
PROPOSTA DE GOVERNO – PLANO DE GOVERNO RESUMIDO – COLIGAÇÃO FRENTE AMPLA. 

PSOL e PCdoB – ELEIÇÕES 2020 – COTIA – SP. 

 

 

Principais pontos do Plano de governo da Frente Ampla  

Vamos fazer a Revolução Solidaria em Cotia 

 

Educação: 

1) Valorização dos professores e servidores; 

2) Tornar os auxiliares de classe professores; 

3) Melhorar as condições de infraestrutura das escolas; 

4) Melhorar as condições de trabalho para os professores e servidores da educação; 

5) Buscar as condições necessárias para a implantação da educação de tempo integral; 

6) Zerar o déficit nas vagas de creche; 

7) Criar plano de cargos e carreiras para todas as categorias; 

8) Acabar com as terceirizações de serviços. 

 

 

Transporte: 

1) Tirar a empresa Danúbio Azul do transporte municipal; 

2) Criar uma empresa municipal de transportes; 

3) Em 01/02/2021 implantar o Bilhete Único; 

4) Em 01/02/2023 implantar a Tarifa Zero; 

5) Acabar com a cobrança da passagem intermunicipal de Caucaia, Jardim Japão e 

Caputera. 

 

 

Habitação e Desenvolvimento Urbano: 

1) Instituir o IPTU progressivo; 

2) Instituir o IPTU progressivo pela renda; 

3) Construir 10.000 unidades habitacionais para a população com renda de 0 a 3 salários 

mínimos; 



4) Criar o programa municipal de Regularização Fundiária com o objetivo de em 4 anos 

regularizar 100% dos imóveis sem matrícula no cartório de imóveis; 

5) Exigência da efetivação do estudo de impacto de vizinhança e de transito para 

implantação de novos empreendimentos; 

6) Revisar o Plano Diretor e toda as legislações correlatas. 

 

 

 

Saúde: 

1) Acabar com a terceirização de serviços; 

2) Concurso para médicos, enfermeiros e servidores; 

3) Médicos, enfermeiros e servidores com dedicação exclusiva; 

4) Implantação do programa de saúde na família em 100% da cidade; 

5) Consultas e exames com hora marcada por telefone ou pela internet; 

6) Plano de cargos e carreiras para todas as categorias da saúde; 

 

 

Segurança pública e cultura: 

1) Valorização da guarda municipal; 

2) Fazer valer e atualizar o plano de cargos e carreiras dos guardas municipais;   

3) Criar a segurança comunitária onde a população e guarda municipal trabalharão em 

conjunto; 

4) Humanizar a relação da guarda municipal com a população jovem da periferia; 

5) Criação de pontos de cultura por toda a periferia da cidade com o objetivo de dar 

oportunidade para as criação e jovens se desenvolverem. 

 

 

Meio Ambiente e sustentabilidade  

1) Estruturação de um departamento de fiscalização com o objetivo de coibir de forma 

efetiva os desmatamentos irregulares, os loteamentos clandestinos; 

2) Fiscalização efetiva das áreas verdes ainda existentes; 

3) Bloquear a aprovação de novos empreendimentos até que tenhamos a atualização do 

Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo; 



 

 

Gestão pública e combate à corrupção 

 

MAIS TRANSPARÊNCIA: 

1. Controladoria geral do município 

2. Portal da transparência com cópias de todos os 

contratos, informações de agentes públicos e políticos e dos projetos de lei em tramitação 

3. Auditoria das contas públicas municipais 

 

MAIS PARTICIPAÇÃO: 

4. Implementação efetiva da ouvidoria, serviço de 

informação ao cidadão na prefeitura, destacando publicamente os responsáveis. 

5. Gabinete itinerante;  

6. Voz e publicidade aos conselhos municipais; 

 

 

MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS: 

7. Modernização da prefeitura de cotia 

8. Equipe de servidores públicos concursados altamente qualificados e com desempenho 

avaliado e público; 

9. Revogação da retirada de direitos dos Servidores Púbicos ocorridas nas ultimas cinco 

administrações;  

 

RESPEITO COM DINHEIRO PÚBLICO: 

10. Diminuição para 10 secretarias; 

11. cargos comissionados somente os 10 secretários, 10 secretarios adjuntos e diretores 

essenciais. 

 


