ao cidadão, respeitando a diversidade cultural do nosso povo, 

valorizando acima tudo a criatividade do cidadão para consolidar Cotia como um 

lugar de realizações. 

 

Para isto, é primordial estabelecer a cultura como uma das políticas públicas 

fundamentais, nesse sentido, é condição primária trabalharmos na percepção 

que Cotia se consolide como uma cidade onde as potencialidades humanas e 

culturais são reconhecidas, realizadas e convertidas em mais qualidade de vida 

para todos os seus cidadãos. 

 

Principais ações propostas para a Cultura: 

• elaborar planejamento das atividades e calendário cultural no município; 

• fomentar ações para melhoria da Escola de Balé Municipal; 

• investir nas festividades juninas na cidade, com ênfase na continuidade 

suporte as quadrilhas juninas; 

• apoiar a concretização de convênios junto ao Sebrae, de projetos de 

produção de economia ativa na cidade através do turismo, onde 

utilizaremos a cultura como ferramenta econômica e potencial para o 

turismo; 

• apoiar e promover o Centro Cultural Municipal; 

• promover a Ciranda Cultural nos bairros; 

• efetivar o Conselho Municipal de Cultura do Município; 

• apoiar e fomentar a escola de música no município; 

• criar o Mercado Rotativo de Artesanato; 

• criar a Escola de Artes do Município; 

• implantar a Feira de Artes, Artesanato e Comidas Típicas no município; 
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• instalar trabalhos artísticos em pontos estratégicos da cidade, 

esculturas, grafites e pinturas produzidos por nossos artistas; 

• promover programa de exposição itinerante nas escolas de obras dos 

diversos artistas da cidade de Cotia, com palestras e atividades desses 

artistas com os alunos e professores, sob a direção das escolas 

municipais; 

• promover festivais de música e dança em parceria com a iniciativa 

privada e terceiro setor; 

• criar as Cirandas de Rodas nos bairros do município; 

 

16. Mobilidade Urbana 
 

A Mobilidade Urbana apresenta-se com peso significativo na qualidade de vida, 

ampliando sua importância na medida em que aumentam as dificuldades para 

os deslocamentos dos cidadãos dentro da cidade. Promoveremos uma série de 

medidas com intuito de melhorar as condições de mobilidade urbana no nosso 

município, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança. Com os 

estudos das condições atuais, determinaremos uma dinâmica técnica para o 

tratamento da mobilidade na cidade, respeitando com segurança o ser humano 

e o meio ambiente e, entre outras coisas, promovendo a construção da 

infraestrutura viária e das calçadas. 

 

Como conceituado pelo Ministério das Cidades, a cidade para ser o espaço 

urbano acessível, precisa que os cidadãos tenham independência, autonomia e 

dignidade, levando em consideração então, os interesses do pedestre e das 

pessoas com necessidades especiais. Assim será em nossa Cotia a Mobilidade 

Urbana: 

 

• criaremos uma Central de Reclamação e Informação; 

• melhoraremos o serviço de atendimento ao idoso e deficientes; 

• promoveremos campanhas educativas de trânsito nas escolas públicas; 

• promoveremos projetos para pavimentação asfáltica, sinalização e 

redutores de velocidade na cidade; 

• investirmos na capacitação dos agentes de trânsito de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro; 

• promoveremos a contínua atualização cadastral das permissões de taxi 

e escolares; 

• promoveremos o controle sistemático das ações no trânsito, através de 

estudos estatísticos das infrações de trânsito; 

• melhoraremos o controle da gestão administrativa da Secretaria; 

• fomentaremos a implantação das câmeras e central de monitoramento 

como questão de controle e segurança; 
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• estabeleceremos uma parceria com a Secretaria de Segurança do 

Estado; 

• melhoraremos as condições de acessibilidade; 

• ampliaremos o investimento na reforma de calçadas, ruas e áreas 

exclusivas para pedestres. 

  

17. Esporte, Juventude e Lazer 
 

É preciso  um extenso e contínuo trabalho, um conjunto de ações de curto, médio 
e longo prazo que sejam multifacetadas – ou seja, que atue sobre diferentes 
aspectos sociais. As soluções criadas devem levar em conta a voz das 
comunidades afetadas para se entender de fato o núcleo causador da 
desigualdade e, assim, elaborar políticas que ataquem esses problemas. 

Nossa diretriz é fazer do esporte um meio eficiente para a promoção da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estabeleceremos ações 

coordenadas em conjunto as Secretarias de Saúde, Educação e Cultura, de 

forma a promover o esporte, a atividade física e o lazer na perspectiva do 

desenvolvimento humano e da formação integral do cidadão. 

 

Garantiremos o acesso de todos às atividades físicas, desportivas e de lazer e 

criaremos programas específicos para atingir a todos os públicos, sempre 

amparados por profissionais capacitados e competentes. 

 

As cinco principais linhas de ações propostas para o Esporte, Juventude e Lazer: 

 

17.1  Projetos estruturantes: 

 
• promover projeto gradativo de recuperação para os ginásios e quadras 

municipais; 

• promover projeto para reforma da Pista de Skate; 

• promover projeto para reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal; 

• desenvolver ações para criação de um Centro de Excelência para artes 

marciais; 

• desenvolver estudos para criação de um Centro de Treinamento 

Poliesportivo; 

• estudar a criação de um Centro de Excelência de Esportes Náuticos. 
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17.2  Projeto para juventude: 
 

• promover ações para prática de esporte para os alunos do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos); 

• promover ações esportivas em todos os bairros por meio do programa 

Mais Esporte; 

• realizar parcerias com o terceiro setor e empresas privadas para 

propagar ações juvenis nos diversos espaços de práticas esportivas da 

cidade. 

 

17.3  Projetos sociais 
 

• incentivar o programa de Academia da Melhor Idade; 

• adaptar gradativamente as instalações esportivas com acessibilidade 

para treinamento de atletas com deficiência; 

• desenvolver projeto para reabilitação de dependentes químicos através 

do esporte; 

• desenvolver projeto de ajuda financeira de passagem e/ou hospedagem 

para atletas municipais que representem o município em competições 

interestaduais e internacionais. 

 

17.4  Projetos educação por meio do esporte 
 

• desenvolver ações para implementação do esporte de mesa; 

• ampliar a oferta de modalidades em artes marciais; 

• desenvolver estudos para criação da Escola de Ginástica Artística do 

Município; 

• incentivar a Criação de Escolinhas de base nos bairros; 

• promover capacitação por meio de cursos técnicos para o 

desenvolvimento e conhecimento das modalidades esportivas; 

• incentivar as políticas para o esporte no município; 

• estabelecer medidas sócio-educativas através do esporte, com auxílio 

às respectivas secretarias. 

 

17.5  Projetos de lazer 
 

• estabeleceremos Esporte e Lazer nos Bairros; 

• criaremos um calendário de passeio ciclístico no município; 
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• desenvolveremos ações para criação do projeto “Dança na Praça”, 

contemplando todos os bairros do município; 

• incentivar a prática da capoeira no município. 

 

18. Defesa Civil: uma das prioridades de nossa gestão 
 

Nossa diretriz está baseada no Programa Nacional de Prevenção, assim 

estabelecendo incrementar o nível de segurança e reduzir a vulnerabilidade dos 

cenários dos desastres e das comunidades em risco. Nosso programa é 

composto por ações, em que se destacam: 

 

• mobilização e manutenção do grupo de apoio a desastres;  

• apoio a obras preventivas de desastres;  

• coordenação e fortalecimento do sistema municipal de defesa civil; 

• capacitação de agentes e comunidades em defesa civil;  

• publicidade de utilidade pública;  

• implantação do funcionamento do Centro Municipal de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres, com ações de defesa civil para enfrentamento das 

mudanças climáticas. 

 

Desta forma queremos atender toda população, preferencialmente, a residente 

em áreas de risco e/ou afetadas por desastres em todo território do Município. 

Principais propostas para a Defesa Civil: 

 

• implantar Programa de Desocupação e Interdição das áreas de risco no 

Município; 

• fortalecer a Estratégia de Gestão Integrada de Riscos e Desastres 

Naturais; 

• fortalecer as ações de fiscalização das áreas com potencial de risco; 

• fortalecer ações e soluções preventivas em galerias pluviais já 

existentes no município, e estudo de implantação de grades de ferro 

para os bueiros; 

• elaborar o Plano para Execução de Obras de Interesse Público para a 

redução dos riscos de desastres naturais; 

• desenvolver plano estratégico para ampliar os investimentos na 

proteção e defesa civil, dando ênfase na capitação junto aos Governos 

Federal e Estadual; 

• desenvolver projetos estruturantes e ações preventivas contra 

enchentes em todos os bairros do Município. 
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19. Receita, Desenvolvimento Econômico e Emprego 

na Indústria e Comércio 
 

Nosso objetivo para Cotia é aumentar expressivamente a geração de empregos 

implantando políticas e incentivos estratégicos a setores da economia. 

Estimularemos a criação, formalização e a competitividade de micro e pequenas 

empresas. Fortaleceremos o mercado informal, através de políticas de ação 

social e fomentando o turismo no Município. Procuraremos estabelecer um 

ambiente atrativo aos negócios, para que novas empresas se disponham a 

investir e estruturar suas atividades na nossa cidade, estimulando com isso o 

mercado de trabalho e novas oportunidades de emprego. Sobretudo 

estabeleceremos uma política de capacitação e formação do cidadão para o 

mercado de trabalho, para que tenhamos possibilidade de concorrer e receber 

novas oportunidades. 

Principais ações propostas para a Receita, Desenvolvimento Econômico e 

Emprego, na Indústria e Comércio: 

• implantaremos o Polo Cultural na cidade, destinado a estabelecer 

políticas de incentivo fiscal para empresas que desejem se estabelecer 

no nosso Município; 

• estimularemos ações em parceria com o Senac; 

• desenvolveremos parcerias com as Instituições Públicas e Privadas; 

• implantaremos o Centro de Qualificação Profissional em conjunto com a 

Assistência Social; 

• buscaremos soluções junto ao mercado de trabalho, através de 

parcerias com iniciativa privada, para recondução ao mercado de 

pessoas desempregadas em situação de alta vulnerabilidade em 

conjunto com a Assistência Social; 

• promoveremos um calendário de eventos visando desenvolver o turismo 

e consequentemente, fomentar o mercado informal e artesanato na 

nossa cidade; 

• estudaremos a criação de leis de incentivos fiscais às empresas; 

• estabeleceremos políticas para buscar o de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável em nosso Município; 

• fomentaremos projeto para o Programa de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa, como o Empreender Cotiano, promovendo empréstimos para 

desenvolvimento dos mesmos; 

• estimularemos a inclusão de pessoas portadoras de necessidades 

especiais no mercado de trabalho público e privadas; 
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• promoveremos palestras, oficinas e workshops em parceria com o 

Sebrae. 

 

20. Características Fundamentais de nossa 

Administração   

Consideramos fundamental a Transparência na Gestão Pública. Afirmamos 

nosso compromisso com a Transparência. Para isso vamos acompanhar de 

perto as propostas, causas e bandeiras defendidas, interagindo com os 

parlamentares, com seu líder político e com o partido, podendo pedir 

informações, esclarecimentos e outras questões. Defender a transparência é 

defender o olhar da população no trabalho dos seus representantes. 

Nosso modelo de administração pública não será amparado em modelo 

institucional ultrapassado que era praticado por outras administrações. Não 

daremos as costas à população, não ignoraremos as necessidades da 

administração e do servidor ativo, comissionado, contratados e aposentados. 

Adotaremos a continuidade do nosso modelo de gestão, identificado pela 

responsabilidade, transparência, modernidade e pela proximidade com o 

cidadão. 

 

Estabeleceremos ações voltadas para o fortalecimento da Administração Pública 

Municipal, garantiremos a presença do serviço junto ao cidadão, fazendo com 

que a administração não seja apenas um simples prestador, mas um canal de 

comunicação com a sociedade. Ouviremos e buscaremos resolver 

gradativamente os vários anseios legítimos dos servidores públicos municipais, 

represados por muito tempo, estes que estão sendo e serão ainda mais 

atendidos com a aprovação de leis específicas para as diversas áreas de 

atuação da Prefeitura, após o devido estudo de impacto e viabilidade financeira 

e orçamentária.  

 

Trataremos com carinho, responsabilidade e respeito a administração pública, 

com a avaliação (caso a caso) gradativa das perdas salariais referentes a 

administrações anteriores nas diversas áreas. 

 

Principais ações propostas para Administração e Previdência: 

 

• desenvolver estudo para implantar novo Plano de Carreira para o 

servidor municipal, respeitando os limites observados na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF); 
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• promover a modernização no uso de ferramentas de Gestão Eletrônica 

de Documentos – GED, possibilitando a digitalização de processos e 

seu trâmite de forma eletrônica, incrementando a agilidade e diminuindo 

os custos operacionais; 

• capacitar permanentemente os servidores municipais de todas as áreas; 

• fortalecer o planejamento da administração municipal, adequando as 

estruturas existentes às novas competências exigidas pelo modelo de 

gestão democrática; 

• apoiaremos o cidadão e o poder público, de forma transparente e 

democrática, buscando ao máximo a participação popular, inclusive na 

fiscalização e controle das ações administrativas; 

• investiremos na modernização da administração municipal utilizando os 

recursos de Tecnologia da Informação (TI) e comunicação, adotando 

novos modelos e novas práticas de gestão; 

• buscaremos o diálogo com as entidades sindicais, manter e reforçar o 

respeito e a atenção para com as mesmas, legítimas representantes 

dos servidores que são; 

• valorizar o servidor público, com gestão baseada na meritocracia. 

 

21. Gestão, Finanças, Orçamento e Controle Interno 
  

Queremos gerir as finanças e administrar o Município em constante e defesa dos 

direitos humanos, das garantias e dos princípios democráticos e republicanos 

aos quais nos orientam a Constituição Federal de 1988.  

O momento exige contundente defesa do Estado Democrático de Direito e da 

Soberania Popular que se manifestou pelo voto legítimo do povo em regulares 

eleições, das garantias constitucionais do devido processo legal, especialmente 

da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, da imparcialidade 

e do afastamento das provas ilegítimas. Ao contrário, é preciso ter coragem para 

denunciar o obscurantismo que insiste em se instalar no País. Somente assim 

construiremos uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

“Art. 37 da Constituição da República: A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência...” 

 



38 
 

Programa de Governo da Coligação “UMA NOVA 
CIDADE, UM GRANDE DESAFIO!” 

 

Nossa Gestão será pautada sobre o que disciplina a Constituição Federal. 

Asseguraremos a transparência nos atos e contratos administrativos, 

fomentaremos a incorporação de novas tecnologias e modernização de 

programas para melhor atender o cidadão e as atividades da gestão municipal. 

 

Primaremos pela gestão democrática, ética e eficiente, apoiada em iniciativas 

tecnológicas para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e 

combate a corrupção. Estabeleceremos o contínuo processo de recuperação 

das finanças municipais, racionalizando gastos, eliminando desperdícios e 

gerenciando os recursos financeiros com austeridade e competência. 

Promoveremos o incansável controle orçamentário e garantiremos a 

participação popular na formulação e construção do Orçamento Municipal, onde 

o cidadão terá vez e voz no planejamento das ações orçamentárias da 

municipalidade. 

 

Respeitaremos a Lei de Responsabilidade Fiscal integralmente, estabelecendo 

políticas com transparência, austeridade e equilíbrio das finanças públicas, 

implementando prioridades administrativas de forma que a gestão seja 

direcionada para as pessoas que mais precisam, com política inclusiva, 

igualitária e participativa. Para tanto, empreenderemos as seguintes ações: 

 

• criaremos e implantaremos o Orçamento Municipal Popular 

(Democrático), incentivando a participação da sociedade na definição de 

prioridades, na elaboração e execução das políticas, da administração 

municipal, de forma inclusiva e respeitando as diversidades; 

• formalizaremos um termo de parceria com a Controladoria Geral do 

Estado, visando à capacitação dos servidores e implementação das 

novas tecnologias na área de auditoria operacional; 

• fortaleceremos e qualificaremos as informações do Portal da 

Transparência do Município de forma a atender as demandas e as 

necessidades da sociedade, aperfeiçoando os mecanismos de 

transparência, primando pela execução integral da Lei de Acesso à 

Informação. 

 

 


