COT/A
SAO PAULO
Cotia come<;ou como aldeamento de indios que padres da Companhia de Jesus dirigiam. Chamou-se inicialmente Acotia e era modesto nucleo a beira da estrada de Sorocaba. Em 1713 sua localiza<;ao consolidou-se
junto a capela d3 Nossa Senhora de Monte Serrat, construida pelo coronet Estevao Lopes de Camargo. Acredita-se que os paulistas Fernao D ias Paes e Gaspar de
God6i Moreira tenham seus nomes ligados a funda<;ao
do povoado. Em 1723 a capela tornou-se freguesia, fazendo parte do termo da capital da Provincia. As cr6nicas de 1842 assinalam sua participa<;ao no levante
chefiado pelo padre Feij6 e Brigadeiro Tobias, tendo
sido escolhida para acampamento das for<;as liberais.
Em 1856 passou a vila (quando tomou o nome atual)
- e o Municipio instalou-se no ano seguinte.

Em 1913 quatro japoneses alugaram terras em
Moinho Velho e iniciaram o cultivo da batata-inglesa.
Outros patricios a eles se juntaram, para a cultura de
pequenas areas, e assim surgiu a "batata de Cotia", conquistando os mercados de Sao Paulo e Rio de Janeiro.
Apareceu, entao, a Cooperativa Agricola de Cotia, que,
tendo come<;ado neste Municipio, passou a agregar produtores de todo o Estado, tornando-se uma organiza<;ao
poderosa. Hoje a sua sede central esta em Pinheiros.

'·
Distrito ou freguesia desde 1723, com a denomina<;ao de Nossa Senhora de Monte Serrat, o Municipio de Cotia foi criado por lei provincial n. 0 7, de 2
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de abril de 1856, com territ6rio desmembrado do d e
Sao Paulo e instalado a 7 de janeiro do ano seguinte.
A vila tomou foros de cidade pela Lei estadual numero
1 038, de 19 de dezembro de 1906. Sempre foi termo
da Comarca de Sao Paulo. Perdeu o distrito de Itapevi, que formou novo municipio, em 18 de fevereiro
de 1959 (Lei estadual n. 0 5 285). E composto pelos
distritos de Cotia (sede), Caucaia do Alto e Jandira .

A area de Cotia e de 436 km ~ e a altitude da sede
municipal, de 750 metros acima do nivel do mar. Esta
situado na zona fisiogriifica denominada de "Sao Paulo".
A temperatura varia entre maxima de 30 e minima de
2°C abaixo de zero. A precipita<;ao pluviometrica de
845,7 mm, com maior frequencia de chuvas entre setembro e mar<;o. Faz limites com os Municipios de Sao Paulo,
Itapecerica da Serra, lbiuna, Sao Roque, Itapevi e Santana do Parnaiba. Sua rede hidrogriifica compoe-se de
pequenos cursos de agua e do rio Cotia, de onde se originou o nome do Municipio.

A popula<;ao registrada pelo censo de 1960 ( dados
preliminares) foi de 17 906 pessoas, assim distribuidas:
13 125, no distrito-sede (76% na zona rural); 2 734, no
de Caucaia do Alto (95% na rural); e 2 047, no de Jandira ( 46% na rural). For am contados 3 469 domicilios: .
2 522 no distrito de Cotia; 536, no Caucaia do Alto; e
411, no de Jandira. Entre 1950 e 1960 a cidade passou de
920 para 3 113 habitantes (238% mais); avila de Cau-.
caia do Alto, de 351 para 145 (diminuiu de 59%); e a
de Jandira, de 630 para 1 110 (76% mais). A densidade
demogriifica e de 41 habitantes por quil6metro quadrado.
Em 1961, foram registrados 194 casamentos, 700 nascimentos vivos, 43 nascidos mortos; 69 6bitos de menores
de urn ano e 202 6bitos em geral.

0 Municipio conta com 25 fabricas, que em 1961
produziram pouco mais de 1 bilhao de cruzeiros e empregaram, em media, 893 operarios. Existem fabricas de
agua oxigenada e formol ( Companhia Eletroquimica de
Osasco), fios de algodao ( Cotonificio Demetrio Calfat) ,
velas de igni<;ao para autom6veis (Velas Champion do
Brasil), pontes rolantes, talhas e correntes (Munch Brumfield), auto-pe<;as (Brusmac Wickmaan - Industria e
Comercio), matadouro (Frigorifico de Cotia), brinquedos de metal (Fabrica de Brinquedos Genovesi), usina
de asfalto, extra<;ao de caolim, pedreiras, olarias, vinhos,
colchoes, artefatos texteis, cal<;ados e aguardente.

Levantamento do
SEP, em 1959, apurou
existirem 1 473 ha d e
area cultivada, valendo
sua produ~ao 89 milhoes de cruzeiros. 0
principal produto foi o
tomate - 5 657 toneladas/ 45 ,3 milhoes de
cruzeiros e 502 ha cultivados - , seguindo-se a batata-inglesa 2 784 / 16,2 milhoes de
cruzeiros e 290 ha - ,
e o milho- 900 t / 5,4
milhoes de cruzeiros e
300 ha. Os demais produtos foram: alho, uva,
laranja, limao, abacate,
banana,
batata-doce,
cana-de-a~ucar, caqui,
feijao, figo, mandioca,
pera e pessego. Ha
grande produ~ao de
hortali~as e flores.

Igreja Matriz.

Existem 2 330 propriedades agropecuarias.

A popula~ao pecuaria, em 1961, reunia 11 380 cabe·s;as, no valor de 120,9 milhoes de cruzeiros. Os principais rebanhos sao 0 suino - 5 300 cabe~as/21 ,2 milhoes
de cruzeiros - e o bovine - 5 mil cabe~as / 75 milhoes
de cruzeiros-, seguidos pelo equine- 850 cabe~as / 21,3
milhoes de cruzeiros. A produ~ao leiteira alcan~ou 2 100
mil litros, valendo 63 milhoes. 0 plantel avicola de 1 milhao, 230 mil e 300 galinaceos e 1 500 palmipedes, foi
estimado em 383,8 milhoes de cruzeiros. A produ~ao de
ovos de galinha totalizou 6 200 ovos: 3.0 produtor do Estado ( depois de Mogi das Cruzes e Sao Paulo) mil duzias e 372 milhoes de cruzeiros.

Em 1961 foram abatidos 83 bovines e 147 suinos.
Os produtos de matadouro atingiram 3 015 milhares de
cruzeiros e 28,5 toneladas: carne verde bovina, 1 793 milhares e 16,6 t; toucinho fresco 711 milhares e 6,3 t;
carne verde de suino, 466 milhares e 4 ,3 t e couro seco
de bovine, 45 milhares e 1.2 t.

0 ensino primario geral, em 1961, era ministrado
em 37 unidades escolares; havia 90 professores e o numero de alunos matriculados no inicio do ano era de
3 418. 0 Estado mantem 6 grupos escolares: 4 no distrito de Cotia ( 1 urbano) e 1 em cada vila; e 14 escolas mistas, todas na zona rural: 12 no distrito-sede e
uma em cada urn dos outros distritos. 0 ensino medio,
em 1962, contava com 1 unidade ginasial, 14 professores,
94 meninos e 62 meninas matriculados.
Ha urn peri6dico - o "Archote" - , 7 associac;;6es
recreativas esportivas e o Cine Nossa Senhora Aparecida,
com 150 lugares. Existem, ainda, a Cboperativa Escolar
Manancial e a d o Grupo Escolar Rural de Granja Viana ;
Lar Escola Rotary ensina musica; e o Curso de Corte
e Costura do Moinho Velho.

Realiza-se em setembro a festa dos padroeiros. H a
dane;; as folc16ricas: das congadas, dos caiap6s, dos tranc;a-fitas e de Sao Gonc;alo.

Cotia e servido pela BR-2 (antiga), com aproximadamente 20 km em seu territ6rio, completamente asfaltada, ligando a sua sede a Sao Paulo. Dista Cotia em
media 32 minutos de Sao Paulo; 19 horas de Brasilia,
via Sao Paulo; 19 minutos de Bameri; 17 minutos de
Embu; 34 minutos de lbiuna; 23 minutos de ltapecerica
da Serra; 7 minutos de ltapevi; 27 minutos de Osasco;
25 minutos de Sao Roque; 26 minutos de Caucaia do
Alto; e 15 minutos de Jandira. A Estrada de Ferro Soracabana serve ao Municipio pela linha Sao Paulo - Presidente Epitacio, com estac;;ao em Jandira, e o ramal
Mairinque-Santos, com a estac;ao de Caucaia do Alto.
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A Prefeitura de Cotia registrou, em 1962, 228 autom6veis, 515 caminhoes e 60 outros veiculos.

A organizac;;ao hospitalar local conta com 2 hospitais Chacara Sanatoria! Maria Teresa e Sanat6rio
Anhembi - , particulares, totalizando 120 leitos. A populac;;ao conta com os servic;;os de 2 medicos, 1 enfermeiro,
1 dentista, 2 farmacias e de urn Posta de Saude.

No Municipio ha uma agencia do Banco Bra~lleiro
de Descontos, 131 estabelecimentos comerciais, 50 estabelecimentos de alimentac;;ao e 16 de prestac;;ao de servic;;os. Os saldos das principais contas, em 31 de dezem bro de 1961, for am (em milhoes de cruzeiros) : caixa,
0,7; titulos descontados, 70,4; ( comercio, 2,9; industria,
63,9; lavoura, 2,4 e particulares, 1,2); dep6sitos a vsita e
a curto prazo 100,9; e depositos a prazo, 3,7.

A cidade e montanhosa, com uma rua central calc;;ada, parte complementar da estrada Sao Paulo-Parana, e outras; uma prac;;a e o Largo da Matriz. Possui
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a Matriz.

262 predios abastecidos de agua encanada; 572 servidos
de energia eletrica; 10 aparelhos telefonicos instalados; 1
pensao, 3 restaurantes; e 1 advogado no exerdcio de sua
profiss~o.

0 orc;;am~nto municipal para 1962 previa 29,1 milhoes de cruzeiros de receita e fixava igual despesa. As
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receitas federal e estadual, naquele ana, alcans;aram 302,9
e 211,1 milhoes de cruzeiros, respectivamente. Entre as
obras publicas em andamento destaca-se o prolongamento da canalizas;ao de agua para todo 0 perimetro urbana; e em planejamento, a construs;ao do "Pas;o Municipal", ors;ada em 30 milhoes de cruzeiros.

0 Conselho Nacional de Estatistica do IBGE mantern Agencia de Estatistica, e o Departamento dos Correios e Telegrafos, agencia postal-telegrMica ; na sede.
Existem uma coletoria federal e outra estadual. A Camara Municipal e constituida par 13 vereadores.

Segundo a sinopse preliminar do censo agricola de
1960, foram contados 473 estabelecimentos ocupando
9 443 ha, dos quais 1 839 ha sao de lavouras. D esses estabelecimentos, 287 possuiam areas ate 10 ha, cada um;
171, de 10 a 100; e 15 de 100 a 1 000. 0 pessoal ocupado era de 1 705 ; os tratores em numero de 63 e os arados, 160. Em 41 estabelecimentos foram encontrados
bovinos.
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