
INTRODUÇÃO 

Meus amigos e amigas tenho a honra de lhes apresentar o meu Plano de Gestão e de 

Reestruturação da cidade de Cotia. Nunca fui candidato a prefeito, nasci em Cotia e 

sou empresário no município, durante esses anos consegui verificar os principais 

problemas da nossa cidade. Vocês já me conhecem sou Honesto e Trabalhador, e 

acredito que juntos construiremos uma cidade melhor. 

Em conjunto com diversos Especialistas, Professores, Líderes de bairro, Candidatos a 

vereadores, juntos conseguimos chegar a um modelo de gestão para o meu mandato a 

frente da Prefeitura da nossa Cidade. 

Aqui você irá encontrar as principais propostas de governo e realizações que 

defenderei, porque já estamos cansados de promessas que não são executadas, e com 

este plano ficará mais fácil para você cidadão, nos ajudar a fazer uma gestão mais 

participativa e transparente, com metas a serem realizadas. 

Este plano é fundamentado nas reais possibilidades de receitas e recursos que o 

município deverá obter nos próximos quatro anos. Formulado em função do 

conhecimento e da experiência acumulada nesses mais de trinta anos, como 

empresário na nossa cidade de Cotia. 

A prioridade do meu governo será as áreas da Saúde e Segurança Pública, que hoje se 

encontram praticamente abandonadas. 

Por isto, peço que guardem este Plano de Gestão, para que juntos possamos concluí-lo 

e assim, você cidadão poderá cobrar a minha atuação!  

 

 

Um grande abraço do 

Adilson Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PLANO DE GESTÃO 



 

Este Plano de Governo será para a gestão dos anos de 2017 a 2020. A estimativa de 

orçamento para Cotia nos próximos quatro anos é de mais de R$ Dois Bilhões e 

Oitocentos Mil, em média. 

Cotia possui um grande orçamento, mas vem sendo mal administrada. Com este valor 

é possível transformarmos a cidade, juntos teremos condições de melhorarmos e 

muito a vida das pessoas. 

Nosso projeto é iniciarmos com a redução do alto número de Secretarias que hoje 

existem na Prefeitura. Queremos diminuir de 19 para 14. Perfazendo uma redução de: 

R$ 625.320,80 para cada Secretaria que for extinta em quatro anos, resultando em 

uma economia de: R$ 3.751.924,80. Dinheiro suficiente para construção de uma 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 

A prioridade será a Saúde, desejamos reformar, adequar e modernizar as unidades 

existentes. Contratar mais médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. Queremos 

construir também novas Unidades de Pronto Atendimento nos bairros, um Pronto 

Socorro Infantil, e oferecer mais atenção a Saúde da Mulher. 

Na Segurança faremos um grande investimento. Nosso projeto é de aumentar o 

efetivo de agentes, e melhorar as condições de trabalho desses funcionários, que terão 

equipamentos e armamentos adequados. Darei prioridade a um sistema de 

monitoramento moderno, que possa atender todos os bairros. 

Na educação quero construir mais escolas, bem como a construção de um CEUCs – 

Centro de Educação Unificada de Cotia, ou seja, uma escola de tempo integral com 

diversas atividades. A construção de creches também será prioridade, bem como a 

reforma e adequação das já existentes. Vou criar a Creche Noturna, dando mais 

oportunidades às mães que trabalham no período noturno. 

Levarei asfalto aos bairros que ainda sofrem com as chuvas e realizarei também a 

recuperação das nossas vias. 

A geração de renda e empregos sempre foi uma das bandeiras que defendi, quero 

trazer mais empresas para nossa cidade, gerando assim, mais empregos e aumento da 

nossa arrecadação. 

E por último, mas não menos importante, quero realizar a limpeza da cidade, que se 

encontra em uma situação vergonhosa, faremos uma força tarefa definitiva e 

criaremos mutirões específicos, para atuarmos nos bairros que mais necessitam. 

 

Equipe Adilson Lima! 

 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 



 

Implantação de pelo menos 2 novos CEUCs (Centro de Educação Unificada de Cotia); 

Dobrar o atendimento hoje dado pelo EJA – Educação de Jovens e Adultos, com 

implantação de novos polos de ensino e capacitação dos docentes envolvidos, 

aumentando a participação da comunidade; 

Ampliação do TEG - Transporte Escolar Gratuito, para que todos os estudantes tenham 

acesso universal à escola; 

Ampliação do Programa Escola da Família; 

Reformas e ampliações das unidades escolares que se fizerem necessárias; 

Ampliação do número de vagas na Educação Infantil, para atender crianças de 6 meses 

a 5 anos de idade; 

Inauguração do Projeto Mãe Crecheira; 

Inauguração de Creche no Clube Arakan, com CEUC tipo II; 

Ampliação das escolas em período integral, com atividades extracurriculares no 

Contraturno; 

Inserir a Informática como disciplina normal nas escolas, com laboratórios, lousas 

digitais e outras tecnologias; 

Construção de um Centro de Formação e Capacitação de professores, com auditório, 

salas para atividades específicas, etc.; 

Atualização do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, com incorporação 

de todas as modificações legislativas ocorridas; 

Implantar mais escolas estaduais - acionar o Estado, para que construa mais prédios e 

traga mais docentes para o município; 

Implantação de assistência médica e odontológica para os alunos atendidos nas 

unidades escolares; 

Ampliação de convênios com o Estado na área da Educação, para novos programas; 

Ampliar os programas de inclusão nas escolas municipais; 

Implantação de novos complexos educacionais e esportivos, em consórcio com os 

municípios vizinhos; 

Implantação de novas instalações para Educação Especial, em parceria com APAE; 

Construção de novas creches e da Creche Noturna nos bairros. 

 

 



SECRETARIA DE SAÚDE  

 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização 

do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento 

médico, o serviço continuará sendo aperfeiçoado e realizado com zelo e respeito ao 

cidadão; 

Melhorar a atenção à saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e 

recuperação em saúde, realizando programas especiais para a criança, a mulher, o 

homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do cidadão, 

observando os objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU; 

Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de 

ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde 

Pública que atenda às necessidades da população; 

Implantação de sistema de videomonitoramento nas unidades de saúde, com controle 

central para verificação de demanda; 

Construção de novas UBS; 

Reforma e ampliação dos Postos de Saúde da Família existentes; 

Investimento em Atenção Básica, reforçando-a como estratégia para organização do 

sistema municipal de saúde; 

Construção do Centro de Especialidades; 

Implantar o acolhimento com classificação de risco nos Pronto-Atendimentos; 

Reorganizar o programa Hiperdia (Hipertensão e Diabetes), com atendimento em 

todas as unidades, expandindo o atendimento; 

Capacitar os servidores da saúde permanentemente, através de cursos, seminários e 

fóruns sobre saúde pública; 

Valorizar o servidor da saúde, com Plano de Carreira e fixação de data-base para 

reajuste salarial; 

Desenvolver ações antitabagismo de forma permanente, reduzindo o risco de 

hipertensão, enfartes e acidentes vascular cerebral; 

Implantar o apoio matricial de Saúde do Idoso, em todas as unidades de forma a ter 

atendimento em qualquer área do município; 

Construir e instalar o Centro de Referência do IDOSO; 

Construir um Centro de Clínica Pediátrica, com todas as especialidades dedicadas à 

criança; 

Construir o Pronto Socorro Infantil; 



Ampliar o programa da Saúde da Mulher, para atendimento especializado em todas as 

unidades de saúde; 

Ampliar o programa de Saúde Mental, para atendimento especializado em todas as 

unidades. (CAPES); 

Estender o programa Saúde na Escola para as escolas de ensino fundamental do 

município; 

Implantar o programa de Atenção Oftalmológica na rede de ensino; 

Monitorar pacientes com HIV, dando atendimento especializado com ações de 

prevenção na transmissão vertical de HIV ou sífilis; 

Ampliar as estratégias de atenção à saúde bucal, por meio de ações coletivas; 

Reestruturar o programa de Saúde Bucal, com instalação de gabinetes odontológicos 

para atendimento de todo o município; 

Aumentar e sistematizar a assistência médica domiciliar aos pacientes que estão 

impedidos de se locomover ou precisam de atendimento localizado; 

Promover campanhas antidrogas de forma permanente; 

Ampliar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiências ou portadoras de 

necessidades especiais; 

Capacitar servidores das UBS para formação em Libras e Braille; 

Implantar a política Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência; 

Implantar ações de atenção ao recém-nascido filho de mãe usuária de drogas em todo 

município, com disponibilização de fórmula alimentar infantil em parceria com a 

SMDAS; 

Instituir a Política Municipal de Saúde da população negra, promovendo conferências, 

fóruns, ciclos de debates e capacitação; 

Elaborar fluxo da atenção à saúde da população em situação de rua; 

Estruturar a rede de atenção à mulher e à criança em parceria com demais secretarias; 

Diminuir a mortalidade infantil, por meio de monitoramento dos nascimentos, 

acompanhamento dos bebês de risco, monitoramento de crianças menores de 5 anos 

em alta hospitalar, implementação de Programa de Vitamina A, identificação, 

cadastramento e atendimento a crianças até dois anos de idade; 

Cadastrar e acompanhar integralmente 100% das gestantes identificadas nas Unidades 

de Saúde (Programa Mãe Cotiana); 

Implantar programa permanente para detecção de câncer de próstata, com oferta de 

exames de PSA à população masculina com mais de 45 anos. 

 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

Melhorar o atendimento e fazer com que a máquina pública seja mais eficiente; 

Implantar novo modelo de gestão pública, com incremento ao Portal da Transparência; 

Elaboração do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal, com valorização das 

pessoas que dedicam sua vida profissional a nossa cidade; 

Centralizar os serviços municipais no novo prédio da Prefeitura que será construído, a 

fim de desburocratizar o acesso do cidadão aos serviços públicos; 

Capacitação dos servidores públicos municipais, por meio de cursos de abrangência 

específica; 

Implantação de cursos preparatórios para os novos servidores, capacitando-os antes 

de assumir as suas funções; 

Implantação de centros de acolhimento aos cidadãos em todas as unidades 

municipais; 

Implantar um Disque 0800 para que o munícipe obtenha dados e informações da 

Prefeitura com mais facilidade; 

Ampliação do site governamental, com prestação de serviços à população. 

 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Ampliação do número de famílias beneficiadas pelos programas sociais dos Governos 

Federal, Estadual e Municipal, por meio de um amplo trabalho com os moradores em 

situação de vulnerabilidade social.  

 

Implantação de novos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) nos bairros 

com alta incidência de famílias em situação de risco 

 

Melhoria da assistência oferecida nos CRAS já existentes; 

 

Ampliação do trabalho com moradores de ruas, por de serviços de acolhimento e 

projetos específicos na Casa de Acolhimento; 

 



Implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para 

ofertar serviços especializados e continuados à famílias e indivíduos em situação de 

ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 

cumprimento de medidas socioeducativas; 

 

Construção da “Casa da Juventude”, para apoiar os jovens em situação de risco e 

vulnerabilidade; 

 

Atendimento itinerante nos bairros. 

 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

 

Criação de novos centros culturais para abranger todo município; 

 

Contratação de professores para áreas de música, artes cênicas, artesanato, circo, 

entre outras atividades; 

 

Implantação e fixação da feira de artesanato na cidade; 

 

Geração de Trabalho, Renda e Direitos do Trabalhador da Cultura; 

 

Criação de programas específicos para valorização do patrimônio histórico do 

Município; 

 

Ampliação das capacitações voltadas para empresários, professores e comunidade, no 

sentido de preparar todos para o desenvolvimento do turismo local; 

  

Investimento na qualificação de produtos turísticos e desenvolvimento de rotas 

turísticas; 

 

Implantação de Centro de Convenções; 

 



Criação da Ecofeira, com valorização dos produtores de orgânicos; 

 

Construção do Teatro Municipal; 

 

Promoção de eventos gratuitos ao ar livre para fomentar a cultura e as artes em toda a 

cidade; 

 

Ampliação das bibliotecas municipais e criação de novas unidades nos bairros mais 

distantes do centro; 

 

Parceria com outras secretarias para realização de projetos culturais e artísticos; 

 

Valorização dos artistas locais; 

 

Parceria com a iniciativa privada para realização de eventos culturais e artísticos em 

toda a cidade; 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E DO TRABALHO 

 

Ampliar o Banco do Povo; 

 

Geração de empregos diretos e indiretos; 

 

Elaboração e divulgação de cartilha explicativa com procedimentos para licenciamento 

de estabelecimentos comerciais e documentos/formulários necessários; 

 

Priorizar a instalação do PAE - “Posto de Atendimento ao Empreendedor”; 

 

Criação e implantação do Departamento de Incubadora e Novas Empresas (divisão de 

estudos e projetos); 

 



Regulamentação e implantação da Lei Geral que irá beneficiar os 

microempreendedores; 

 

Organizar e manter cadastro de todos os estabelecimentos comerciais e industriais, 

atualmente realizado por meio do “Censo Empresarial”, com a visita de “agentes 

pesquisadores”; 

 

Desburocratização do atendimento a pequenas, médias e grandes empresas; 

 

Implantação da Sala do Empreendedor, facilitando o acesso dos empresários locais aos 

serviços de abertura e funcionamento de suas empresas, independente de seu porte; 

 

Criação do Sistema Municipal de Cadastro de Empregadores e Trabalhadores; 

 

Criação e ampliação do Posto de Atendimento ao Trabalhador; 

 

Qualificação da mão de obra local conforme solicitação das empresas; 

 

Divulgação do portal de informação para empregado e empregador; 

 

Investimento na integração empresa e comércio; 

 

Criação da Casa do Trabalhador, para firmar parcerias com instituições, associações, 

sindicatos, empresas privadas e setor público; 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

 

 

Agir de forma articulada e planejada nas três esferas de governo (Municipal, Estadual e 

Federal), envolvendo as associações de moradia e Empreendedores privados, visando 

buscar recursos, executar programas e ações para construir novas habitações, 

urbanizar e regularizar favelas; 



 

Estudar alternativas para acesso à moradia, na quantidade e proporção necessária 

para que Cotia possa zerar seu déficit habitacional; 

 

Implantar o Programa Social de Requalificação Habitacional (PSRH), o qual efetuará 

pequenas reformas em edificações existentes, de forma a melhorar as condições de 

moradia e autoestima de seus moradores; 

 

Dar prosseguimento em parceria com o Governo Estadual ao Programa de 

regularização fundiária “Cidade Legal”, o qual já se encontra em fase de execução e 

virá a regularizar a situação da documentação de imóveis; 

 

Envio de projeto de lei à Câmara Municipal, para estabelecer parâmetros de 

compensação para os empreendimentos que se instalarem na cidade, de acordo com 

os transtornos que poderão ou não gerar na região; 

 

Gerenciar o crescimento da cidade, estabelecendo regras e agilidade para a instalação 

de empreendimentos; 

 

Revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento do município, com participação de todos 

os segmentos sociais; 

 

Implantar fiscalização via monitoramento por vídeo, nos pontos mais vulneráveis do 

Município, para impedir descargas de entulhos e bota-fora clandestino nas vias.  

 

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

 

Investir na criança e no adolescente com a criação das “Escolas do Esportes” nos 

bairros, oferecendo aulas de futebol, vôlei, futebol de salão, handebol e outras 

modalidades; 

Ampliação das aulas de esportes oferecidas na cidade, com a inclusão de esportes 

aquáticos e de lutas, a fim de revelar novos talentos; 

Implantação de centros de treinamento para esportes olímpicos, para incentivo a 

novas modalidades esportivas; 



Construção de dois novos ginásios de esportes e de pistas de skate nos bairros; 

Colocação de grama sintética nos campos já existentes; 

Aquisição de veículos adequados para transporte de atletas de alto rendimento que 

participam de competições fora da cidade; 

Criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte; 

Implantação de Academias ao Ar Livre nos bairros; 

Criação do Programa Municipal de Caça-Talentos Esportivos; 

Implantação de aulas de educação física em todas as escolas municipais; 

Criação do Conselho Municipal de Esporte; 

Captação de recursos junto aos governos Estadual e Federal e iniciativa privada, a fim 

de desenvolver parcerias para projetos de valorização dos atletas; 

Ampliação do projeto “Bolsa Atleta”, destinado aos atletas de alto rendimento; 

Criação de atividades esportivas para os portadores de deficiência física; 

Organização de calendário de competições e eventos, envolvendo diversas 

modalidades esportivas; 

Reforma do Ginásio Municipal de Esportes; 

Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de juventudes, 

com o objetivo de promover a cultura no público jovem, melhorando a acessibilidade e 

possibilitando a identificação do jovem com a produção cultural; 

Criar o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral formada por escolas 

integrais, contra turnos e centros integrados de educação, cultura, esporte, ciência e 

profissionalização. Esses centros, além de unidades de ensino e de profissionalização 

estarão voltados para a difusão do acesso ao conhecimento científico e tecnológico. 

Unidades criativas com forte articulação educacional, esportiva, cultural e de inovação; 

Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de deficiência, 

promovendo cursos de educação profissional, conscientização da população em 

relação às leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, ampliar a acessibilidade e 

promover atividades culturais e esportivas específicas a esta parcela da juventude; 

Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto em projetos e 

atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio ambiente, 

sustentabilidade, cidadania e conscientização política; 

Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 

manifestações, representando as diversas identidades de juventudes, e fazendo com 

que o jovem tenha a oportunidade de mostrar trabalhos, projetos, iniciativas gerais de 

atuação e protagonismo juvenil. 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

 

Recuperação física de todas as praças, parques e jardins do município; 

 

Equipes permanentes para limpeza de ruas; 

 

Aumento da fiscalização sobre disposição de entulho e lixo nas ruas, com educação 

ambiental; 

 

Construção do Centro de Lazer e Bicicletário; 

 

Adequação das calçadas e espaços públicos para acessibilidade; 

 

Implantação da Usina de reciclagem de resíduos sólidos e orgânicos; 

 

Construção do novo Velório Municipal; 

 

Construção da sede da Defesa Civil; 

 

Pavimentação, recapeamento e sistema de drenagem nos bairros; 

 

Revitalização da Praça Central; 

 

Implantação do programa Endereço Certo (Colocação de placas em todas as ruas do 

município); 

 

Implantação do programa Caminhos e Calçadas; 

 

Implantação do programa Circulação Interbairros; 



 

Implantação do programa de Saneamento Básico; 

 

Implantação do programa de manejo das águas; 

 

Criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

 

Formalização de parcerias com as Secretarias Municipais para promover cursos de 

educação ambiental em salas de aulas e a céu aberto; 

 

Implantação do programa de conservação de parques e jardins, por meio da criação do 

Departamento de Parques e Áreas Verdes; 

 

Criação de grupo especial para concessão de parques e jardins à iniciativa privada, para 

conservação e manutenção das áreas verdes do município; 

 

Levantamento global de todas as áreas verdes pertencentes ao município, 

classificando as para aproveitamento de instalação de equipamentos como escolas, 

postos de saúde, quadras esportivas e etc.; 

 

Mapeamento dos locais que possam receber Parques Lineares e concessão dos 

existentes à iniciativa privada para conservação e manutenção; 

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 

Dobrar o número do efetivo da Guarda Civil Municipal; 

Criação da ROMU; 

 

Sistema de monitoramento 24 por câmeras em toda a cidade; 

 

Aumento no sistema de monitoramento nas divisas do município, área comercial e 

pontos estratégicos da cidade; 



 

 Aquisição de novas Bases Móveis; 

 

Implantação do quartel para a Guarda Civil; 

 

Aquisição de novos coletes, armamentos e materiais; 

 

Criar o Centro de Formação para Guarda Municipal; 

 

Parceria com o Governo do Estado para implantação de Batalhão da Polícia Militar; 

 

Aumentar o quadro de agentes de trânsito e fiscais de transportes, por meio de 

concurso público; 

 

Aumentar o número de veículos e implantar fiscalização ostensiva dos agentes de 

trânsito nas principais avenidas; 

 

Aumentar quadro de pessoal para o setor de educação do trânsito, a fim de ampliar o 

trabalho junto às escolas municipais e estaduais; 

 

Modificar o sistema de comunicação (adaptação da central e viaturas) do sistema 

analógico para o sistema digital, atendendo às normas do CONTRAN 

 

Fardamento adequado para agentes e fiscais; 

 

Continuidade na substituição dos pontos de ônibus por abrigos iluminados e 

protegidos de chuva e sol, com conforto para a população; 

 

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E INFRAESTRUTURA 

 

Unir as duas secretarias otimizando pessoal e reduzindo custos; 



Criar frentes de trabalho especifica para limpeza e serviços de capinagem do mato; 

 

Reforma e construção de calçadas incluindo a acessibilidade; 

 

Reformar as escolas e adequar todos os prédios municipais; 

 

Construção do Paço Municipal onde possamos centralizar e otimizar  atendimento a 

população; 

 

Substituição das lâmpadas dos prédios municipais por leds, mais econômicas e com 

maior durabilidade; 

 

Confecções de lixeira e disponibilização para toda cidade; 

 

Levar um sistema eficiente de tratamento de esgoto em parceria com a Sabesp. 

 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DEFESA DA CIDADANIA 

 

Compete a Secretaria de Assuntos Jurídicos promover a arrecadação judicial das 

receitas municipais; 

Prestar serviços de assistência jurídica e judiciária gratuita a população carente, as 

organizações sociais e comunitárias; 

Promover a defesa dos interesses do município em juízo; 

Prestar orientação jurídica à Administração Pública Municipal; 

Manter serviços de defesa ao consumidor, bem como executar programas de 

educação sobre seus direitos; 

Formular, executar e acompanhar a Política Municipal de Regularização Fundiária 

(títulos de propriedades e regularização dos imóveis); 

Promover a titulação dos imóveis próprios do Poder Público Municipal. 

 

SECRETARIA DA FAZENDA E RECEITA 



 

Responsável pelo orçamento e as finanças do município; 

Melhorar a arrecadação da cidade por meio de programas próprios como REFIS 

(Recuperação Fiscal por meio de parcelamento de débitos); 

Diminuir o número de inadimplentes do município, cobrando empresas que não 

contribuem para nossa cidade; 

Modernizar e informatizar o sistema de Cadastro Municipal; 

Criar o programa Nota Fiscal Municipal, onde o cidadão possa abater nos impostos 

como: IPTU e IPVA; 

Treinar a fiscalização para uma atuação efetiva gerando contribuição aos cofres 

públicos. 

 

SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Governo tem como função assessorar e assistir o Prefeito na 

integração dos munícipes na vida político-administrativa da cidade; e promover o 

desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos governamentais, da 

administração pública e privada e com o público em geral; 

Fiscalizar e interagir nas demais Secretarias, fazendo com que elas tenham um 

ordenamento; 

Cumprir o Orçamento anual de cada secretaria ficando responsável pelo planejamento 

de cada pasta; 

Tem a função de estreitar a opinião pública e os objetivos do governo, coordenar 

atividades de relacionamento administrativo da prefeitura com os munícipes, 

entidades e associações de classe ou comunitária; 

Caberá ainda a secretaria de Governo fiscalizar o cumprimento do Plano de Gestão de 

cada uma das secretarias; 

Atuar para divulgar as informações institucionais da prefeitura por meio do site e do 

diário oficial do município. Também é responsável pela cobertura jornalística 

institucional das ações feitas pela prefeitura, bem como o contato com a Imprensa. 

Prepara publicações e ações de publicidade e marketing de cunho institucional, além 

de organizar eventos e executar o Cerimonial Público do Executivo do município. 

 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 

 



Implantação de dois núcleos de convivência do Idoso 

Implantação do projeto Feliz Cidade, onde os idosos solitários terão espaço para 

moradia, com atendimento 24 horas por equipe de monitores para exercícios físicos, 

fisioterapeutas, geriatras, professores de educação física, etc.; 

Ampliação do número de modalidades de jogos de mesa adaptados como xadrez, 

buraco, truco e dominó, nas dependências do Espaço do Idoso; 

Parcerias regionais para treinos de modalidades de voleibol e natação; 

Incentivo à formação de escola de tênis de mesa e campo; 

Implantação de aparelhos para exercícios adaptados ao idoso em praças, ginásios e 

academias ao ar livre; 

Colocar à disposição dos idosos profissionais de educação física nos locais em horários 

determinados, nos períodos manhã e tarde; 

Participação no Programa do Fundo Social de Solidariedade do Estado em polo 

regional de moda com implantação local de oficina de costura; 

Ampliação da Campanha do Agasalho, com captação de cobertores e agasalhos novos, 

por meio de ações junto à empresários e população local. 

 

COORDENADORIA DE ZOONOSE E CUIDADO COM OS ANIMAIS 

 

Implantar uma política de controle da população de animais urbanos (cães e gatos), 

por meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração;  

 

Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal – FMDPA e o Conselho Municipal 

de Proteção aos Animais - COMUPA, para recepção e subsídios para projetos 

específicos da área, desenvolvidos por entidades do setor; 

 

Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuadas; 

 

Criar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento da 

população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas; 

 

Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias com 

animais; 

 



Criar instância administrativa com orçamento definido e controlar e restringir o 

comércio sobre criadouros clandestinos de animais; 

 

Praticar uma atuação de fiscalização Municipal para o cumprimento das legislações 

vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma educativa, preventiva e 

punitiva. 

 

Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de 

providências em casos de maus tratos; 

 

Executar o projeto já existente e não realizado do Centro Municipal de Atendimento a 

animais em situação de risco; 

 

Implantar unidades móveis de atendimento veterinário.  

 

COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS 

 

A Coordenadoria de projetos especias tem entre as suas atribuições apoiar e articular a 

formulação e a implementação de políticas públicas e planos setoriais de 

desenvolvimento econômico e social, bem como promover a realização de estudos 

necessários ao desenvolvimento do Município; 

 

Implantação da UAB – Universidade Aberta do Brasil – Polo COTIA; 

 

Projetos de Geração de renda a população. 

 

COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E INCLUSÃO  

 

A Coordenadoria Municipal dos Direitos da Pessoa com Necessidades Especiais ou 

Mobilidade Reduzida faz com que a cidade conte com uma pasta específica para 

trabalhar as políticas públicas que garantem, de fato, a participação e inclusão das 

pessoas com deficiência em todos os segmentos da sociedade; 

 



A busca pela efetiva cidadania às pessoas com deficiência sugere o estabelecimento de 

relações de parcerias com a iniciativa privada, não somente objetivando a inclusão 

laboral, dimensão imprescindível para a inclusão social deste público, mas, também, 

oferecendo o suporte técnico necessário para o acompanhamento das políticas 

públicas; 

 

Melhorar o acesso a prédios públicos, por meio de rampas e sinalizadores; 

 

Todo novo empreendimento seja prédio ou ponto comercial só será aprovado com 

todas as medidas de acessibilidade; 

 

No caminho para um conceito de inclusão plena, a abordagem integracionista (na qual 

a pessoa com deficiência busca sua própria adaptação, segundo o tipo de deficiência, 

na sociedade) vem sendo gradativamente substituída pela abordagem inclusivista, 

advogando que a sociedade deve proporcionar condições de acessibilidade 

(arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática) à pessoa 

com deficiência, para desenvolver plenamente sua vida cotidiana e sua cidadania.  

 

 

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

 

Valorizar o trabalho feminino, com incentivos fiscais às indústrias e comércio para que 

mantenham fraldários em seus estabelecimentos; 

 

Qualificação profissional da mulher e apoio na recolocação no mercado de trabalho; 

Incentivo a programas de educação à distância, especificamente para donas de casa 

que queiram aprimorar sua educação. (universidade aberta UAB); 

 

Promover a proteção social da mulher em situação de vulnerabilidade; 

 

Garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha; 

 

Buscar a igualdade efetiva entre homens e mulheres em todos os âmbitos; 

 



Criar a delegacia da Mulher de Cotia; 

 

Aumentar a oferta de serviços especializados no atendimento às mulheres em situação 

de violência ou vulnerabilidade; 

 

Exigir rapidez nos processos de medidas protetivas para as mulheres em situação de 

risco. 

 

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL  

 

Aumento do investimento para inclusão do negro no mercado de trabalho e geração 

de rendas; 

 

Cursos e treinamentos destinados a valorização da Cultura Negra; 

 

Educação antirracista no currículo escolar; 

 

Criar grupos nos bairros que valorizem a cultura negra, bem como atividades 

esportivas como capoeira e no campo cultural seminários e palestra; 

 

Construção de um ambiente favorável ao trabalho para a promoção da igualdade racial 

na escola. 

 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

 

Adquirir novos equipamentos e estruturar a defesa civil do município; 

Mapear as áreas de riscos da cidade e dos principais bairros em conjunto com a 

Secretaria de Ação Social; 

Treinamento a todos os funcionários para agir em casos de emergências; 

Identificar a responsabilidade das organizações e indivíduos que desenvolvem ações 

específicas em emergências; 

Criar um convênio permanente com o Corpo de Bombeiros e uma Base na Cidade.  



 

COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Todos os projetos de obras serão encaminhados para o conselho e estudarão a 

viabilidade do projeto que será implantado em cada bairro; 

Cada bairro discutirá as suas temáticas; 

Sendo um dos principais instrumentos da participação do cidadão; 

Construindo a cogestão na aplicação das políticas públicas, visando garantir o controle 

social e transparência; 

Ampliar a participação do cidadão na discussão do Orçamento Municipal; 

É o espaço para discutir a co-responsabilidade do Financiamento da Cidade. 

Todo bairro terá pelo menos um conselheiro. 

 

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 

 

Criar um aplicativo para que o cidadão faça sua denúncia em tempo real; 

 

Escolher o Ouvidor Geral por meio de concurso público; 

 

Criar um canal direto com o Prefeito para assuntos que necessitam de uma especial 

atenção; 

 

Toda reclamação terá que ser respondida em até 24 horas. 

 

Denúncias de irregularidades praticadas por servidores municipais, como 

descumprimento de obrigações, obtenção de vantagens ou outra situação que possa 

atentar contra o direito do munícipe, deverão ser resolvidas no máximo em 48 horas. 


