
Apresentação 
 
É com muita satisfação que o PMN apresenta as Propostas de Governo defendidas 
pelo candidato a prefeito João Santos e pelo candidato a vice-prefeito Engenheiro 
Silvio Medeiros. 
 
Estas propostas trazem as diretrizes, os projetos e os valores para governar Cotia, 
apresentando propostas e soluções para os problemas imediatos e oferecendo uma 
visão de futuro da cidade.  
 
Neste documento são explicitadas as prioridades de governo e as características de 
gestão, assim como as principais ações propostas em cada setor, elaboradas por nós 
com o auxílio de especialistas e participação da população. 
 
 
Saúde 
A meta é fortalecer e expandir os serviços de saúde, garantindo à população o acesso a 
serviços de saúde públicos, gratuitos e de qualidade. 
 

 Reforma da rede de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de USFs (Unidades de 
Saúde da Família) já existentes, adequando a capacidade de atendimento delas 
à realidade populacional; 

 Construção de novas unidades de saúde, conforme os padrões demográficos 
indicados pelo SUS; 

 Construção de clínica da família em Caucaia do Alto; 

 Instalação de pronto atendimento 24h nas regiões de Caucaia do Alto, Portão e 
Granja Viana, sempre com foco na qualidade e humanização do atendimento; 

 Criação de centros de atendimento especializados; 

 Implantação de laboratório municipal; 

 Construção de um centro de hemodiálise municipal; 

 Construção de uma maternidade municipal; 

 Fortalecimento da gestão do sistema de saúde, de forma consequente e 
profissional, utilizando-se de indicadores e tecnologia da informação para 
tomada de decisões estratégicas em saúde; 

 Realização de concurso público para contratação de novos profissionais, além 
de adequação do salário de médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e pessoal 
de apoio, a fim de atrair o interesse desses profissionais para trabalhar em 
nosso município; 

 Investimento em agentes de saúde; 

 Implantação de uma central de consultas, onde o ciclo de atendimento do 
paciente seja realizado em, no máximo, uma semana para consultas e exames; 

 Implantação do sistema de prontuário eletrônico no gerenciamento dos 
atendimentos da rede municipal de saúde; 

 Implantação de sistema de acolhimento com classificação de risco nos PAs, 
garantindo um acesso mais eficaz aos serviços de urgência e emergência; 



 Implantação de programas para prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e ações de esclarecimento e prevenção da gravidez não 
planejada; 

 Promoção de programa de orientação, prevenção e combate à obesidade, 
integrado às escolas e ao Programa Saúde da Família; 

 Criação de um Centro Especializado em Odontologia e ampliação de 
atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde; 

 Aprimoramento da política de atendimento de saúde mental; 

 Implantação do Programa de Saúde do Trabalhador e da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, no serviço público; 

 Implantação de programa de atendimento domiciliar, promovendo a saúde, 
prevenindo e tratando de doenças em domicílio; 

 Implantação de Programa Saúde na Escola (PSE), ampliando as políticas 
intersetoriais de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e 
adultos; 

 Promoção permanente de capacitação dos Conselheiros de Saúde; 

 Implantação de academias de saúde públicas ao ar livre, incentivando a prática 
de exercícios físicos com o auxílio de profissionais de educação física e 
adotando a política das cidades saudáveis; 

 Implantação de Programa da Saúde da Mulher, para atendimento especializado 
em todas as unidades de saúde; 

 Implantação de Política Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa com 
Deficiência; 

 Implantação de uma política pública de controle ético de populações de 
animais urbanos, através de programas permanentes de castração 
(esterilização cirúrgica) de cães e gatos; 

 Construção de um centro veterinário municipal; 

 Combate aos maus tratos e abandono de animais, fortalecendo as ações de 
bem estar animal e ampliando ações educativas junto a escolas, de modo 
sistêmico e continuado. 

 
 
Educação 
Garantia de acesso a uma educação de qualidade e inclusiva, direito fundamental e 
essencial ao ser humano. 
 

 Requalificação do espaço escolar, com reforma dos prédios e implantação de 
um sistema de Internet seguro, de qualidade e alta velocidade; 

 Promoção de atendimento universal para as crianças de quatro e cinco anos; 

 Expansão da oferta de vagas de educação infantil, com oferta de jornada 
integral e melhoria da qualidade dos serviços; 

 Construção de creches; 

 Implantação do Programa Creche; 

 Criação de um curso preparatório para o ENEM – Exame Nacional do Ensino 
Médio e para o vestibular, gratuito e destinado a alunos da rede pública; 



 Realização de concurso público para contratar novos professores, melhorando 
a indução e os processos de acompanhamento aos novos professores no 
período de estagio probatório; 

 Consolidação das diretrizes pedagógicas e matrizes curriculares municipais, 
buscando a construção de um Plano Pedagógico Municipal eficiente; 

 Implantação de escolas com atividades em tempo integral (aulas de arte, 
teatro, esporte, música e noções de cidadania, entre outras disciplinas e 
atividades extracurriculares); 

 Garantia de acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 
educacionais especiais; 

 Investimento na capacitação dos profissionais da educação; 

 Valorização dos profissionais da educação com revisão do Plano de Carreira; 

 Fortalecimento da gestão democrática da educação, garantindo a articulação 
com a sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos 
conselhos escolares; 

 Revisão de Plano Municipal de Educação de forma democrática; 

 Ampliação dos Programas Escola da Família e Mais Educação; 

 Estabelecimento de convênios com o Estado e parcerias com o segmento 
comunitário para programas e melhorias na área de educação; 

 Elaboração de um novo regimento escolar para cada escola, que seja 
democrático e que fortaleça a autonomia, com a efetiva participação da 
comunidade escolar; 

 Implantação do PDDE Municipal (Programa Dinheiro Direto na Escola), por 
intermédio do qual a prefeitura destinará recursos financeiros diretamente às 
escolas municipais para serem aplicados em melhorias na infraestrutura física, 
pequenos reparos e desenvolvimento de estratégias pedagógicas, privilegiando 
a autogestão e a eficiência administrativa; 
 

Segurança 
Integração, modernização e mais investimentos em segurança pública. 
 

 Construção de bases comunitárias da Guarda Civil Municipal, com viatura 
blindada em cada uma; 

 Realização de rondas com motocicletas; 

 Implantação de sistema de videomonitoramento por câmeras de segurança, 
nas principais vias do município, locais mais vulneráveis à criminalidade e 
divisas com outros municípios; 

 Ampliação do centro de monitoramento; 

 Implantação do Programa Reluz, em parceria com a Eletropaulo. Mais 
iluminação - com lâmpadas de LED - nas ruas, avenidas, praças e parques para 
inibir a criminalidade; 

 Fortalecimento da Guarda Civil Municipal com aumento de efetivo, 
modernização de equipamentos e formação continuada; 

 Construção de três quartéis; 

 Exigência de aumento da quantidade de policiais militares e respectiva 
estrutura necessária, junto ao Governo do Estado; 



 Criação nos bairros de núcleos de proteção ao cidadão, para promover a 
tranquilidade pública e a paz social; 

 Engajamento dos Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança, 
envolvendo crianças e adolescentes; 

 Realização de campanhas educativas em todas as escolas municipais, 
particulares, estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de 
serviços, objetivando a prevenção ao uso de drogas; 

 Criação de programa integrado de atendimento a dependentes e família, que 
envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional e 
assistência jurídica. 

 
 
Gestão pública 
Pautada pela transparência, permitindo que o cidadão acompanhe os gastos e 
participe da gestão pública. 
 

 Criação do Distrito da Granja Viana; 

 Valorização das Subprefeituras (Caucaia do Alto e Granja Viana) e melhorias na 
estrutura local, dando autonomia aos subprefeitos para tomada de decisões; 

 Fortalecimento do papel normativo, diretivo e gerencial das secretarias, 
conferindo unidade à política de gestão e contribuindo para o cumprimento de 
metas; 

 Integração entre as Secretarias, com avaliação periódica de cada uma; 

 Criação de Controladoria Municipal para atuar no controle dos gastos públicos, 
supervisionando os atos administrativos e as condutas dos agentes públicos, 
em parceria com o Ministério Público. E, ainda, identificando as áreas de 
vulnerabilidade da gestão municipal, recomendando aperfeiçoamentos 
institucionais; 

 Atualização da infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura para 
integração de serviços e estabelecimento de nova forma de interação entre o 
poder público e os cidadãos; 

 Criação de Centrais de Atendimento aos Cidadãos nas subprefeituras, reunindo 
em um mesmo local a prestação de diversos serviços; 

 Criação de Gabinete Digital, um canal direto da população com o Prefeito, 
através de quatro ferramentas: Agenda Colaborativa, Prefeito Pergunta, 
Prefeito Responde e Prefeito Escuta; 

 Elaboração de Orçamento Participativo, permitindo que a população atue e 
influencie nas decisões sobre o orçamento público municipal; 

 Implantação de ações para fortalecimento dos Conselhos Municipais de 
Políticas Públicas; 

 Valorização do funcionalismo público, com ampliação de benefícios, melhores 
ofertas de salário e cursos de capacitação. 

 
 
Desenvolvimento Urbano e Socioambiental 
Recuperação urbana e ações integradas de habitação, saneamento e infraestrutura. 
 



 Construção de um centro social em cada bairro do município, um espaço para 
debates, trabalho social, cursos profissionalizantes e geração de trabalho e 
renda; 

 Revitalização do centro de Cotia, com praça arborizada, calçadão comercial, 
bolsão de estacionamento e túnel ligando a Avenida Joaquim Barreto a Avenida 
Antônio Mathias de Camargo para desafogar o tráfego local; 

 Revalorização das áreas urbanas, promovendo principalmente a acessibilidade 
de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

 Padronização de calçadas, buscando a melhoria de circulação de pedestres e 
em especial de portadores de necessidades especiais; 

 Elaboração de plano de ação para manutenção setorizada, que inclui ações 
integradas de habitação, saneamento e infraestrutura, além de recuperação 
urbana; 

 Implantação de programa de requalificação urbana, que vai recuperar as áreas 
degradadas e investir em moradia digna e regularizada para população de baixa 
renda que more em áreas de risco; 

 Criação de uma Equipe Técnica para aprovação de projetos e empreendimentos 
na cidade de Cotia, promovendo a integração com as áreas de educação, 
saúde, geração de emprego, transporte e mobilidade urbana; 

 Implantação de um planejamento urbano com amplos e agradáveis espaços de 
convivência com o menor adensamento e impacto ambiental possíveis; 

 Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, com participação 
de todos os segmentos sociais; 

 Elaboração de projeto de lei para disciplinar o uso e a ocupação do solo por 
parte das empresas concessionárias de serviços de distribuição de energia 
elétrica e outros que requerem a utilização de postes ou posteamento; 

 Criação de Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal, atuando de forma 
educativa, preventiva e punitiva; 

 Implantação de uma política pública de controle ético de populações de 
animais urbanos; 

 Implantação de Sistema de Gestão e Gerenciamento de Controle e Riscos 
Ambientais, com ampla participação das comunidades; 

 Elaboração, a partir de processo participativo, do Plano de Sustentabilidade 
Ambiental Municipal; 

 Criação, na região da Reserva Florestal Morro Grande, de um conjunto de 
parques urbanos, lineares e unidades de conservação, como medida de 
proteção aos remanescentes de mata e biodiversidade ainda existentes; 

 Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 Revitalização de córregos, com a criação de praças, áreas de lazer e centro 
cultural ao longo do curso d´água, como forma de preservação ambiental 
dessas áreas, proporcionando condições de lazer e recreação à comunidade; 

 Implantação de ações de tratamento adequado de efluentes e sistemas de 
gestão que incluam investimentos em educação ambiental; 

 Exigência constante de atuação do Governo do Estado e dos órgãos de 
fiscalização no tratamento do esgoto; 

 Manutenção constante das ruas e bueiros de captação de águas pluviais. 



 Elaboração do Plano de Limpeza Pública, implementando um cronograma de 
limpeza por áreas e incentivando a coleta de materiais recicláveis, entre outros 
itens; 

 Criação de Ecopontos, locais específicos para descarte de móveis usados e 
outros materiais; 

 Apoio e incentivo à criação de três cooperativas de reciclagem (Região Central, 
Granja Viana e Caucaia do Alto). 

 
 
Desenvolvimento Social 
Foco na inclusão social, através de programas e projetos relacionados aos indivíduos e 
famílias. 
 

 Construção de um abrigo para pessoas em situação de rua e/ou vítimas de 
violência doméstica; 

 Construção de um lar para abrigar idosos carentes; 

 Construção de um Centro Dia do Idoso, espaço com diversas atividades para 
receber o idoso durante o dia, dando autonomia e humanização para a terceira 
idade; 

 Construção de um Centro de recuperação de dependentes químicos; 

 Criação de Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, com o objetivo 
de elaborar, coordenar e articular políticas públicas para as mulheres no 
conjunto do governo; 

 Implantação de programas sociais de moradia destinada ao público idoso de 
baixa renda; 

 Criação de Centros de Referência e Combate à Homofobia e ao Preconceito; 

 Elaboração de um Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 

 Promoção da participação dos jovens nos diversos conselhos para que 
colaborem na formulação de políticas públicas e exerçam o controle social; 

 Criação de Centros de Convivência para realização de atividades multiculturais, 
de lazer e esporte voltadas para a inclusão sociocultural dos diferentes públicos 
e faixas etárias. 

 
 
Desenvolvimento Socioeconômico 
Emprego e renda para a cidade, através da profissionalização dos trabalhadores e 
busca pela aproximação com empresas/ indústrias. 
 

 Estabelecer parcerias com universidades, centros tecnológicos, escolas técnicas 
e profissionalizantes para qualificação da mão-de-obra local; 

 Implantação de cadastro municipal dos produtores agrícolas do município para 
instituição de políticas públicas de desenvolvimento da agricultura; 

 Criação de programas municipais de crédito e microcrédito para jovens 
empreendedores; 

 Criação de um banco de empregos especial para jovens em conflito com a lei, 
para coibir a reincidência e permitir sua ressocialização; 



 Ampliação de políticas de incentivo às micro e pequenas empresas, 
empreendimentos individuais, associativos, economia solidária e 
cooperativismo; 

 Criação de um Polo Empresarial/ Industrial em Caucaia do Alto; 

 Construção de um Porto Seco em Caucaia do Alto, promovendo a 
competitividade da importação e a exportação do mundo empresarial de Cotia, 
sendo também um ponto de trocas de rotas e produtos; 

 Implantação de programas de estágio; 

 Investimento na integração empresa e comércio. 
 
 
Esportes, Cultura, Lazer e Turismo 
Atividades que promovam a cultura, lazer, esporte e turismo na cidade de Cotia. 
 

 Realização de um mapeamento do perfil sociocultural dos jovens, promovendo 
cadastramento dos diversos grupos culturais da cidade e divulgando-o para 
possibilitar o apoio às diversas iniciativas juvenis; 

 Criação de um espaço de esportes que ofereça condições para a prática de 
diferentes modalidades, além de Oficinas de Esportes e atividades culturais; 

 Criação de Centros Culturais de Referência, com biblioteca, salas de exposição, 
oficinas de artesanato e espaços de convivência para jovens, adultos e terceira 
idade; 

 Construção de três teatros, nas regiões Central, Granja Viana e Caucaia do Alto; 

 Implantação de um centro de eventos; 

 Implantação do programa “Cotia em Movimento” - academias ao ar livre 
espalhadas pela cidade, incentivando a população a fazer atividades físicas com 
orientação de profissionais de educação física; 

 Implantação de programa de resgate da cultura cotiana, apoiando a realização 
periódica de festas típicas para celebrar a cultura dos colonizadores da cidade, 
a gastronomia e a produção agropecuária local; 

 Desenvolvimento de projetos esportivos de inclusão social e de formação 
esportiva; 

 Criação de um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que 
contemple o fazer cultural, a produção cultural, espaços culturais e eventos; 

 Mais acesso a Cultura – criação de espaços culturais nos bairros, com atividades 
culturais de qualidade e descentralizadas; 

 Valorização dos artistas locais; 

 Criação do Conselho Municipal de Esporte; 

 Reforma do Ginásio Municipal de Esportes; 

 Implantação do projeto Turismo Sustentável, como forma de desenvolvimento 
socioeconômico, aliado à estratégia de conservação da natureza. Esse projeto 
tem como ações estruturar e promover serviços e atividades de lazer para a 
visitação pública nas áreas verdes, incrementando seu potencial de atração 
para diferentes públicos e apoiando a consolidação de uma cadeia de serviços 
turísticos no entorno delas, com a participação das comunidades locais. 

 



 
Transporte e Mobilidade Urbana 
Cidade com Mobilidade. O projeto prevê um conjunto de medidas visando melhorar o 
acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o 
direito de ir e vir com qualidade e segurança. 
 
 

 Implantação de transporte VLT, em parceria com Governo do Estado, de 
Caucaia do Alto ao Km 39 da Rodovia Raposo Tavares, um sistema mais 
eficiente, de qualidade, ecológico e muito mais rápido; 

 Implantação de transporte BRT, em parceria com Governo do Estado, no trecho 
urbano da Rodovia Raposo Tavares; 

 Construção de pequenos terminais de integração de modais. Por eles, serão 
integrados o transporte alternativo - em cooperativas, às linhas de ônibus que 
serão reorganizadas para melhor atender a população; 

 Criação de um terminal municipal central, no recinto de eventos, e que será 
interligado ao terminal intermunicipal; 

 Implantação do bilhete único; 

 Implantação da tarifa única para o transporte coletivo, garantindo o acesso das 
pessoas por toda a cidade pagando uma única tarifa; 

 Implantação do “Ônibus Branco”, que vai circular pelas principais unidades de 
saúde do município; 

 Construção de ciclofaixas; 

 Criação de linhas diretas ao centro da cidade, melhorando a velocidade 
comercial dos ônibus e a qualidade no atendimento; 

 Criação da Ouvidoria do Sistema de Transportes; 

 Implantação de programa de manutenção preventiva das vias, considerando a 
priorização ao transporte coletivo, a prevenção aos acidentes de trânsito e a 
hierarquização viária; 

 Criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana com o objetivo de aplicar 
suas receitas na infraestrutura da Mobilidade Urbana, na engenharia de 
tráfego, na fiscalização dos modais de transporte, na educação para o trânsito e 
no subsídio ao sistema de transporte; 

 Criação de Lei Municipal de Acessibilidade, que deverá dispor sobre a 
eliminação de barreiras arquitetônicas em edificações e logradouros de uso 
público; 

 Implantação de um programa de redução de acidentes no trânsito, com um 
projeto educacional de prevenção, fiscalização e sinalização adequada; 

 Implantação de Projeto “Nomenclatura Urbana” para identificar todas as ruas 
do município, inclusive em braile; 

 Criação de bicicletários nos principais pontos da cidade; 

 Ampliação da rodoviária de Caucaia de Alto; 

 Abertura de vias alternativas de acesso, evitando que o fluxo local concorra 
com o fluxo da Raposo Tavares.; 

 Construção de passagens subterrâneas, em pontos estratégicos da Rodovia 
Raposo Tavares. 


