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INTRODUÇÃO

Um País é a soma de todas as suas cidades. É nos municípios que tudo acontece, se 

desenvolve, se cria e se multiplica. O desenvolvimento econômico e social de uma nação 

tem início nas cidades. Para fazer um País melhor, é preciso começar pelos municípios. 

Tudo que é bom nasce neles. O que é ruim, também. Cotia, infelizmente, ao contrário 

de muitas outras cidades brasileiras, andou para trás nos últimos anos, com o desmonte 

de todas as políticas públicas anteriormente implantadas e que tinham possibilitado uma 

marcante melhoria na qualidade de vida na cidade. Agora, é preciso reconstruir Cotia, 

resgatar o respeito e a dignidade para os cidadãos cotianos, e colocar o município de vez 

no mapa do Brasil que cresce e se desenvolve com sustentabilidade, gerando riqueza com 

justiça social.
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COMO NASCEU ESTE PLANO DE GOVERNO

Este Plano de Governo entra para a história de Cotia pela maneira inédita como foi 

elaborado: grande parte das propostas aqui apresentadas é oriunda dos fóruns de 

discussões temáticas organizados pela Coligação, que contaram com a participação 

maciça da população: mulheres, jovens, idosos e homens dos mais diversificados extratos 

sociais e bairros da cidade; de renomados especialistas de cada uma das áreas abordadas; 

e de todos os candidatos.  

Os Partidos que formam a Coligação também contribuíram com projetos, opiniões 

e sugestões, bem como os representantes de associações e sociedades de bairros, as 

lideranças comunitárias, candidatos(as) a vereador(a), organizações da sociedade civil, 

lideranças empresariais, organismos de classe, e os milhares de apoiadores desta que é, 

sem dúvida, a melhor proposta para Cotia. 

Ressalta-se também que muitas ideias vieram das centenas de reuniões realizadas com os 

moradores dos bairros dos quatro cantos de Cotia por Quinzinho Pedroso, pelo dr. Ailton 

Ferreira e pelos demais candidatos(as) a vereador(a), além da experiência dos candidatos 

a Prefeito e Vice-prefeito, uma vez que ambos já administraram essa cidade e conhecem 

profundamente tanto o seu potencial como as suas necessidades.  

Destaca-se ainda que uma parte substancial das propostas está baseada em dados reais 

sobre Cotia, de conhecimento público, obtidos por meio de pesquisas e fontes diversas, 

como a imprensa, o Portal da Transparência, informações de estudiosos das áreas de 

trabalho definidas, entre outros. Todas essas fontes foram muito importantes para a 

elaboração do Plano de Governo da Coligação “Cotia Quer Voltar a Ser Feliz”, contudo, a 

maior delas, com certeza, é a voz do cidadão cotiano. 

Estes são os Partidos que formam a Coligação “Cotia Quer Voltar a Ser a Feliz”:

•  Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Partido 

Ecológico Nacional (PEN) –  Partido da Mulher Brasileira (PMB)  –  Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB)  –  Partido Progressista (PP) –  Partido Pátria Livre (PPL) –  

Partido Republicano da Ordem Social (PROS) –  Partido Republicano Progressista (PRP) 

–  Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) – Solidariedade (SD)
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PROPOSTAS DE GOVERNO PARA ÁREAS FUNDAMENTAIS

A Coligação “Cotia Quer Voltar a Ser Feliz” identificou as áreas relacionadas a seguir como 

fundamentais para que Cotia volte a crescer com sustentabilidade, garantindo os direitos e 

as conquistas sociais. Na sequência, os compromissos da Coligação com cada uma delas.

• Saúde

• Educação

• Segurança

• Assistência e Desenvolvimento Social

• Infraestrutura e Serviços Públicos

• Transportes e Trânsito

• Habitação

• Cultura

• Meio Ambiente e Turismo

• Esportes e Lazer

• Juventude

• Mulher

• Indústria e Comércio

• Trabalho e Geração de Emprego e Renda

• Administração Pública

• Tecnologia da Informação – Cidade Digital

• Atenção especial a idosos e pessoas com deficiência
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SAÚDE

Com estrutura sucateada e profissionais desvalorizados pela administração pública, a área 

da Saúde hoje pede socorro em Cotia, mesmo abocanhando cerca de 15% do orçamento 

do município, cuja receita está prevista em mais de R$ 640 milhões este ano. A Rede é 

formada por 25 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que incluem também 15 Postos de Saúde 

da Família (PSFs), mas apenas sete deles contam com quadros e habilidades suficientes 

para um bom funcionamento. Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e dois Prontos 

Atendimentos (PAs) 24 horas, sendo um deles sem pediatria, também compõem a Rede, 

além de uma Policlínica de Especialidades e duas unidades de reabilitação, sendo que já 

foram três. 

A falta de equipamentos e profissionais nas unidades e a paralisação na expansão da Rede, 

que não acompanhou o forte crescimento populacional na cidade, aliadas a uma gestão 

ineficiente (foram pelo menos oito secretários nos últimos oito anos), geraram longas filas 

de espera para consultas e exames e a superlotação da UPA, dos PAs e também do Hospital 

de Cotia. 

Estrutura

•  Informatizar a Rede Municipal de Saúde, interligando e integrando todo o sistema e 

garantindo rapidez na marcação de consultas e exames, que poderá ser realizada via 

internet, além de ampliar o acesso à informação

•  Criar o Cartão de Saúde Municipal, que possibilitará o acesso ao prontuário dos pacientes 

em qualquer unidade do sistema de saúde da cidade

•  Construir e/ou fazer parceria (atendimento SUS) para implantar um Hospital de 

Hemodiálise 

•  Ampliar o Programa de Saúde da Família (PSF) no município; fortalecer aqueles que já 

funcionam precariamente; e colocar em funcionamento aqueles que existem apenas “no 

papel”, ou seja, dar estrutura para que cumpram a sua finalidade

•  Construir Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em bairros com alta demanda, especialmente 

nos que estão mais distantes das regiões centrais e que ainda não tenham um posto de 

atendimento próximo
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•  Construir UBSs para substituir aquelas que não tenham mais condições de atendimento

• Ampliar UBSs que estão em situação de superlotação

•  Reformar UBSs que estão em situação de abandono

•  Implantar um Pronto Atendimento (PA) no Portão e reformar/ampliar os existentes

• Implantar a terceira unidade do Cefor e ampliar os serviços de fisioterapia

• Garantir a distribuição gratuita de remédios

•   Ampliar a distribuição gratuita de medicamentos com a abertura de mais farmácias em 

postos de saúde estratégicos

•  Ampliar a assistência médica especializada para que todas as regiões possam oferecer 

serviços médicos das especializações com maior demanda

•  Desenvolver campanhas permanentes de prevenção e combate a doenças crônicas e 

transmissíveis (diabetes, hipertensão, problemas decorrentes do tabagismo, AIDS, sífilis, 

hepatite, tuberculose, dengue e as demais transmitidas pelo Aedes aegypti, entre outras), 

expandindo também o atendimento a vítimas desses males

• Ampliar os serviços dos CAPS para as regiões com maior demanda

•  Ampliar os serviços de tratamento para pessoas com deficiência e que necessitam de 

reabilitação física

•  Implantar serviços especializados no atendimento à saúde do idoso, a partir de censo que 

mostre qual o universo de idosos na cidade, onde estão e quais suas reais necessidades 

médicas

• Implantar serviços especializados no atendimento à saúde dos adolescentes

• Implantar serviços especializados no atendimento à saúde da criança

•  Implantar serviços especializados no atendimento à saúde da mulher, da gestante e dos 

recém-nascidos

• Implantar serviço de atendimento a enfermos acamados e impossibilitados de locomoção

•  Implantar o serviço itinerante de saúde da mulher, com capacidade para fazer exames 

de mamografia e papanicolau, encaminhando rapidamente para tratamento as que estão 

em situação de risco
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•  Implantar o serviço itinerante de saúde do homem, com capacidade para fazer exames 

que detectem câncer de próstata, encaminhando rapidamente para tratamento os que 

estão em situação de risco

•  Equipar unidades de saúde estratégicas com mamógrafos ou fazer convênios para reduzir 

o tempo de espera para esse exame

•  Equipar unidades de saúde estratégicas com aparelhos de ultrassonografia ou fazer 

convênios para reduzir o tempo de espera para esse exame

•  Dar maior agilidade à marcação de exames laboratoriais e de diagnóstico (ressonância, 

tomografia, entre outros) por meio da implantação desses serviços no município ou da 

formação de convênios para sua realização

•  Reativar o SAMU em Caucaia do Alto

•  Ampliar o número de ambulâncias para o atendimento de emergência

•  Fortalecer o serviço de combate a zoonoses, com meios, equipamentos e pessoal 

necessário para que cumpra seu papel com eficiência

•  Fortalecer e ampliar os programas de vacinação e castração de animais de estimação e 

as campanhas de combate aos maus tratos e às doenças transmitidas pelos pets 

•  Fortalecer a Vigilância Sanitária, com meios, equipamentos e pessoal necessário para 

que cumpra seu papel com eficiência

•  Ampliar o programa de saúde bucal, com a instalação de mais consultórios odontológicos 

em regiões estratégicas, além de consultórios itinerantes

• Implantar nas escolas públicas campanhas de prevenção às doenças bucais 

• Implantar programas de atenção à saúde do trabalhador

•  Identificar e implantar programas de interesse do município voltados a cuidados com a 

saúde e de prevenção a doenças, financiados pelos governos federal e estadual 

•  Retomar a parceria com o Hospital da Graça para hospitalização de pacientes idosos 

carentes com doenças crônicas, degenerativas e relacionadas com a velhice
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•  Ampliar a frota de veículos destinados ao transporte de pacientes de fisioterapia, 

quimioterapia, atendimento ambulatorial, hemodiálise, acamados e com deficiência 

(que também precisam ser adaptados e contar com monitores). Cerca de 600 pacientes 

deixam de ser atendidos mensalmente por falta de veículos ou veículos quebrados e em 

péssimas condições

•  Implantar atendimento de serviço social, realizado por profissionais assistentes sociais, 

em postos de saúde estratégicos

• Ampliar a segurança nas unidades de saúde

Recursos humanos

•  Criar um Plano de Carreira e Remuneração para manter em condições dignas os quadros 

existentes e atrair mais profissionais (médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares e 

administrativos), a fim de resolver o problema de falta de pessoal na rede, especialmente 

do PSF, e suprir a expansão projetada neste Plano, além de alimentar os projetos de 

ampliação e fortalecimento da Rede com mais especialistas nas diversas regiões

•  Implantar um programa permanente de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento 

profissional para todas as categorias do setor

•  Humanizar, verdadeiramente, o atendimento da Rede à população, reimplantando a 

Política Nacional de Humanização do SUS
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EDUCAÇÃO

A Rede Municipal de Ensino de Cotia mantém hoje em mais de 100 unidades escolares 

aproximadamente 28.000 alunos, com idades entre 3 e 14 anos. De 0 a 5 anos, são cerca 

de 7.000 crianças atendidas, sendo que apenas 1.648 têm até 3 anos. Estima-se que em 

torno de 4.000 crianças estão na fila de espera por vagas em creches. O Transporte Escolar 

Gratuito (TEG), realizado por pouco mais de 60 veículos, atende a perto de 6.200 alunos; 

em torno de 4.400 desse total são da rede municipal e o restante, das escolas estaduais. 

Desses alunos, 275 têm algum tipo de deficiência. 

Atualmente, entre as principais reclamações de pais e professores, estão o sucateamento 

da estrutura física, a falta de vagas em creches e no Ensino Fundamental, a baixa qualidade 

da alimentação escolar, a falta e o atraso na entrega de material escolar e uniformes, o 

pequeno alcance do TEG e do passe escolar, a adoção de uma política real de inclusão de 

crianças com necessidades especiais, e a falta de cursos de capacitação e de treinamento 

para os profissionais da educação. Esses fatores levaram Cotia a despencar nos principais 

rankings educacionais do País.  Ressalte-se que a receita da área de Educação corresponde 

a aproximadamente 40% do orçamento da Prefeitura e atualmente as escolas sofrem até 

com falta de material de limpeza e higiene pessoal.

Estrutura

•  Construir dez escolas, sendo duas na região de Caucaia do Alto; três na região da Granja 

Viana; e cinco na região Central

•  Construir 16 creches, gerando um total de 4.000 vagas: quatro na região de Caucaia do 

Alto; quatro na região da Granja Viana; e oito nos bairros que compõem a região Central

•  Implantar regime de tempo integral em escolas localizadas em pontos estratégicos, a fim 

de atender à demanda nas diversas regiões da cidade. Nessas escolas, serão introduzidas 

atividades extracurriculares e instalados laboratórios de química, informática, línguas 

estrangeiras e artes, além de infraestrutura destinada a atividades esportivas, bibliotecas 

e espaços para oficinas culturais

•  Implantar creches noturnas em pontos estratégicos a fim de atender à demanda nas 

diversas regiões da cidade
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• Expandir o horário de funcionamento das creches para até 19 horas

•  Retomar a carga horária de cinco horas de aula diárias e cumprir a determinação que 

exige uma carga horária anual para as crianças de 1.000 horas-aula. Hoje, são somente 

880 horas-aula.

• Implantar creches que funcionem nos meses de férias da rede escolar

•  Implantar nas creches sistema de monitoramento por câmeras, cujas imagens possam 

ser acessadas pelos pais por meio de aplicativo instalado em seus aparelhos móveis

• Reformar escolas e creches em situação de abandono

• Ampliar escolas e creches com alta demanda e capacidade esgotada ou no limite

•  Criar um departamento de manutenção para atender apenas às necessidades de 

manutenção de escolas e creches, com almoxarifado e veículos próprios

• Instalar cobertura nas quadras poliesportivas

•  Criar um sistema de comunicação via aplicativo, no qual as escolas possam comunicar 

rapidamente suas necessidades de reparos e consertos para serem atendidas também 

com agilidade

• Retomar a entrega do kit de material escolar completo e em dia

• Retomar a entrega de uniforme escolar completo e em dia

•  Retomar o fornecimento de alimentação escolar balanceada, nutritiva e saborosa nos 

intervalos para as refeições e introduzir o fornecimento de uma leve refeição nos horários 

de entrada e saída dos alunos

•  Adquirir preferencialmente de agricultores locais e regionais os alimentos para o preparo 

da alimentação escolar, como maneira de baratear o custo, garantir produtos mais frescos 

e estimular o desenvolvimento dos pequenos produtores e da agricultura familiar da 

região, bem como de toda a economia local

•  Implantar o Projeto Horta nas Escolas, especificamente naquelas que possam comportar 

o plantio de legumes e verduras, que poderão ser cultivados também pelos alunos – que 

aprenderão ainda a importância de uma alimentação segura, saudável e nutritiva para a 

manutenção da boa saúde – e utilizados no preparo da alimentação escolar, doando o 

excedente para a comunidade carente do entorno da instituição
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•  Ampliar o programa de Transporte Escolar Gratuito (TEG) e a distribuição de passe escolar

• Melhorar os itinerários do TEG

•  Criar um sistema de comunicação via aplicativo para que os pais possam receber em seus 

aparelhos móveis informações da escola, como a agenda dos alunos, e também possam 

se comunicar com as instituições e fazer solicitações, como transferência, matrícula e 

alteração de dados

•  Ampliar a estrutura física e humana nas escolas e creches para expandir o atendimento a 

crianças com necessidades especiais

•  Implantar o CEIC de Caucaia do Alto

•  Retomar a Ronda Escolar para garantir a segurança de alunos, professores e do patrimônio 

público 

• Ampliar a inclusão digital com a aquisição de mais computadores para as escolas

• Implantar sistema de monitoramento por câmeras nas escolas 

• Construir o Polo de Ensino e Cultura

•  Implantar atividades extracurriculares nos contraturnos de escolas localizadas em 

pontos estratégicos

• Implantar o atendimento por fonoaudiólogos nas escolas

• Ampliar a oferta de vagas e de polos de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

• Ampliar o Programa Jovem Aprendiz

• Promover a Semana do Ensino

•  Atrair mais faculdades e universidades para a cidade, sejam públicas (federais ou 

estaduais) ou particulares

•  Ampliar os convênios com os governos federal e do Estado para instalar novos programas 

educacionais na cidade e expandir as parcerias já existentes

• Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes e de qualificação profissional

• Criar a Escola Técnica Municipal Móvel

• Ampliar a grade curricular com aulas de educação ambiental, sexual e de cidadania
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Recursos humanos

•  Retomar a qualidade no ensino municipal com um projeto educacional que estimule os 

alunos, além de valorizar e incentivar professores e diretores

• Criar um centro de capacitação, treinamento e lazer para os profissionais da educação

•  Capacitar e treinar mais professores e monitores para a educação de crianças com 

necessidades especiais 

• Capacitar e treinar mais professores para a educação de jovens e adultos

•  Motivar os profissionais da educação com a revisão do plano de carreira, com um plano 

real de aumento salarial e a quitação dos quinquênios, premiação por resultados e 

repasse da verba do FUNDEB

• Ampliar o quadro de professores efetivos e substitutos

• Recontratar professores aposentados da rede para eventuais substituições
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SEGURANÇA

Se os índices de criminalidade tivessem despencado no mesmo volume e velocidade com 

que foram reduzidos o efetivo e a infraestrutura da Guarda Civil de Cotia, as reclamações 

da população provavelmente seriam bem menores. Nos últimos anos, a administração do 

município não organizou concurso público para a contratação de pessoal, o que reduziu 

o efetivo de quase 440 guardas para cerca de 390, quando a população cresceu em quase 

80.000 pessoas – estima-se que Cotia tenha aproximadamente 240.000 habitantes. O 

número de guardas por habitante está infinitamente mais crítico, comparativamente há 

oito anos: passou da média de um policial para cada 390 habitantes para um para cada 615 

habitantes, abaixo do recomendado pelos organismos nacionais e internacionais, que é de 

um para cada 250/300 habitantes, no máximo.

A estrutura também piorou consideravelmente e está bem inferior à de cidades vizinhas, 

cujas áreas são bem menores. Com quase 325 km2 de território, Cotia é cortada pela 

Rodovia Raposo Tavares, o que facilita a fuga rápida de criminosos, além de ter várias 

outras saídas e rotas fáceis de serem acessadas pela bandidagem. No entanto, coloca 

à disposição da Guarda Civil apenas 38 viaturas, sendo 27 locadas, número insuficiente 

para o tamanho e a complexidade da cidade, que faz divisa com onze municípios. A 

Guarda também não tem armamentos e equipamentos de comunicação e monitoramento 

adequados. A cidade tem apenas cinco câmeras de monitoramento. A Guarda Civil não tem 

sequer uma sede própria, ou centros de treinamento e reciclagem, fardamento, coturnos 

e equipamentos de proteção à altura da responsabilidade de proteger tanta gente, sem 

contar o patrimônio das pessoas e da cidade. 

Estrutura

•  Construir uma base própria para a Guarda Civil, com centro de formação, capacitação e 

treinamento do efetivo

• Implantar um sistema de inteligência de última geração

•  Ampliar o monitoramento por câmeras, criando um “cinturão eletrônico”, ao colocá-las 

em pontos estratégicos e nas principais vias de acesso às divisas do município
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•  Formalizar parceria com o governo do Estado de São Paulo para fazer parte do Detecta 

– sistema inteligente de monitoramento de crimes, e para integrar as ações com as 

polícias Civil e Militar

•  Implantar sistema de monitoramento da cidade através da rede elétrica instalada, 

proporcionando rápido atendimento à população pela Guarda Municipal ou pelos 

policiais militares e civis

•  Implantar sistema de tecnologia de monitoramento de percurso das viaturas por central 

de controle

• Ampliar o número de viaturas e bases móveis

• Investir em equipamentos de comunicação modernos

• Investir em armamentos 

• Investir em fardamento adequado e em equipamentos de proteção para a Guarda

• Criar um canil para a Guarda

•  Fortalecer o ROMU, com aumento de viaturas e efetivo

•  Criar mais inspetorias e bases avançadas em pontos estratégicos, fortalecendo as já 

existentes

• Criar a Patrulha Maria da Penha para combater a violência contra a mulher

• Criar o Disque Denúncia Municipal

• Criar e apoiar projetos permanentes de prevenção à violência

•  Resgatar o COMAD – Conselho Municipal Antidrogas como parte integrante da Guarda 

Civil, para reduzir o número de usuários de drogas por meio da prevenção

•  Implantar programas dos governos federal e estadual de combate ao uso de drogas que 

ainda não estejam disponíveis na cidade

• Ampliar o policiamento comunitário em bairros e escolas
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Recursos humanos

•  Ampliar o efetivo da Guarda Civil a fim de fazer frente às propostas para melhorar 

substancialmente a segurança em Cotia e para que a cidade tenha um contingente 

similar ou superior aos indicados pelos organismos especializados em segurança pública

• Valorizar os profissionais da área, com salário digno e respeitando direitos adquiridos

• Implantar plano de carreira e remuneração da Guarda Civil

• Ampliar os benefícios concedidos à corporação

• Investir na formação, no treinamento e na capacitação do efetivo

•  Investir na capacitação da Guarda para análise de imagens fornecidas pelas câmeras de 

monitoramento e para operar os equipamentos mais modernos

•  Pressionar o Governo de Estado para aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar no 

município, também reduzidos drasticamente nos últimos anos
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ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Os números oficiais mostram a dura realidade de Cotia. Segundo os últimos estudos do 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pobreza atinge quase metade da 

população cotiana e a desigualdade social na cidade também é assustadora. Um cenário 

como esse exige uma atenção ainda maior do poder público para acolher a população em 

situação de extrema pobreza, dando a ela condições imediatas de sobrevivência, além 

de garantir a todos condições dignas de desenvolvimento humano, econômico e social. 

Entretanto, o que se observou nos últimos anos em Cotia foi o desmonte da maioria dos 

programas e projetos destinados a essa população, tanto os de assistencialismo como os 

de formação profissional e geração de renda.

Estrutura 

•  Ampliar o número de CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, especialmente 

em bairros com maior incidência de população em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal

• Fortalecer os CRAS existentes, com a expansão e a melhoria da assistência oferecida

•  Acompanhar de perto, por meio de assistentes sociais, as famílias em situação mais crítica 

para prover meios de subsistência, seja via programas do município ou dos governos 

federal e estadual

•  Trazer para a cidade mais programas dos governos federal e estadual que beneficiem a 

população carente

•  Retomar o PEAD – Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, de oferta de vagas 

temporárias em secretarias e órgãos da Prefeitura, remuneradas com salário-mínimo 

e cesta básica. Destinada à população carente, a ação exige o ingresso em cursos de 

qualificação profissional, organizados pela própria Prefeitura 

•  Expandir, fortalecendo os já existentes, o Programa Espaço Amigo, voltado para crianças 

carentes e no contraturno da escola, que inclui aulas de reforço escolar e de dança, 

música, capoeira, artesanato e culinária, entre outras atividades
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•  Retomar o Projeto Guri, estabelecendo parceria com o governo do Estado de São Paulo 

e empresas para oferecer novamente essa ação de ensino de música para crianças e 

adolescentes carentes

• Retomar o programa de distribuição de enxovais para recém-nascidos de famílias carentes

• Retomar a distribuição gratuita de fraldas geriátricas para idosos acamados

• Retomar a distribuição gratuita de órteses e próteses

• Retomar o programa “Liberdade Assistida”, para reinserir jovens infratores na sociedade

•  Desenvolver programas voltados para jovens em situação de vulnerabilidade social e 

pessoal

•  Buscar parcerias com a iniciativa privada para desenvolver programas voltados para a 

capacitação profissional e a inserção dessa população no mercado de trabalho

•  Desenvolver ações para que pessoas em situação de vulnerabilidade possam descobrir 

sua vocação e empreender

•  Cuidar para que a população em situação de rua tenha um albergue que funcione sempre 

e assim jamais fique sem um teto, uma cama, uma refeição quente e um banho durante 

a noite, especialmente no inverno

• Retomar o programa “Casamento Comunitário”

• Ampliar o programa “Campanha do Agasalho”

• Ampliar a “Padaria Comunitária”

• Ampliar o número de veículos para atendimento aos beneficiários dos diversos programas 

Recursos humanos

• Valorizar os profissionais da área

• Ampliar os quadros de assistentes sociais
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INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cotia tem crescido desordenadamente, sem investimentos necessários em obras, 

infraestrutura e serviços públicos para acompanhar a chegada maciça de novos 

moradores e o crescimento orgânico. A cidade sofre com as enchentes, que tiram o sono 

da população em ao menos dez pontos já mapeados; com ruas ainda de terra batida e 

outras esburacadas, como decorrência da escassez de programas de recapeamento e 

manutenção das vias; e com a precária iluminação pública, uma ajuda para o incremento 

da violência no município.

Estrutura

•  Planejar a cidade para o crescimento ordenado, com desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade

•  Implantar alternativas viárias para que o cidadão cotiano não dependa tanto da Rodovia 

Raposo Tavares para se deslocar: a) fazer a ligação da Estrada de Caucaia, no bairro 

Tijuco Preto, com a Estrada do Morro Grande, na altura do Jardim Sandra, como opção 

de acesso à parte central da cidade ou a essas regiões, sem a necessidade de transitar 

por parte da Estrada de Caucaia e pela Raposo Tavares; b) construir vias marginais ao Rio 

Cotia, ligando o Morro Grande à estação mais próxima da linha 8 da CPTM – Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos; c) reativar projetos do governo do Estado, como o do 

Corredor BRT Metropolitano Itapevi–Cotia, na Estrada de Roselândia, que ligará a região 

central à estação de Itapevi da CPTM; d) negociar com o governo do Estado que o terminal 

previsto para o Corredor BRT Metropolitano Itapevi–Cotia seja construído no Jardim 

Panorama, ou próximo ao Jardim Sandra, a fim de atender com melhor infraestrutura 

viária e de transporte a população de toda essa região

•  Buscar parcerias com o governo do Estado e municípios vizinhos para pavimentar e 

sinalizar importantes estradas vicinais

•  Reativar projetos do governo do Estado, como a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao 

no trecho entre os kms 48 e 54
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•  Reativar as conversar com a ALL – América Latina Logística para a implantação do Porto 

Seco; para a construção do viaduto que ligará o Jardim das Oliveiras aos Altos de Caucaia, 

o que possibilitará que os moradores da Vila Santa Catarina tenham acesso a linhas de 

ônibus; e para a construção da passagem sob ou sobre a ferrovia, junto à Estação Caucaia 

do Alto, para facilitar e dar maior segurança à travessia de pedestres. Essas obras já estão 

previstas em contratos de compensação e não foram executadas até hoje 

•  Reurbanizar e revitalizar as áreas centrais das três regiões – Central, Granja Viana e Caucaia 

do Alto – e do bairro Caputera. O projeto Caputera 100% Legal prevê a implantação de 

infraestrutura básica, que hoje a região não tem. Na área central, a reurbanização prevê 

reestruturação de todo o sistema viário; a abertura de uma passagem subterrânea ligando 

as avenidas José Barreto e Antônio Mathias de Camargo, com substancial melhora no 

fluxo viário; e a reconstrução da Praça Joaquim Nunes, cuja área será triplicada e terá 

um calçadão para o comércio nesse trecho, além de um shopping popular. Inclui ainda a 

reconstrução da Praça da Matriz e a criação do calçadão comercial da Rua Senador Feijó

• Duplicar a Estrada de Caucaia do Alto

•  Pavimentar e sinalizar vias, incluindo a ligação da Estrada dos Pereiras até Água Espraiada, 

a Estrada das Mulatas e as estradas da Represinha e da Barragem, para ligar o centro de 

Cotia ao bairro Caputera

•  Negociar com a CCR ViaOeste a construção de uma passagem inferior na altura do km 25 

da Raposo Tavares (Parque São George, região da Granja Viana), para permitir a ligação 

entre os bairros localizados em ambas as margens da rodovia e ser mais uma opção de 

retorno tanto para Cotia como para São Paulo

• Recapear ruas, avenidas e estradas

•  Solucionar de vez o problema das calçadas (ou da falta delas, como acontece em muitas 

ruas) ou em péssimas condições para o trânsito de pedestres e portadores de deficiência, 

em todas as regiões da cidade, padronizando-as

• Construir ciclofaixas e ciclovias

• Implantar praças, além de recuperar e revitalizar as existentes

•  Solucionar de vez o problema das enchentes na cidade, com a construção de piscinões 

e/ou com a canalização de rios e córregos
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•  Intensificar a fiscalização do descarte incorreto de entulho e lixo pela cidade e a Operação 

Cata-Bagulho

•  Ceder espaço para a implantação de duas usinas de reciclagem (nas regiões de Cotia e da 

Granja Viana) pela concessionária responsável pela coleta de lixo da cidade, como reza 

contrato firmado entre a Prefeitura e a companhia

•  Criar campanhas de conscientização da população a respeito do descarte incorreto de 

entulho e lixo em vias e terrenos baldios

• Instalar lixeiras nas vias 

• Criar pontos de descarte de entulho em áreas estratégicas

• Ampliar a iluminação pública e implantar a iluminação LED, mais econômica e durável

•  Formalizar convênios com as empresas concessionárias para dar início ao aterramento 

das redes elétrica, de telefonia e de dados

• Ampliar e revisar a rede de canalização de águas pluviais

• Perseguir e cobrar dos órgãos competentes a meta de 100% de esgoto tratado

• Expandir as zonas de Wi-Fi livre, ampliando a inclusão digital

• Realizar o emplacamento das ruas

• Fortalecer e equipar a Defesa Civil

•  Implantar um cemitério em Caucaia do Alto, que possa ser financeiramente autônomo, 

e revitalizar os existentes
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TRANSPORTE E TRÂNSITO

O sistema de transporte público em Cotia é caótico e deficiente. Atualmente, apenas 

uma empresa está licitada para operar na cidade, e licenças são concedidas anualmente 

para os operadores do sistema alternativo, realizado por micro-ônibus. Muitos bairros 

ainda não são atendidos por nenhum dos sistemas e a tarifa é uma das mais caras do País. 

Entre os maiores prejudicados pela ineficiente administração da cidade nessa área está a 

população de Caucaia, que paga um preço de passagem bastante superior para circular 

dentro da própria cidade.

Estrutura

•  Integrar o sistema, instituindo apenas um tipo de cartão ou validando os existentes para 

serem utilizados tanto na empresa operadora licitada como no transporte alternativo

•  Desenvolver projeto para implantar, ao integrar o sistema, a gratuidade da segunda 

tarifa no prazo de uma hora, ou seja, o usuário, nesse período, poderá tomar até duas 

conduções pagando apenas uma tarifa

•  Desenvolver projeto para implantar a gratuidade no transporte alternativo para 

estudantes, pessoas idosas e com necessidades especiais 

•  Equiparar a tarifa de Caucaia do Alto e outras localidades à praticada nas demais regiões 

da cidade

• Implantar linhas que atendam aos bairros, vilas e regiões hoje sem transporte público

• Criar linhas dos bairros hoje mal atendidos até o Terminal de Cotia e entre bairros

• Criar a Linha Circular

• Implantar terminais em pontos estratégicos para ampliar a integração entre as linhas

•  Atuar para reduzir o tempo de espera por transporte público, especialmente nos finais de 

semana, quando normalmente a frota é reduzida

•  Implantar em todas as paradas pontos de ônibus com cobertura e conforto para os 

usuários de transporte coletivo, além de padronizá-los
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•  Negociar com o governo do Estado a aceleração da implantação do monotrilho que 

ligará Cotia ao metrô da capital paulista

•  Fortalecer a categoria de taxistas, estimulando a formação de cooperativas entre eles e 

o uso de aplicativos para fazer frente à concorrência

• Regularizar o transporte público fretado

•  Aumentar o prazo de licença para os operadores de transporte alternativo e/ou abrir 

licitação para essa categoria

• Encaminhar Projeto de Lei para extinguir a Zona Azul

•  Investir na Guarda de Trânsito, equipando-a com viaturas, aparelhos de comunicação, 

fardamento, entre outros, para que cumpram com segurança e eficiência a função de 

agentes

• Investir na sinalização de vias e na implantação de lombadas e semáforos

• Intensificar os programas de educação no trânsito

• Reestruturar o sistema viário para garantir maior mobilidade



23

HABITAÇÃO

Cotia tem hoje um déficit habitacional que ultrapassa com folga a marca de 10.000 moradias, 

com milhares de famílias morando em áreas insalubres e de risco. Outras milhares vivem 

o pesadelo diário de não ter seu imóvel regularizado. Em Caucaia do Alto, por exemplo, 

cerca de 70% das moradias estão em situação irregular e o mesmo cenário se repete em 

muitos bairros das outras regiões. É urgente ainda que se planeje o crescimento ordenado 

da cidade, a fim de manter seu rico patrimônio ambiental e assegurar a infraestrutura 

básica necessária tanto para os moradores atuais como para os que estão chegando e os 

que pretendem construir um lar na cidade.

Estrutura

• Implantar a Política Municipal de Habitação

•  Administrar o crescimento da cidade para que ela possa se desenvolver com 

sustentabilidade, preservando seu patrimônio verde e arquitetônico

•  Criar programas e fomentar parcerias com os governos federal e do Estado, além de 

buscar outras linhas de financiamento, para a construção de moradias na cidade, tanto 

as de interesse social como as destinadas à população com renda maior, a fim de reduzir 

o déficit habitacional e o número de edificações em áreas de risco e de submoradias

•  Implantar o projeto “Moradia 100% Legal”, promovendo a regularização fundiária, 

abrangendo imóveis de interesse social. O plano também visa retomar o programa 

estadual “Cidade Legal”, que basicamente não saiu do papel no município, no qual os 

terrenos poderão ter toda a documentação, incluindo a certidão, sem custos para os 

participantes do projeto. Será criada uma comissão composta de engenheiros, advogados 

e outros especialistas, para analisar a situação fundiária, regularizar aqueles que estão 

aptos e orientar os demais sobre os procedimentos necessários para que possam ser 

legalizados

•  Traçar um plano, e buscar parcerias, para prevenção e eliminação de áreas de risco

•  Garantir o acesso da população de baixa renda aos programas habitacionais, como o 

Minha Casa, Minha Vida, entre outros subsidiados ou não
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•  Apoiar programas de construção, reformas e ampliação de habitação popular para 

melhorar as condições de moradia do cotiano e tornar a cidade mais bonita e agradável 

•  Estimular a reforma de calçadas e fachadas, buscando parcerias com a iniciativa privada, 

para deixar os bairros mais aconchegantes, melhorando a autoestima dos moradores  
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CULTURA

Uma cidade que não valoriza sua cultura está fadada a ser engolida pela maior que esteja 

do lado. Esse poderá ser o destino de Cotia se a população e os dirigentes continuarem a 

considerar o município apenas uma cidade-dormitório, menosprezando sua rica história 

e seu patrimônio. É preciso recuperar a memória de Cotia, e redescobrir suas tradições, 

vocações e os velhos e novos talentos que nela se escondem por falta de políticas públicas 

que estimulem a cultura nas suas mais variadas manifestações. 

Estrutura

•  Construir participativamente o Plano Municipal de Cultura, com base nos seguintes 

eixos: ampliar a formação e o fomento à produção artística autônoma, diversificada, 

plural e contínua; avançar em políticas e ações que desenvolvam a cultura em termos 

de fruição e circulação de bens culturais, objetivando maior participação da sociedade 

civil; aumentar os recursos destinados à cultura; facilitar o acesso amplo e irrestrito à 

cultura como direito de todo cidadão

• Resgatar e implantar o Conselho Municipal de Cultura

• Reaproveitar e/ou readequar prédios com possibilidade de uso em atividades culturais

•  Descentralizar os equipamentos culturais (espaços) a partir da demanda específica de 

cada comunidade

•  Acompanhar e reavaliar de maneira contínua e permanente as prioridades da área cultural 

do município, conforme aconselhamento do Conselho Municipal da Cultura

•  Digitalizar a informação cultural armazenada em órgãos públicos para acesso de todos, 

como bancos de dados de museus, arquivos históricos, bibliotecas etc.

•  Fortalecer e ampliar a interface e o diálogo entre os programas de formação da área de 

cultura municipal e os professores da rede municipal de ensino

• Desenvolver ações culturais em parceria com entidades da sociedade civil

• Instituir passeios culturais intra e intermunicipais

• Retomar a formação musical para crianças nas escolas
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• Organizar mostras de Teatro de Rua e Teatro de Bonecos

• Criar polos de educação artística, esportiva e musical em Cotia, Caucaia e na Granja

• Criar Barracões Culturais para resgatar as manifestações tradicionais da cidade

•  Criar centros de artes e esportes unificados (biblioteca/salas multiuso/cineteatro/

quadras poliesportivas) em terrenos de 700 m2, 3.000 m2 e 7.000 m2. Esse projeto inclui 

a formação de monitores e/ou parceiros para levar esses cursos/oficinas aos bairros 

mais distantes da cidade e a regiões carentes e de difícil acesso

• Fomentar a realização de festival de bandas e fanfarras, resgatando a antiga fanfarra

•  Implantar a “Fábrica do Samba”, preparando os carnavalescos para olhar o Carnaval 

como negócio

•  Fundar o Museu Municipal de Saberes e Fazeres, com educação em museologia e patrimônio 

e resgate da história e formação da cidade, preservando seu acervo arquitetônico

•  Implantar o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, proporcionando incentivos 

para sua preservação e valorização

•  Reestruturar as bibliotecas municipais com renovação de acervo e fomento à cultura 

digital

•  Implantar programas de incentivo à leitura: rodas de leitura; oficinas de formação de 

leitores e escritores/poetas

•  Manter incubadora de negócios relacionados à Economia Criativa: capacitação em 

projetos e empreendedorismo, apoio à formatação de negócios criativos

•  Colaborar para a implantação e/ou implantar museus, espaços de memória e afins, de 

acordo com a identidade e a afinidade temática de cada localidade ou instituição, e que 

atendam às expectativas da comunidade envolvida bem como sua efetiva participação e 

responsabilidade

•  Implantar sistema de editais para fomento de projetos de artes visuais, cênicas, dança, 

artesanato e música

• Construir o Teatro Municipal

•  Implantar o projeto “Cultura na Praça”, levando músicos, bandas, pequenos espetáculos e 

outras artes para as praças da cidade, a fim de estimular lazer para famílias e trabalhadores
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MEIO AMBIENTE E TURISMO

Com cerca de 100 km2 de área verde preservada, rica fauna e flora e quatro nascentes de rios 

importantes que abastecem as barragens da Graça e Pedro Beicht, alimentando um sistema 

que leva água tratada para mais de meio milhão de pessoas da Região Metropolitana de 

São Paulo, o patrimônio ambiental de Cotia poderá colaborar para colocar definitivamente 

a cidade no mapa do desenvolvimento brasileiro, com sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental. Bem administrado, ele é fonte inesgotável de conhecimento, formação 

humana, trabalho e geração de renda e riqueza. Uma fonte que vem sendo desprezada 

pela atual gestão. 

Estrutura

•  Retomar o Comtur – Conselho Municipal de Turismo, para que se torne atuante e 

deliberativo, com operacionalização do Fumtur – Fundo Municipal de Turismo

•  Enquadrar Cotia como Município de Interesse Turístico

• Resgatar a liderança de Cotia no turismo regional

•  Fortalecer o turismo como atividade econômica, especialmente nas áreas de proteção 

ambiental e histórica, em áreas de especial interesse turístico e com patrimônio histórico

•  Melhorar a infraestrutura urbana, de sinalização e de serviços públicos, em parceria com 

a iniciativa privada, para incrementar os fluxos turísticos existentes e o desenvolvimento 

do setor na cidade

•  Gerar emprego e renda por meio da atividade turística, com capacitação de mão de obra 

local para inserção em um modelo econômico sustentável

•  Estabelecer um Programa de Agilização do Processo de abertura de novas empresas da 

cadeia produtiva

•  Estabelecer Programa de Atendimento Diferenciado ao profissional liberal e autônomo

•  Desenvolver o Polo Ecoturístico no Morro Grande, o Distrito Eco Rural de Caucaia do 

Alto, e rotas gastronômicas, artísticas e de compras em Cotia 
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•  Promover a qualificação de produtos turísticos e o desenvolvimento de rotas turísticas 

no município

•  Retomar e ampliar a condição de liderança regional do turismo de Cotia no processo 

federal de Regionalização do Turismo

•  Implantar programas de uso do patrimônio histórico de Cotia (Sítio do Mandu e Padre 

Inácio) com Centros de Educação Ambiental e Ecoturismo

•  Desenvolver mão de obra local com a capacitação de jovens e da comunidade (Programa 

de Jovens da Reserva da Biosfera; Multiplicação com professores; Capacitação de 

empresários; Comunidade para prestação de serviços artesanais; reflorestamento; 

Programa Primeiro Emprego)

• Inserir universitários cotianos nos projetos locais de turismo e meio ambiente

• Incentivar seletivamente o desenvolvimento do turismo em regiões de Cotia

•  Instalar Posto de Atendimento ao Empreendedor, em parceria com o SEBRAE e outras 

instituições

•  Estabelecer parcerias com ONGs, universidades e instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento e a capacitação sustentável do turismo

•  Organizar Curso de Turismo Rural em parceria com o Sindicato Rural de Cotia, a 

Secretaria de Turismo, e o sistema SENAR/FAESP, com metodologia do Serviço Nacional 

de Agricultura, direcionado a donos de empreendimentos rurais, para fomento e 

desenvolvimento de espaços rurais para o turismo

•  Roteirizar o turismo municipal (Rota de Paisagismo & Verde; Rota de lojas de fábrica; 

Rota de turismo industrial; Rota de turismo educacional; Rota budista)

• Retomar o Programa de Jovens em Cotia

•  Implantar o Programa Fossa Séptica; fomentar o uso de biodigestores nas áreas rurais

•  Implantar caminhões verdes para coleta seletiva nos bairros

• Implantar coleta seletiva de maneira ampla

•  Operacionalizar projetos regionais de manejo de resíduos orgânicos. Editais de apoio a 

cooperativas e associações de catadores, incentivando ainda a compostagem doméstica

•  Reflorestar matas ciliares e recuperar córregos e nascentes
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•  Implantar áreas verdes municipais, como o Parque Memorial Caucaia; um Jardim 

Botânico; e um grande parque ecológico, onde será integrada a nova Praça Japonesa, 

com lagos, pedalinhos, pistas para caminhada, ciclovias, trilhas, pistas de skate, entre 

outras modalidades de lazer e esporte; além de outros parques

•  Implantar o projeto “Caminhos do Morro: Turismo Sustentável e Educação Ambiental”, 

no Morro Grande

•  Monitorar e aprimorar a eficiência energética nos prédios públicos e fomentar a eficiência 

energética nas edificações privadas urbanas e rurais

•  Induzir e fomentar boas práticas de construção sustentável por meio de legislação 

urbanística e código de edificações, incentivos tributários e convênios com as 

concessionárias de serviços públicos de água, esgotos e energia

•  Retomar o projeto “Nosso Meio Ambiente” com curso de capacitação de agentes 

multiplicadores para implantação da Agenda 21 na Bacia do rio Cotia

• Fomentar o Polo de Agricultura Orgânica de Caucaia do Alto

•  Apoiar o desenvolvimento rural no município, com cursos de capacitação em parceria 

com o SENAR e o Sindicato Rural

•  Reativar negociações com a ALL – América Latina Logística para implantar linhas de 

turismo ferroviário no trecho Caucaia–Santos

• Implementar o Cadastro Rural Ambiental

• Ampliar e capacitar a Guarda Ambiental

Recursos humanos

•  Fortalecer a estrutura institucional do órgão municipal de Turismo, com realização de 

concurso público para contratação de profissionais executores da Política Municipal De 

Turismo
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ESPORTES E LAZER

Desenvolver políticas públicas que incentivem a prática esportiva é pensar na saúde e 

no bem-estar da população, garantindo substancial melhora na qualidade de vida das 

pessoas. Uma cidade que investe em esportes e lazer para as mais diversas faixas etárias 

(crianças, jovens, adultos e idosos) gasta menos com estruturas médicas e remédios e 

com aparatos para manter a segurança. Cotia hoje tem a mínima infraestrutura necessária 

nessa área.

Estrutura

• Estimular a prática esportiva de meninos e meninas, investindo em estruturas físicas 

descentralizadas (nos bairros), materiais e equipamentos, com professores especializados, 

distribuição de uniformes, transporte gratuito e merenda (quando necessário)

• Detectar aptidões/talentos por modalidades esportivas

• Garantir assistência médica e odontológica a essas crianças

• Buscar integração entre as redes municipal e estadual de ensino 

• Formatar cursos de ginástica rítmica, ginástica artística, vôlei, basquete, atletismo, futsal, 

futebol de campo, natação, artes marciais e lutas, ciclismo, judô, tênis, tênis de mesa, 

capoeira, além de xadrez e damas

•  Desenvolver políticas e estruturas adequadas para a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais na prática esportiva

•  Desenvolver programas de atividades esportivas, organizar caminhadas e excursões 

turísticas para a população da melhor idade, descentralizando as atividades (núcleos em 

vários bairros) e garantindo transporte e alimentação

• Fomentar o esporte amador (futebol de várzea e outras modalidades), estimulando 

parcerias com as ligas esportivas, a indústria e o comércio para reforma e modernização 

do Estádio Municipal (incluindo a construção de arquibancadas), dos principais campos e 

instalações esportivas, e também de vestiários

•  Instalar grama sintética no Estádio e nos principais campos de futebol
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• Reformar e modernizar o Ginásio de Esportes

•  Garantir transporte e alimentação para atletas e equipes que participem de competições 

esportivas

• Construir piscinas semiolímpicas

• Construir uma academia municipal

• Organizar campeonatos municipais nas várias modalidades esportivas

•  Estimular e investir no esporte de alto rendimento, criando um departamento específico 

e núcleos por modalidade

• Criar a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte

• Criar o Conselho Municipal do Esporte e o Fundo Municipal do Esporte

• Criar um programa de caça-talentos

• Construir centros de treinamento avançado de vôlei, futsal, handebol e basquete

• Construir pista de atletismo

• Construir centro de treinamento de ginástica rítmica

• Construir centro de treinamento de ginástica artística com equipamentos fixos

•  Investir em instalações adequadas para jogos de mesa, ciclismo e skate, além de um 

centro de treinamento de esportes de contato (lutas)

•  Fornecer materiais e equipamentos necessários para práticas esportivas de alto 

rendimento, bem como uniformes, transporte e alimentação

• Identificar e trazer para Cotia projetos esportivos dos governos federal e estadual

•  Criar praças e parques em pontos estratégicos da cidade, com equipamentos esportivos 

para estimular a prática de exercícios físicos pela população das diversas faixas etárias, 

mas que sejam utilizados também para encontro de jovens e famílias

•  Fechar ruas em pontos estratégicos aos domingos para permitir a prática de esportes, 

exposições e manifestações culturais diversas, estimulando a população a ocupar os 

espaços públicos de maneira saudável e prazerosa

•  Implantar o Clube Municipal, com quadras, piscinas, áreas de churrasqueira e salão de 

festas e eventos
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Recursos humanos

• Valorizar os profissionais da Secretaria Municipal de Esportes

• Contratar técnicos especialistas por modalidade esportiva
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Juventude

“A área de lazer da maioria dos jovens de Cotia é o Parque do Ibirapuera, que fica na 

capital paulista, onde eles podem participar de múltiplas atividades esportivas e culturais. 

Não há nada parecido em Cotia, que poderia oferecer muito, uma vez que a cidade é rica 

em área verde e recursos naturais.” 

Essa foi uma das constatações extraídas dos encontros com a juventude organizados pela 

coligação para a elaboração deste Plano de Governo. Também constatou-se que a cidade 

não oferece quase nada para os jovens, e em todas as áreas. Outra constatação, e pior, 

é que a juventude não tem voz em Cotia. Eles são quase 30 mil eleitores, mas o poder 

público municipal não os enxerga, não quer saber o que precisam, o que pensam, o que 

desejam para sua vida, sua família e para a cidade. 

Esse é, no mínimo, um grande equivoco da atual gestão, pois os jovens têm garra, energia 

e muitas ideias que podem, e vão, contribuir para o desenvolvimento da cidade. Além 

das muitas propostas já apresentadas ao longo deste Plano, foram elaboradas outras 

específicas para essa população:

•  Desenvolver programas e equipamentos para estimular os jovens a praticar atividades 

esportivas e culturais

•  Fazer parceria – ou adquirir o parque – com a Prefeitura de São Paulo para transformar o 

Cemucam (que pertence a São Paulo) no “Ibirapuera” de Cotia, com múltiplas atividades 

esportivas, de lazer e culturais

•  Implantar a Universidade Federal de Cotia, em parceria com o governo federal

•  Construir quatro grandes Centros de Esporte, Cultura e Lazer – dois na região central, 

um na Granja Viana e o outro em Caucaia do Alto

• Construir um centro de esportes radicais (skate, patins, bike, paredão de escalada)

•  Equipar escolas em pontos estratégicos da cidade para que sejam abertas nos finais de 

semana e possam ser palco de atividades esportivas e culturais

• Apoiar e incentivar a criação e o fortalecimento de grêmios estudantis

• Criar programas gratuitos de orientação vocacional
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•  Implantar uma estrutura itinerante que possa ser montada a cada fim de semana em um 

bairro diferente, em uma escola diferente, usando a sala de aula para ministrar cursos de 

capacitação e melhorar o currículo dos jovens com cursos de Windows e Office

• Incentivar e fiscalizar as empresas sobre a lei federal do Jovem Aprendiz

• Implantar o projeto “Jovem de Bairro Perto do Esporte e Longe das Drogas”

• Apoiar projetos de orientação e prevenção ao uso de drogas

•  Desenvolver programas educacional e de saúde direcionados para os jovens, com 

orientação, prevenção e acompanhamento médico sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez precoce e uso de drogas 

• Criar cursos de capacitação profissional gratuitos

• Ampliar e profissionalizar o Projeto Cursinho Popular

•  Criar condições para que o jovem ingresse no mercado de trabalho por meio de parcerias 

com as empresas (oferecer estímulos fiscais para que elas criem o Programa do Primeiro 

Emprego)

•  Elaborar estudos de impacto econômico a fim de viabilizar o Passe Livre para que os 

estudantes possam usar o transporte público gratuitamente em qualquer dia e horário

•  Promover anualmente o Festival da Juventude nas férias de julho. Durante o mês, serão 

realizados diversos campeonatos de vôlei, basquete, futebol, handebol, tênis de mesa e  

de bandas de música entre os bairros

•  Promover anualmente a Semana Cultural, com inúmeras atrações e a realização de um 

grande concurso de bandas, com patrocinadores, para alavancar jovens talentos

•  Promover a Semana da Juventude, fechando com a Virada Cultural, com atividades 

esportivas e culturais para dar visibilidades aos talentos locais

•  Promover oficinas culturais nas escolas (no contraturno ou aos finais de semana) com 

artistas locais

•  Promover a Convenção Anual da Juventude, com palestras e oficinas realizadas por 

especialistas e professores. O objetivo é discutir os problemas que afetam os jovens e 

encontrar as melhores soluções
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MULHER

A população feminina responde por mais da metade do número de habitantes de Cotia 

e também forma a maior parte do eleitorado. Elas são estudantes, profissionais, mães, 

donas de casa e, na maioria das vezes, tudo isso junto e misturado. Uma gestão voltada 

para o bem-estar da população deve desenvolver políticas públicas que assegurem de 

maneira ampla, sob todos os aspectos, os direitos da mulher e garantam condições para 

que elas escolham e exerçam bem suas atividades. Além de muitas propostas já feitas ao 

longo deste Plano, como a creche noturna, a escola em tempo integral, a Patrulha Maria 

da Penha e os serviços de saúde especializados, foram elaboradas outras específicas para 

a mulher:

• Implantar a Secretaria da Mulher

• Fortalecer/implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

• Ampliar as políticas públicas para mulheres

•  Reconhecer que existe preconceito, desigualdade e violência contra a mulher e criar 

políticas públicas que garantam a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades, 

assim como o cumprimento das leis, tratando a questão também como de saúde pública, 

além do ponto de vista de segurança e da justiça

•  Criar ações e campanhas de prevenção e combate ao preconceito, à desigualdade e a 

todas as formas de violência contra mulheres e meninas

•  Garantir atendimento, em todas as áreas, para a mulher e a menina vítimas de violência, 

com pessoal capacitado, treinado e sensibilizado para as questões femininas

• Expandir para 24 horas o horário de funcionamento da Delegacia da Mulher

•  Criar a “Casa de Acolhimento/Transitória/Passagem/Abrigo” para abrigar mulheres, bem 

como seus filhos, vítimas de violência doméstica

•  Criar o programa “Aluguel Social” para mulheres, bem como seus filhos, vítimas de 

violência doméstica
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•  Garantir que as mulheres adultas possam voltar aos bancos escolares, em programas de 

alfabetização ou de continuidade dos estudos, criando horários alternativos em escolas 

localizadas em pontos estratégicos 

•  Capacitar as mulheres para o mercado de trabalho, com a criação de cursos, oficinas, 

entre outras atividades, que possam ser acompanhados de modo presencial e à distância

•  Capacitar as mulheres para empreender e também para gerar renda trabalhando em casa

•  Criar mecanismos para que empreendedoras e artesãs possam comercializar seus 

produtos e/ou serviços, uma vez que essa é uma grande barreira para o desempenho e a 

sobrevivência dos pequenos negócios

•  Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho por meio de parcerias com 

as empresas (criar estímulos fiscais para que empreguem mais mulheres e ofereçam 

condições às que são mães de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos)

•  Treinar a Guarda Municipal e os profissionais da saúde para o atendimento à mulher 

vítima de violência

•  Criar o Centro de Atendimento à Família, com equipe multidisciplinar (psicólogo, 

pedagogo, assistente social e advogado) para a população que passou por situação de 

violência doméstica

•  Implantar centro de planejamento familiar, com serviços de informação e acesso a 

métodos anticonceptivos
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Cotia tem um importante polo industrial, localizado em grande parte às margens da 

Rodovia Raposo Tavares, e centros comerciais distribuídos nas três principais regiões – 

Centro, Caucaia do Alto e Granja Viana. Quando somadas com o setor de serviços, essas 

são as principais áreas geradoras de renda e empregos formais. No entanto, nos últimos 

anos, a cidade vem perdendo grandes empresas e é urgente a elaboração de um plano 

para manter e atrair investidores.

•  Elaborar projeto para atrair novos empreendimentos industriais, comerciais e de 

prestação de serviços, com incentivos fiscais de acordo com a natureza do negócio e a 

capacidade de geração de emprego

•  Criar um polo produtivo sustentável, elaborando um projeto para atrair empresas com 

planos de produção “limpa”, não poluente e sustentável, com incentivos fiscais de acordo 

com a natureza do negócio e a capacidade de geração de empregos

•  Ampliar os polos produtivos já existentes, com incentivos fiscais, atraindo empresas 

que fazem parte da cadeia produtiva, expandindo e reforçando a vocação do município 

nessas áreas de mercado

•  Implantar uma política de aproximação e diálogo constante com as empresas já instaladas, 

e as que pretenderem operar no município, para conhecer melhor suas necessidades e 

ajudá-las, se necessário, em projetos de crescimento e expansão e na busca por mão de 

obra capacitada e qualificada no próprio município

•  Prover com a infraestrutura necessária as áreas físicas onde estão localizadas as indústrias, 

o comércio e os prestadores de serviços

•  Ampliar as parcerias com o SEBRAE e organizar outras por conta própria, para atender 

melhor os empreendedores e os micro e pequenos empresários, capacitando-os e 

estimulando-os a buscar maior competitividade no mercado nacional e também para 

exportar

•  Auxiliar empreendedores a encontrar linhas de fomento/financiamento para projetos 

de instalação de startups, micro e pequenas empresas, e para planos de expansão e 

exportação
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•  Criar políticas públicas para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, incluindo 

plano de subsídios e estímulos fiscais

• Emitir licença de funcionamento por tempo indeterminado

• Controlar feiras livres e empresas
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TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Cotia tem um universo superior a 120.000 pessoas com vínculo empregatício e rendimento 

médio em torno de R$ 2.000,00, conforme os últimos dados do IBGE – Instituto Brasileira de 

Geografia e Estatística. Dada a situação econômica do País e a fuga de empresas da cidade, 

provavelmente esses números já estão defasados, tornando-se urgente a implantação de 

políticas públicas para a defesa e a criação de postos de trabalho e também de geração 

de renda.

•  Melhorar os serviços do PAT, integrando com SESI, SENAI e ETEC, aproximando o 

trabalhador de novas oportunidades de mercado, fomentando a geração de trabalho e 

renda, por meio de programas de apoio, como o “Jovem Cidadão”, a “Frente de Trabalho”, 

estágios no setor público, entre outros

•  Incrementar os serviços do PAT para além da intermediação de mão de obra, auxiliando 

na obtenção do seguro-desemprego, na emissão de carteira de trabalho e na preparação 

de currículo

•  Integrar programas do município e do governo do Estado para ampliar a qualificação 

profissional

•  Criar o Programa Municipal do Primeiro Emprego, com benefício fiscal concedido às 

empresas para cada jovem que contrate

•  Criar vagas de estágio no setor público para jovens e postos de trabalho para o cidadão 

da terceira idade

•  Implantar o projeto “Emprega Mais Cotia”, com benefícios fiscais para empresas que 

venham a se instalar no município, com receita anual mínima, investimento mínimo e 

que propiciem empregos diretos e indiretos

• Implantar o Feirão de Emprego na semana de 1º de maio

•  Integrar as necessidades de mão de obra das empresas com cursos de formação e 

capacitação, para que as companhias sejam atendidas em suas demandas contratando 

profissionais locais
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•  Implantar cursos de artesanato e de capacitação em outras atividades que possibilitem 

atividade autônoma, dando condições para que esses empreendedores possam vender 

seus produtos/serviços, promovendo feiras e intercâmbios comerciais, entre outras 

ações

•  Investir no aprimoramento da oferta de vagas e na disponibilização de currículos no site 

da prefeitura
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A razão básica de atuação de qualquer administração pública deve ser a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, com atendimento adequado a suas necessidades básicas e 

respeito à sua dignidade. Decorre dessa crença o reconhecimento da importância de atuar 

no sentido de diminuir ou eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre regiões. Essa é a 

diretriz principal que norteia a elaboração deste Plano de Governo. Outra diretriz da maior 

importância é a adoção do desenvolvimento sustentável para Cotia. É fundamental que os 

recursos naturais do município sejam colocados a serviço da criação de oportunidades de 

emprego e renda, dentro de uma perspectiva de preservação ambiental. 

A eficiência da gestão municipal será buscada com a obtenção dos recursos adequados 

de tecnologia da informação, reduzindo gastos e tornando mais ágil a atuação da 

administração governamental. Todas as unidades organizacionais da estrutura da Prefeitura 

deverão dispor de recursos da Internet para dar agilidade à tramitação dos processos e 

garantir maior transparência. As administrações regionais devem ser valorizadas, passando 

a ter maior autonomia. Para que essa autonomia se concretize, cada regional disporá de 

equipamentos e pessoal em quantidade adequada para atender às demandas de cada 

área. O relacionamento com os servidores deverá ser franco e transparente. A intenção é 

propiciar a todos oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

A administração também deverá contingenciar os gastos, visando a ampliação de 

investimentos em obras e áreas sociais.

•  Implantação de políticas de valorização do cidadão, com diminuição de custos do poder 

público, unificando o atendimento ao munícipe em prédios multifuncionais, evitando 

seu deslocamento de um lugar para outro para resolver uma ocorrência de competência 

municipal; dando consistência e informatizando as informações públicas, possibilitando 

pronto atendimento do cidadão, inclusive pela Internet; e criando terminais de 

reclamações, visando a interação com o cidadão e a correção de condutas irregulares

•  Criar o Conselho Municipal de Justiça, que será constituído por seis conselheiros de 

reputação ilibada. O Poder Executivo indicará dois conselheiros e outros quatro serão 

indicados paritariamente pelo Poder Judiciário, pela Promotoria de Justiça, a Câmara 

Municipal e o capítulo local da Ordem dos Advogados do Brasil. Caberá a esse Conselho 
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a nobre missão de zelar pela efetiva transparência das ações e políticas públicas 

adotadas pelo Poder Executivo, otimizando e compartilhando os resultados alcançados; 

recomendar a adoção de mecanismos de controle internos para inibir atos de corrupção; 

recomendar prioridades de atendimento público em casos identificados como urgentes 

ou em situações de reconhecida excepcionalidade; e recomendar ao Poder Executivo 

a adoção de medidas corretivas em situações concretas de desvio de conduta ou 

irregularidade

•  Valorizar e reconhecer a importância do trabalho do servidor público com a elaboração 

de um plano de carreira e remuneração

•  Desenvolver um programa permanente de capacitação, qualificação e treinamento para 

os servidores públicos, abrangendo as mais diversas áreas de atuação

•  Executar um levantamento físico combinado com pesquisa qualitativa das condições 

sociais, educacionais e econômicas da população de Cotia, casa por casa. O atendimento às 

demandas públicas e o desenvolvimento de políticas públicas exigem que o administrador 

tenha em mãos instrumentos e informações precisas sobre a situação social, econômica 

e educacional da população que habita o seu município. Cotia necessita com urgência 

de um levantamento técnico que identifique a situação de convivência de cada família. É 

uma espécie de censo municipal, onde serão registrados por um pesquisador os mínimos 

detalhes do dia a dia da família visitada

•  Implantar uma coordenadoria de projetos, para ser uma interface entre todas as 

secretarias e também identificar oportunidades de projetos financiados pelos governos 

federal e estadual, além de outros agentes 

• Garantir a participação da população na definição das políticas públicas
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cotia precisa entrar no século 21! Já estamos há 16 anos no novo século e a cidade pouco 

avançou quando o tema é Tecnologia da Informação, instrumento fundamental para dar 

maior velocidade aos serviços públicos e garantir atendimento rápido e com qualidade 

para os cidadãos. Cotia também está muito distante de todas as agendas de inclusão digital 

já amplamente discutidas nos principais fóruns brasileiros e mundiais. 

CIDADE DIGITAL

•  Criar infraestrutura e serviço de livre acesso na área urbana para utilização das novas 

tecnologias

ACESSO GRATUITO À INTERNET

• Promover esforços para disponibilizar Internet gratuita para toda a população

CARTÃO CIDADÃO

• Implantar o Cadastro Único dos Munícipes que utilizam os serviços públicos

TELECENTROS

•  Criar Pontos de Inclusão Digital (PID), de acesso público e gratuito, para promover 

atividades de integração, cultura e lazer

PORTAL DA CIDADE

•  Desenvolver uma plataforma digital como interface entre a população e todos os serviços 

oferecidos pela Prefeitura

PORTAL DA EDUCAÇÃO

•  Implantar uma plataforma digital para acompanhamento da vida acadêmica de todos os 

alunos do ensino municipal

PORTAL DO TRABALHADOR

• Conectar o trabalhador às vagas disponíveis no mercado por meio de apenas um clique
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APP “A CIDADE NA PALMA DA MÃO”

•  Estimular e facilitar a participação do cidadão com informações e sugestões para 

melhorias no município

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GOVERNO 

•  Implementar um sistema informatizado para acompanhar as metas estabelecidas e as 

ações desenvolvidas pelo governo, garantindo mais transparência ao cidadão

SAÚDE ONLINE

• Possibilitar o agendamento de consultas médicas sem sair de casa

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

•  Permitir que a população tenha influência direta nas decisões do que é melhor para a 

cidade

DIÁRIO OFICIAL ONLINE

•  Disponibilizar a versão eletrônica do principal veículo informativo impresso da cidade

VIDEOMONITORAMENTO 

• Aumentar a segurança pública com recursos inteligentes de câmeras e vigilância

ENSINO A DISTÂNCIA

•  Levar educação para todos, seguindo a ideia da inclusão digital, ultrapassando as 

barreiras de tempo e espaço
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ATENÇÃO ESPECIAL AOS IDOSOS E A PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Além das várias propostas já apresentadas ao longo deste Plano de Governo, destacam-

se ainda as seguintes, que são metas importantes para idosos e pessoas com deficiência:

Pessoas com Deficiência

•  Implantar o Movimento Cotia Pró-Inclusão para assegurar os direitos da pessoa com 

deficiência

•  Elaborar censo para identificar o universo de pessoas com deficiência, conhecer a 

realidade socioeconômica dessa população e suas necessidades a fim de desenvolver 

políticas públicas eficazes e inclusivas

• Implantar a Secretaria e/ou o Departamento da Pessoa com Deficiência

•  Garantir acesso à escola, com unidades, pessoal e equipamentos adequados para o bom 

desempenho das crianças com deficiência

• Garantir transporte escolar gratuito, adaptado e com monitor

• Garantir o acesso da pessoa com deficiência às atividades culturais

• Garantir o acesso da pessoa com deficiência ao esporte

•  Garantir transporte público acessível e adaptado para as pessoas com deficiência, com 

treinamento dos funcionários das empresas de transporte para receber esses passageiros

•  Reformar prédios públicos para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e 

agir para que a iniciativa privada cumpra as leis de acessibilidade

•  Garantir a mobilidade das pessoas com deficiência em ruas e avenidas, adaptando 

calçadas

•  Ampliar a participação de pessoas com deficiência em cursos profissionalizantes, de 

capacitação e de empreendedorismo e geração de renda

•  Ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e assegurar o 

cumprimento das leis
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•  Desenvolver políticas públicas específicas de assistência social e de combate à extrema 

pobreza para famílias que tenham pessoas com deficiência, e ampliar as existentes

• Elaborar campanhas de prevenção das causas de deficiências

• Expandir e qualificar o sistema de saúde voltado para a população com deficiência

• Promover e apoiar a Semana do Deficiente

Idosos

•  Elaborar projeto de lei para isentar aposentados e pensionistas do pagamento de IPTU, 

bem como de outras taxas referentes a imóveis (verificar quais são essas taxas em Cotia)

• Reativar e revitalizar o Centro de Convivência da Terceira Idade de Caucaia do Alto

• Implantar mais Centros de Convivência em pontos estratégicos da cidade

•  Incluir novas atividades nos Centros de Convivência, como jogos que estimulem a 

habilidade motora e mental, aulas de artesanato, pintura, dança, projetos de geração de 

renda, entre outras

•  Apoiar ações e desenvolver programas para a inserção da população da terceira idade 

que queira ou precise atuar no mercado de trabalho

•  Implantar um centro de atendimento para a população da terceira idade que precisa de 

cuidados especializados durante o dia, enquanto seus familiares estão no trabalho. O 

local contará com atividades recreativas, atendimento médico (geriatra, clínico geral, 

psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiras), nutricionial, monitores e cuidadores. Os idosos 

receberão três refeições balanceadas por dia e ainda terão direito ao Cantinho do 

Descanso, onde poderão tirar a soneca da tarde; e banheiro adaptado, além de transporte 

de ida e volta. 
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