
 

 
COTIA MERECE MAIS 
PLANO DE GOVERNO 

 
Cotia é uma cidade que compões a região metropolitana de São Paulo, região mais rica do 
Brasil. A cidade tem uma arrecadação estimada de R$ 908 milhões em 2020. 
 
A população de Cotia é estimada em 250 mil habitantes, entretanto ainda sofre com a falta 
de serviços públicos essenciais em saúde, educação, transporte, saneamento básico e 
habitação. 
 
Durante os últimos anos o PSL de Cotia realizou um raio-x em todos os bairros e setores de 
Cotia. Além do estudo de índices oficiais de desenvolvimento, emprego, economia e 
desenvolvimento; foram ouvidos profissionais de todas as áreas, bem como a população de 
todos os bairros e setores da cidade. 
 
O diagnóstico é que Cotia precisa de uma administração focada em desenvolvimento 
humano, estrutural e econômico. Uma administração  moderna, que privilegie o cidadão, a 
liberdade, a participação, o livre-mercado e o desenvolvimento social e econômico. 
 
O Plano de Governo Cotia Merece Mais foi realizado a muitas mãos e centenas de ideias e 
participações da Sociedade Civil e da População. 
 
O Plano de Governo Cotia Merece Mais determina a atuação da Administração Pública sob 
o prisma de três eixos: Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento Urbano e Rural e 
Desenvolvimento econômico. 
 
É importante salientar que o desenvolvimento deste Plano de Governo contempla a atuação 
transversal entre secretarias e eixos, tornando as políticas públicas, intervenções, obras e 
planejamento mais eficazes para a população e para o município de Cotia. 
 
Vale destacar que este plano de governo está em permanente construção, já que tem como 
norte a participação popular e a ampla discussão das políticas a serem desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Eixos de Trabalho 
 

Desenvolvimento Humano 

Saúde 
Habitação 
Educação 
Esportes 
Assistência Social 
Cultura, Lazer e Juventude 
Políticas afirmativas 
Participação Popular 
Segurança 

 

Desenvolvimento Urbano e Rural 

Planejamento 
Obras e Zeladoria 
Meio Ambiente 
Transporte e Mobilidade 

 

Desenvolvimento Econômico 

Administração Pública 
Agricultura 
Comércio e indústria 
Turismo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Saúde:   
Diagnóstico: 26 UBS, um hospital regional, três UPAS. 
Espera de até um ano para exames ambulatoriais, como: 

- Endoscopia - 1 ano 
- Ultrassom vaginal - seis meses 
- Oftalmologista - seis meses 
- Dermatologista - seis meses 
- Urologista atende vascular também. 
- Infectologista - não tem 
- Teste ergométrico - deixaram de fazer porque a esteira está quebrada. 
- Não tem hemodiálise 
- Não tem tomografia 
- Não tem ressonância 
- Não tem quimioterapia 
- Não tem neuropediatra 
- Não tem radioterapia 
- Mamógrafo - tem 1 e está quebrado 
- Ultrassom doppler venoso - não faz pelo SUS. 

 
- Pacientes são transportados para outras cidades para serem atendidos. 

 
PROGRAMA MAIS SAÚDE 
 

Programa Fila Zero - zerar a fila de espera por exames médicos ambulatoriais 
através de parcerias e convênios com clínicas privadas. 

Construção do Hospital de Caucaia 
Ampliação do Hospital Regional - já solicitada por Marcel Muscat ao Governo do 

Estado. 
Mais Saúde - Contratação de mais médicos, psicólogos, nutricionistas e 

fisioterapeutas para atendimentos nas unidades de Saúde e acompanhamento de 
pacientes. 

Ampliação de horário de atendimento das UBSs até às 22 horas. 
AME - ambulatório médico de especialidades, em parceria com o governo Estadual. 

 
 

Remédio em casa - entrega de medicamentos em casa para pessoas com 
mobilidade reduzida e idosos. 

 
 



 
 

Administração 
Redução de mais de 50% dos cargos comissionados, resgatando a capacidade de 
investimento do município, privilegiando e repondo os direitos os funcionários concursados. 
 
Redução de secretarias 
 
Contratação da Fiesp para a realização das licitações municipais, garantindo total 
transparência e melhores resultados para o município. 
 
Criação da Controladoria Municipal - verificação de todos os contratos em andamento. 
 

Funcionalismo Municipal 
Reposição salarial. 
Reposição de direitos retirados. 
Restabelecer o pagamento da previdência dos servidores, interrompida em 2020. 
Promoções por mérito, tempo de serviço. 
Instalação da Corregedoria no trânsito. 
Entrega de protetor solar e Equipamentos de Segurança aos servidores. 
Aumento na autorização de horas-extras. 
Redução de carga-horária diária de auxiliares de classe de 8 para seis horas. 
Adoção de critérios e protocolos para bonificações e insalubridade. 
Agilidade no pagamento e gozo de licenças-prêmio. 
 
 

Assistência Social 
Entrega de cestas básicas em casa, de acordo com o cadastro nos centros de 

referência. 
Criação de um centro de acolhimento e qualificação aos moradores de rua. 
Adoção de protocolos e critérios para programas sociais. 
 



 

 
 
Agricultura 
 
Cotia já foi referência agrícola, o que culminou com a famosa cooperativa de Cotia. 
 
Temos grandes áreas agricultáveis, tanto nas áreas rurais quanto dentro do município. 
 
Para as áreas rurais o objetivo é facilitar o escoamento da produção, tornando-a mais 
barata para o produtor e para o consumidor final. 
 
Programa Nossos Caminhos - programa de recuperação e manutenção de todas as 
estradas rurais para facilitar o acesso e escoamento da produção agrícola. 
 
Programa Nossos Produtos - comprar os alimentos da merenda escolar dos produtores 
locais, garantindo renda aos mesmos e a qualidade dos produtos para a alimentação de 
nossos alunos da rede pública de ensino. 
 
Programa Hortas e Pomares urbanos - vamos criar em todos os bairros hortas 
comunitárias, onde os próprios moradores vão plantar, colher e vender os produtos. 
Caberá à prefeitura a preparação e cessão do terreno, bem como a cessão de insumos 
agrícolas para o plantio. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Cultura e Lazer 
 
Promover, estimular e subsidiar a produção cultural do município. 
 
Centros culturais em todas as regiões, com espaço para aulas de informática e formação 
cultural. Aulas de teatro, música, canto. 
 
Centro cultural em salão abaixo da praça da Matriz. 
 
Projeto Guri - ensino de música clássica para as crianças. 
 
Programa Nossos Talentos - subsidiar - via secretaria de Cultura - a realização de shows, 
peças de teatro e oficinas culturais para crianças, jovens e adultos, privilegiando os artistas 
locais. 
 
Apoio, incentivo, promoção e realização das festas tradicionais de Cotia, resgatando a 
cultura local, promovendo o lazer e a diversão, atraindo visitantes e gerando renda. 
 
Programa Mais Música - realizar, todos os anos, um festival de música para dar 
visibilidade aos artistas locais, além de artistas consagrados para atrair visitantes, tornando 
a cidade mais conhecida, receptiva e gerar recursos para o comércio local. 
 
Criação do Parque Natural de Cotia, no centro da Cidade; e outros parques naturais. 
 

Esportes e Qualidade de Vida 
 
Estimular e promover a prática esportiva em todos os níveis de rendimento, para todas as 
idades. 
 
Programa Mais Esportes 

Padronização dos equipamentos esportivos da Cidade. 
Apoio ao esporte amador com a realização de campeonatos oficiais da cidade. 
Apoio ao esporte de alto rendimento para a representação de Cotia em 

campeonatos regionais, estaduais e nacionais. 
Criação de um centro poliesportivo com campo, raias olímpicas e outros 

equipamentos para o esporte olímpico, da escolinha ao alto rendimento. 
Promoção de festivais, torneios, campeonatos e outros eventos esportivos. 
 



 
Programa Nossos Atletas 

Escolinhas e prática esportiva para crianças, adultos e idosos em todas as regiões. 
Retomada do programa Bolsa-atleta. 
 

Programa Mais Vida: aulas de ginástica, yoga e outros esportes em praças da cidade, para 
atender toda a população, com foco na qualidade de vida. 

 
 

Educação 
Modernizar e inserir os alunos da rede pública na era da informação. Para isso vamos: 
 

- Alteração na grade de aulas, valorizando o patriotismo, cidadania e o 
empreendedorismo. 

- Implantação de escolas cívico-militares. 
- Informatização de todas as escolas. 
- Distribuição de tablets para alunos da rede municipal. 
- investimento em banda-larga e ensino à distância. 
- Implantação do sistema SESI de ensino. 
- Construção de creches descentralizadas em todos os bairros. 
- Construção de quatro Creches nos bairros de caucaia. 
- Uniforme em maior quantidade e qualidade para os alunos da rede municipal. 
- Construção e implantação de Escolas em Tempo Integral 
- Oferecer aulas de defesa pessoal, além de esportes coletivos. 
- Criação da Universidade de Cotia 

 
Habitação 
 
Programa Nossa Casa 

Construção de 17 mil moradias populares, distribuídas nas três regiões de Cotia 
para abrigar famílias que vivem em favelas e lugares inapropriados. 

 
Programa Legaliza Cotia - mutirão para regularização fundiária de imóveis em situação 
irregular. 
OBRAS: Atualização do Código de Obras do Município. 
 
instituição de contrapartidas de condomínios e empreendimentos. Contrapartidas de 
estrutura de acesso, saúde, lazer e Educação. 
 



 

Meio Ambiente: 
 

Criação de parques municipais em áreas municipais dentro do município, 
oferecendo aos moradores oportunidades de prática esportiva, atividades culturais e de 
lazer. 
 

Criação do programa “Nossas Nascentes” que vai remunerar produtores de água e 
proprietários que preservam nascentes em suas propriedades. 
 

Despoluição de todos os córregos e rios da cidade, através da coleta e tratamento 
de água e esgoto. 
 
Reflorestamento das margens de córregos e rios 
Programa de arborização de ruas. 
Incorporação do parque do Semucan. 
Criação do Parque do Petrópolis. 
Criação de ecopontos para descarte de lixo e materiais recicláveis 
Implantação da Coleta Seletiva 
Instalação de caçambas de lixos em locais com alto índice de descarte de lixo. 
Programa permanente de recolhimento de lixo e entulho. 
 

Planejamento 
 
Projetos - Criação de um escritório de Projetos para a realização de convênios e projetos 
de infraestrutura. 
 
Planejamento de infraestrutura urbana através da atualização do Plano Diretor de Cotia. 
 
Cotia + 50:  
 

Infraestrutura, Trânsito e 
mobilidade 

● Criação do anel viário de Cotia para desafogar o trânsito da Rodovia Raposo 
Tavares, facilitando o acesso e escoamento do trânsito, sem a necessidade de 
acessar o centro da cidade. 

● Implantação da estação Granja Vianna da linha bordô do metrô. 
● Programa Nossos Caminhos - recuperação de estradas rurais 



 
● Programa Nossas Ruas - abertura de ruas interligando bairros, desafogando o 

trânsito das vias principais da cidade. 
● Abertura de nova concorrência para o transporte público, e ou termo de ajuste de 

conduta para que a empresa ofereça bons serviços para a população. O edital vai 
exigir nova frota, mais veículos para melhor acomodação, rampa de acessibilidade, 
ar-condicionado, internet e controle de horários através de aplicativo de Internet, 
onde os usuários poderão dar nota aos serviços, bem como registrar pedidos, 
reclamações e sugestões. 

● Estudo técnico para inversão de mãos de direção. 
● Implantação de semáforos 
● Transparência nas multas e recursos. 
● instalação de telefone 0800 e aplicativo para informações. 
● Sanitários Públicos nas praças 
● Bases de trânsito em Caucaia e Granja Vianna 
● Transparência em compras e contratos 
● Passarela no centro. 
● Educação para o trânsito, com a criação de cidade cenográfica para as crianças e 

campanhas para motoristas e pedestres. 
 

Trabalho e Emprego 
 
O trabalho liberta. Todo pai e mãe de família, precisa e quer trabalhar para sustentar seus 
filhos. Cotia abriga um grande número de empresas, vamos multiplicar a oferta de vagas 
através de incentivos para novas empresas se instalarem na cidade. 
 

Parque Tecnológico para empresas 4.0, atraindo para município empregos 
qualificados, de alto poder de renda, atraindo profissionais e pessoas de alto poder 
aquisitivo para trabalharem na cidade. 
Estruturar e oferecer todos os serviços públicos de forma virtual, inserindo Cotia na lista de 
cidades acessíveis e inteligentes. 
 

Universidade do Trabalhador - em parceria com SESI, Senai, Senac, empresas e 
associações, oferecer cursos de capacitação e requalificação profissional para jovens e 
adultos. 

Frente de Trabalho - criação de frentes de trabalho para limpeza e zeladoria, 
eliminando empresas terceirizadas e dando oportunidades para as pessoas trabalharem. 

 
Cooperativismo - incentivar o cooperativismo para a prestação de serviços e 

vendas de produtos para a administração municipal, promovendo o trabalho e a geração de 
renda. 

 
 



 

Turismo 
● Desenvolvimento do balneário do Morro Grande para atividades turísticas e 

desenvolvimento econômico. 
● Incentivo à construção de hotéis e centros de convenções para gerar o 

turismo de negócios. 
● incentivo e apoio à realização de provas esportivas de esportes de aventura, 

como mountain bike, trekking, explorando nossas belezas naturais de 
maneira sustentável e atraindo pessoas para gerar recursos à nossa cidade. 

 
 

Políticas Afirmativas 
 
Criar uma secretaria especial para a criação e consolidação de políticas afirmativas 

e protetivas às minorias, como deficientes, mulheres, negros e jovens. Desta forma, 
estudando e elaborando políticas e ações que atendam especialmente às minorias e 
vulneráveis. 

 
Nossas Mulheres - criação de casa e ambiente de acolhimento para vítimas de 

violência doméstica, com atendimento psicológico, assistência médica e social. 
Patrulha Maria da Penha - criação de patrulha específica para proteger mulheres 

ameaçadas ou vítimas de agressões. 
Parada Segura - após as 20 horas, o transporte coletivo deverá parar onde a 

passageira desejar, evitando longos percursos a pé. 
Idosos: acessibilidade, atividades físicas em praças e áreas públicas. 
 
 

Participação Popular 
●  
● Criação da ouvidoria Municipal para representar o cidadão dentro da 

estrutura administrativa. 
● Criação do Balcão da Cidadania para pedidos de obras, reparos, 

reclamações e sugestões. 
● Adesão ao Programa Cidades Inteligentes, oferecendo o munícipe todos os 

serviços através de um aplicativo de internet, onde também será possível o 
registro de reclamações, agendamento de consultas, acompanhamento de 
pedidos, avaliação de serviços e muito mais. 

● Fortalecimento dos Conselhos Municipais para a ampla discussão de temas 
relativos às políticas municipais. 



 
● Fortalecimento das associações de Bairros para interlocução entre 

autoridades e moradores. 
●  
● Orçamento Participativo - destinação de recursos para obras a escolha dos 

moradores de cada região. 
 

● Orçamento Participativo Jovem - programa de formação e informação 
desenvolvido no ambiente escolar, para educar crianças e jovens sobre a 
participação política, oferecendo às escolas verba destinada à execução de 
obras e serviços em cada unidade, de acordo com a escolha dos alunos. 

 

Segurança 
○ Criação de central de monitoramento 
○ Instalação de câmeras de segurança nas principais vias de acesso da 

cidade. 
○ Instalação de bases comunitárias em todas as regiões. 
○ Aquisição de viaturas, equipamentos. 
○ Interlocução e atividades em parceria com as demais forças de segurança, 

como a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. 
● -Salário GCM em baixa; 
● -Plano de carreira; 
● -Aposentado PM atuar (ALESP) - fazer o mesmo com a GCM em Cotia; 
● -Comandante ser de carreira; 
● -Apoio jurídico às ações e atuações;  
● -Reforma Administrativa; 
● -Estrutura de Treinamento (físico, psicológico, tiro, tático, canino); 
● Aproveitar os instrutores da GCM; 
● -Sistema prisional interno para GCM; 
● -Amparo de saúde para GCM com sequelas de ocorrência (físico ou Psicológico); 
● -Conselho municipal de segurança; 
● -Serviço de inteligência da GCM; 
● -Pro-Labore municipal para PM (igual Sto André); 
● -Estrutura física pro Batalhão PM; 
● -Premiação por baixo índice de criminalidade; 
● -Local estratégico para Batalhões PM & GCM; 
● -Implantar o PROERD municipal; 
● -Ronda GCM comunitária (comércios e bairros); 
● -Ampliar e treinar o efetivo da ROMU; 
● -Totem de segurança mais efetivo em bairros distantes; 
● -Sistema de monitoramento de câmeras; 
● -Serviço de Assistência e Previdência GCM; 
● -protocolo conjunto de atuação GCM; 



 
● -compartilhamento informação; 
● -convênios; 
● -parceira com PM p construção do batalhão no terreno próprio; 
● -stand de tiro precário PM; 
● -eleição interna adjunto GCM; 
● -academia; 
● -almoço; 
● -corregedoria autônoma; 
● -retomar banda municipal  
● -patrulha Maria da Penha  

 

Comércio e Indústria 
 

- Discutir com os comerciantes do Centro a viabilidade do calçadão. Se é benéfico ou 
não. 

- Criar um plano de incentivo à instalação de indústrias, empresas e comércios em 
Cotia. 

-  
 

Zeladoria 
 
Operações Cata-treco para recolher entulhos e destinar a locais adequados. 
Operações tapa-buraco permanentes, com prazo para a solução de serviços. 


