
PLANO DE METAS  2017 - 2020 

 

 

EIXO 1 - HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO 

 
Objetivo: Aumentar o número de habitações populares e retomar a eficiência na solução 
dos problemas urbanos, encaminhando o desenvolvimento futuro de Cosmópolis. 
 
Meta 1 - Construir novas habitações populares a preços acessíveis a população, através 
do CDHU, do projeto “Minha Casa Minha Vida” ou de outros projetos habitacionais que 
possam efetivamente ser criados; 
 
Meta 2 - Concluir o trecho em duplicação da Avenida da Saudade; 
 
Meta 3 - Asfaltar e concluir a iluminação do trecho da rua Rui Barbosa que interliga o 
Bairro Real Center aos bairros Residencial do Bosque e adjacências; 
 
Meta 4 - Asfaltar o Bairro Chácara Parque das Laranjeiras; 
 
Meta 5 - Construir galerias de águas pluviais no Bairro Parque Dona Ester e Residencial 
Dona Chiquinha para acabar com as enchentes recorrentes naquela região; 
 
Meta 6 - Concluir o Emissário e a Estação de Tratamento de Esgoto ao lado da SP-332; 
 
Meta 7 - Urbanizar as áreas verdes; 
 
Meta 8 - Reiniciar o programa municipal de recapeamento asfáltico;  
 
Meta 9 - Intensificar a operação de manutenção das ruas (operação tapa-buracos); 
 
Meta 10 - Investir no abastecimento de água com qualidade através do tratamento 
adequado e da construção de novos reservatórios e aduelas; 
 
Meta 11 - Criar e ampliar praças e espaços de convivência; 
 
Meta 12 - Construir um novo acesso aos bairros Nosso Teto, Parque Real e Jardim 
Santana; 
 
Meta 13 - Proceder a manutenção dos espaços públicos, praças, ruas, guias e sarjetas; 
investindo em consertos, pinturas, urbanização e limpeza; 
 
Meta 14 - Construir um espaço para a Educação Ambiental. 
 
EIXO 2 - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E TURISMO 

 
Objetivo: Priorizar os trabalhadores e a geração de empregos, dois pilares fundamentais 
do desenvolvimento econômico e social. 
 
Meta 15 - Revisar a lei de incentivos fiscais para as empresas que desejarem se instalar 
no município; 
 
Meta 16 - Fortalecer as parcerias com as empresas, principalmente a Petrobras; 



 
Meta 17 - Ampliar a busca de empregos através do Centro de Referência Trabalhador de 
Cosmópolis (CRTC); 
 
Meta 18 - Investir em programas de geração de emprego e renda em parceria com os 
Governos Estadual e Federal; 
 
Meta 19 - Implantar uma nova política de incentivos à instalação de indústrias na cidade 
através da isenção de impostos e fornecimento de infraestrutura para empresas que 
desejarem se instalar aqui; 
 
Meta 20 - Implantar um posto do Sebrae no município; 
 
Meta 21 - Reativar o Conselho Municipal de Emprego (CME); 
 
Meta 22 - Concluir o projeto de acesso à nova área industrial do município em parceria 
com a Concessionária Rota das Bandeiras, bem como a execução do mesmo, 
possibilitando a cessão da área para as empresas interessadas; 
 
Meta 23 - Estreitar laços com a Investe São Paulo, destacando o cadastramento de novas 
áreas disponíveis para venda no Programa “Áreas das Prefeituras”; 
 
Meta 24 - Viabilizar a instalação de novas empresas no município; 
 
Meta 25 - Implementar o sistema Via Rápida Empresa por meio de convênio com a Junta 
Comercial do Esta do São Paulo (JUCESP); 
 
Meta 26 - Rever a lei do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para atender ao 
pleito de tornar Cosmópolis um Município de Interesse Turístico (MIT); 
 
Meta 27 - Ativar o COMTUR de Cosmópolis; 
 
Meta 28 - Buscar parcerias para elaborar o Plano Diretor de Turismo de Cosmópolis. 
 
EIXO 3 - PROMOÇÃO SOCIAL 

 
Objetivo: Melhorar o bem-estar de todos em nossa cidade e a qualidade de vida da 
terceira idade, que não acompanhou o crescimento da expectativa de vida ocorrido em 
nosso país últimos anos. 
 
Meta 29 - Promover mais oportunidades e respeito para a população da melhor idade; 
 
Meta 30 - Investir em programas de lazer e recreação para o “Clube da Terceira Idade”, 
integrando-o com outras cidades da região; 
 
Meta 31 - Garantir o acesso a benefícios aos idosos, as pessoas com deficiência e 
famílias de baixa renda; 
 
Meta 32 - Implantar o CEU Cidade Alta; 
 
Meta 33 - Implantar o CRAS do Parque Ester; 
 



Meta 34 - Implantar a Casa dos Conselhos. 
 
EIXO 4 - RESPEITO AOS ANIMAIS 

 
Objetivo: Ampliar a defesa e a proteção aos animais. 
 
Meta 35 - Criar campanhas de adoção responsável, para conscientizar as pessoas sobre 
as responsabilidades de se adotar um animal; 
 
Meta 36 - Elaborar um programa de educação para a posse responsável de animais, onde 
as crianças aprendam nas escolas os cuidados e deveres que um animal demanda; 
 
Meta 37 - Ampliar o programa de castração gratuita; 
 
Meta 38 - Criar um local para cuidar adequadamente dos animais até a adoção. 
 
EIXO 5 - JUVENTUDE 

 
Objetivo: Criar uma cidade de oportunidades para nossa juventude, pois investir no 
jovem é preparar o futuro da cidade e dos cidadãos; 
 
Meta 39 - Criar um programa com palestras e atividades motivacionais e de orientação 
abordando assuntos como autoconhecimento, mercado profissional, habilidades e saúde 
financeira; 
 
Meta 40 - Implantar, em parceria com o Governo Federal, a Universidade Aberta em 
Cosmópolis; 
 
Meta 41 - Instalar uma Escola Técnica gratuita em Cosmópolis e ampliar os cursos da 
EMEP Milton Frungilo; 
 
Meta 42 - Implantar gradativamente o Wi-Fi livre nas praças e prédios públicos do 
município. 
 
 
EIXO 6 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

 
Objetivo: Combinar o desenvolvimento econômico e social com a recuperação do 
ambiente degradado e a preservação ambiental. 
 
Meta 43 - Apoiar os produtores rurais no Plano de Regularização Ambiental; 
 
Meta 44 - Incentivar a produção sustentável de alimentos; 
 
Meta 45 - Criar o Plano Municipal de Controle a Erosão; 
 
Meta 46 - Realizar a conservação e a manutenção das estradas rurais municipais; 
 
Meta 47 - Reavaliar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em conjunto 
com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 
 
Meta 48 - Conservar a Fauna e a Flora locais; 



 
Meta 49 - Realizar o controle ambiental e o monitoramento das áreas degradadas pela 
disposição inadequada de resíduos; 
 
Meta 50 - Aplicar efetivamente as leis referentes ao uso de madeira legal; 
 
Meta 51 - Aderir ao Licenciamento Ambiental Municipal; 
 
Meta 52 - Promover a recuperação das nascentes do município; 
 
Meta 53 - Promover a não geração, a redução, a reutilização e o tratamento de resíduos 
sólidos; 
 
Meta 54 - Criar uma edificação pública modelo em economia de água e energia elétrica; 
 
Meta 55 - Criar Eco Pontos e Pontos de Entrega Voluntária para o descarte correto de 
resíduos reaproveitáveis; 
 
Meta 56 - Implantar gradativamente o processo de coleta seletiva. 
 
EIXO 7 - SAÚDE 

 
Objetivo: Mudar o cenário caótico em que a saúde de Cosmópolis foi deixada, onde 
faltam médicos nos postos, remédios na Farmácia Municipal, consultas demoram mais de 
seis meses para ser agendadas e exames simples não são mais realizados, deixando 
nossa população desamparada. 
 
Meta 57 - Ampliar a cobertura do atendimento do Programa Estratégia de Saúde da 
Família para todo o município; 
 
Meta 58 - Readequar e capacitar médicos e profissionais da área de saúde; buscando 
proporcionar maior qualidade e agilidade nas consultas e humanização no serviço; 
 
Meta 59 - Reestruturar o Laboratório Municipal para realização dos exames laboratoriais; 
 
Meta 60 - Reorganizar a Assistência Farmacêutica propiciando melhor distribuição e 
controle através da informatização; 
 
Meta 61 - Informatizar toda a rede de saúde municipal, agilizando os agendamentos, 
exames e interações dos clínicos e especialistas através de prontuários eletrônicos; 
 
Meta 62 - Reestruturar do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD); 
 
Meta 63 - Construir a sede própria de equipamentos como CAPS, PSF Parque Ester, PSF 
Chico Mendes e outros; 
 
Meta 64 - Reformar a Unidade Básica Jardim de Faveri; 
 
Meta 65 - Garantir o atendimento de urgência e emergência no município; 
 
Meta 66 - Organizar a linha de cuidado do Homem e da Mulher através de um Programa 
Municipal; 



 
Meta 67 - Criar a linha do cuidado da Saúde do Trabalhador – Servidor Público, 
propiciando melhor qualidade em sua saúde e consequentemente no atendimento junto à 
população; 
 
Meta 68 - Reestruturar o Serviço de Emergência do transporte municipal, propiciando 
maior qualidade e agilidade no atendimento de nossa população; 
 
Meta 69 - Fortalecer o Núcleo de Educação em Saúde (NUESA); 
 
Meta 70 - Reestruturar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de doenças 
sexualmente transmissíveis; 
 
Meta 71 - Reorganizar a Saúde Mental buscando realizar o tratamento desde a fase 
ambulatorial até a complexidade dos Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil 
(CAPS e CAPSI), incluindo álcool e drogas de forma continuada, humanizada e 
qualitativa;  
 
Meta 72 - Organizar atendimento odontológico e clínico na zona rural; 
 
Meta 73 - Reestruturar o Centro Especializado em Reabilitação de Cosmópolis (CERC) 
com investimento para reforma e aquisição de equipamentos; 
 
Meta 74 - Dar atenção integral as gestantes e aos bebês. 
 

EIXO 8 - SEGURANÇA E TRÂNSITO 

 
Objetivo: Mudar a realidade de insegurança em que roubos e furtos cada vez mais 
frequentes assustam os cosmopolenses através de um policiamento preventivo e 
comunitário a integração das forças de segurança do município. 
 

Meta 75 - Equipar a Guarda Municipal, comprando novos equipamentos e novas viaturas; 
 

Meta 76 - Ampliar o efetivo da Guarda Municipal e disponibilizar mais cursos de 
capacitação e requalificação para seus integrantes; 
 

Meta 77 - Criar o projeto “Comunidade Vigilante”, levando mais segurança para a 
população; 
 

Meta 78 - Colocar em funcionamento pleno as câmeras de vigilância instaladas na cidade; 
com monitoramento vinte e quatro horas por dia, com o sistema integrado entre os 
próprios municipais, ruas, avenidas, e a instalação de câmeras de OCR que identificam 
carros roubados e furtados nas entradas e saída do município e a integração com a 
população através das câmeras de monitoramento da própria população para ajudar no 
planejamento de ações preventivas; 
 

Meta 79 - Investir na segurança escolar e no patrulhamento preventivo, através da 
parceria entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil; 
 

Meta 80 - Investir no patrulhamento rural e ambiental; 
 

Meta 81 - Promover medidas preventivas de combate ao uso de drogas; 



 

Meta 82 - Investir na manutenção e adequação sistemática das sinalizações verticais, 
horizontais e semafóricas; 
 

Meta 83 - Criar um projeto educação para o trânsito, para melhorar o tráfego local e 
diminuir o número de acidentes na cidade; 
 
Meta 84 - Instalar pontos de ônibus mais seguros e com acessibilidade facilitada; 
 

Meta 85 - Agilizar a identificação e o atendimento das vítimas de acidentes de trânsito. 
 
EIXO 9 - FUNCIONALISMO 

 
Objetivo: Valorizar o funcionalismo público, sempre respeitando os servidores, sem 
pressionar ou perseguir ninguém. 
 
Meta 86 - Criar as condições financeiras para a implantação de um novo “Plano de 
Cargos, Carreira e Salários”, buscando o aperfeiçoamento do atendimento à população. 
 
EIXO 10 - EDUCAÇÃO 

 
Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino com um projeto político-pedagógico que integre 
cultura, esportes, música e lazer, rompendo com a visão limitada de que a educação se 
restringe a sala de aula. 
 
Meta 87 - Aumentar o número de vagas e o atendimento do Prolar; 
 
Meta 88 - Construir novas creches e escolas de ensino básico para atender as mães 
trabalhadoras; 
 
Meta 89 - Recolocar em funcionamento o auditório e a biblioteca da EMEB Cecília 
Meireles, colocando-os à disposição de alunos, comunidade escolar e moradores daquela 
região; 
 
Meta 90 - Executar um plano de manutenção, recuperação e revitalização dos prédios 
escolares; 
 
Meta 91 - Apoiar projetos que abordem temas de relevância como adolescência, 
sexualidade, DST/AIDS, violência e outros oportunos as realidades locais; 
 
Meta 92 - Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, o FUNDEB e o de Segurança 
Alimentar; 
 
Meta 93 - Construir um centro de apoio e capacitação de educadores, com espaços para 
reuniões, oficinas e cursos, sala multimídia, biblioteca, acesso à internet e banco de 
dados com exercícios, questões e sugestões de atividades para sala de aula; 
 
Meta 94 - Criar uma equipe multidisciplinar composta por Psicólogos, Terapeutas 
Ocupacionais, Fonoaudiólogos e Fisioterapeutas para atender os alunos que 
necessitarem e dar orientação e apoio aos profissionais da educação e aos pais; 
 



Meta 95 - Oferecer formação continuada e com qualidade aos professores e demais 
profissionais da rede municipal de educação; 
 
Meta 96 - Investir mais na alfabetização e escolarização de jovens e adultos, oferecendo 
cursos complementares profissionalizantes para facilitar a inserção no mercado de 
trabalho; 
 
Meta 97 - Incluir as pessoas com deficiência, garantindo a formação adequada aos 
educadores e material pedagógico adaptado para um acolhimento mais humano e 
adequado; 
 
Meta 98 - Investir em musicalização nas creches e em música e canto, para que os 
alunos da rede municipal de ensino desenvolvam a apreciação do belo e da arte. 
 
EIXO 11 - ESPORTE, LAZER E CULTURA 

 
Objetivo: Ampliar o acesso da população ao esporte, a cultura e o lazer, pois além de um 
direito de todos, são atividades que integram o processo educacional e a formação física 
dos indivíduos. 
 
Meta 99 - Transformar as quadras de areia dos bairros em quadras poliesportivas com 
iluminação; 
 
Meta 100 - Buscar recursos nas esferas federal e estadual para construir arquibancadas 
para a Pista de Bicicross e para o Estádio Municipal, trazendo conforto aos espectadores; 
 
Meta 101 - Construir canchas de malha e bocha em diversas áreas da cidade; 
 
Meta 102 - Criar novos espaços para caminhadas; 
 
Meta 103 - Apoiar totalmente o futebol e as demais modalidades esportivas, através dos 
clubes da cidade, dos diversos campeonatos e das escolinhas municipais; 
 
Meta 104 - Construir de quadras de grama sintética através de convênios com os 
Governo Federal e Estadual; 
 
Meta 105 - Reformar e iluminar a pista de atletismo atrás do Ginásio Municipal; 
 
Meta 106 - Reformar o Ginásio Municipal; trocando a pintura, a iluminação, readequando 
a quadra e as arquibancadas e a cobertura metálica; 
 
Meta 107 - Reformar a pista de bicicross; 
 
Meta 108 - Instalar academias ao ar livre no ginásio de esportes e nas praças municipais; 
 
Meta 109 - Manter e ampliar os projetos culturais existentes; 
 
Meta 110 - Descentralizar a cultura, levando para os bairros apresentações musicais e de 
teatro, valorizando os artistas locais; 
 
Meta 111 - Voltar a investir no carnaval de rua, em festas como a do Imigrante e na 
decoração natalina, para aumentar o potencial turístico da nossa cidade; 



 
Meta 112 - Incluir shows gospel em festividades da cidade; 
 
Meta 113 - Promover ao longo do ano shows ecumênicos e de diversos estilos musicais, 
além de peças de teatro, oficinas de artes, aulas de música, exposições culturais e 
projeções de filmes; tudo isso de forma gratuita. 


