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Saúde

IMPLANTAÇÃO DO PAM
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Em 14 meses de funcionamento foram realizados no PAM

- 90.269 atendimentos entre consultas e retornos
- 378 diárias de internação na UTI*
- 500 partos*
- 44 cirurgias ginecológicas*
- 132 cirurgias ortopédicas*
- 37 cateterismos*
- 9 angioplastias*
- 594 tomograﬁas*
- 39 ressonâncias magnéticas*
* procedimentos realizados via convênio
com o Hospital Samaritano

Saúde

USUÁRIOS APROVAM O PAM
Pronto Atendimento Municipal
24 horas
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Pesquisa de satisfação com usuários realizada pelo Jornal
Tribuna indica que:

- 92,25% dos pacientes atendidos relatam ter sido bem
recebidos ou muito bem recebidos
- 68,25% dos pacientes avaliam a sala de espera como
ótima ou boa
- 94,25% dos atendidos dizem ter sido tratados com respeito e educação pelo médico
- 90% dos pacientes contaram que os clínicos e especialistas se mostraram interessados em conhecer o problema
- 79,25% deles disseram que ﬁcaram felizes com o atendimento recebido
- Para 67,75% o PAM é muito bom ou bom
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Ainda na Saúde:
- Disponibilização de pediatras e ginecologistas em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Os proﬁssionais estavam ausentes há mais de um ano da rede pública municipal de saúde.
- Reforma da sala e instalação de um aparelho de Raio-X Digital no
Centro de Especialidades. Agora estes exames de imagem tem uma
melhor deﬁnição e ﬁcam salvos no prontuário digital do paciente.
- Aquisição de dois veículos Renault Sandero para o transporte de
pacientes
- 36.688 pacientes transportados para realizar exames, consultas e
tratamentos em outros municípios de janeiro de 2017 até junho de
2018
- 11.201 pacientes transportados pelo Setor de Ambulâncias em
solicitações via 192 ou Pronto Atendimento Municipal (PAM) de
janeiro de 2017 até junho de 2018
- Entrega da Unidade Básica de Saúde “Dr. Henrique Scursoni Neto”
na região do Parque Ester
- Programa Mulheres de Peito e Carreta da Mamograﬁa - realização
de 602 mamograﬁas e mais 1351 custeados pela administração,
somando 1953 exames de janeiro de 2017 até junho 2018
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- Lançamento do Semanário Oﬁcial Eletrônico (grande economia com
o ﬁm da publicação de atos oﬁciais em jornais)
- Lançamento do novo sistema de emissão de notas ﬁscais eletrônicas
- Lançamento da Central do Cidadão (Sistema para o contribuinte
emitir boletos de débitos como o IPTU, o ISS; e as Taxas da VISA e de
Licença referentes ao exercício corrente)
- Lançamento do Alvará Web (Sistema utilizado para emitir a segunda
via do Alvará de Funcionamento para as empresas e consultar a
autenticidade dos mesmos. Para solicitar um alvará ainda é necessário que o interessado dirija-se à Prefeitura)
- Lançamento do Portal do Servidor (A plataforma oferece aos Funcionários Públicos Municipais a possibilidade de atualizar os dados
junto ao setor de Recursos Humanos, acessar a segunda via do holerite e também o informe de rendimentos, quando este estiver disponível)
- Lançamento da Central de Atendimento do Cidadão (novo sistema
de protocolo eletrônico, que permite que os cidadãos acompanhem
o andamento do processo pela internet))
- Lançamento do Portal da Secretaria de Educação (permite que os
pais acompanhem o boletim e a frequência dos alunos em sala de
aula pela internet. Em fase de testes este ano, entrará em funcionamento integral a partir de 2019)
- Lançamento de um novo Portal da Transparência, que agora atende
aos requisitos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Agricultura e Meio Ambiente
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- Melhora no ranking do Município Verde Azul da posição 620 (2016)
para 84 (2017) (Nota saltou de -0,06 para 69,26)
Já foi pré-certiﬁcado em 2018, porém a posição ainda não foi divulgada.
- Projeto Adote uma Praça – 9 praças recebem cuidados por meio
do projeto (20.852 m²)
- Melhorias e adequações no Viveiro de Mudas – mais de 3 mil
mudas plantadas. Apenas na Semana do Meio Ambiente foram plantadas mais de 200 árvores.
Atualmente, o viveiro municipal promove a germinação de sementes,
recebe e cuida de mudas doadas, estoca mudas adquiridas através
de mecanismo de compensação, além de estar aberto ao público
para visitas.
- Suporte técnico para marcação e riscamento de curvas de nível
que impedem a erosão por escoamento em propriedades agrícolas
do município.

Educação
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PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS
•
Gota d’ Água – Meio Ambiente, preservação da água como fonte
de vida (antiga semana da água)
•
Educação para o Trânsito – Instruções sobre trânsito e uso das
vias públicas de forma saudável e segura. (Retomado)
•
Projeto Autosserviço – Merenda Escolar. O aluno se serve aprendendo a consumir alimentos saudáveis com consciência, evitando
desperdício.
•
Projeto de Leitura “Conte outra vez” – Desenvolver o gosto pela
leitura no Fundamental I.
•
Projeto Momento Cívico – Desenvolver o civismo. Execução do
Hino Nacional Brasileiro.
•

Combate ao Bulliyng.

•
Projeto Apoio Pedagógico – Desenvolvido durante todo o ano
em período contrário para os alunos com diﬁculdades de aprendizagem.
•
Projeto Boquinha – Para criação de bons hábitos alimentares e
cuidados com a dentição – em parceria com a Secretária de Saúde –
NUESA. (Completando 25 anos)
•
Projeto de Combate à Evasão Escolar (conversa responsável e
orientação aos pais para evitar evasão escolar)

Educação
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•
Projeto Grupo de Pais (no Ensino Infantil – psicóloga e pais se
reúnem para discutir relacionamento com os ﬁlhos e limites)
•
Projeto Consciência Negra (Trabalha a diversidade e combate à
discriminação)
•

Projeto Família na Escola (fortalece os laços Escola-Família).

•
Projeto Espaço Villa Musical (trabalhar o gosto pela música, a
disciplina e a convivência harmoniosa)
[Mais de 770 inscrições para os mais de 20 cursos oferecidos, incluindo as oﬁcinas de inglês e informática. Em 2018, os cursos de bombardino e tuba foram incluídos no projeto, totalizando assim 22 cursos
oferecidos. (Surgiu do TAC IC – 00080.2010.15.000/5-12)]
- Mudança no sistema de entrega da merenda escolar gerando economia de 40%. O modelo de entregas foi alterado de centralizadas
para o envio de remessas diretas para as escolas. Em 2017 a Secretaria Municipal de Educação serviu 2.310.400 refeições.
- Aumento do número de vagas em creche. Em um ano foram criadas
151 vagas nas creches de Cosmópolis. O aumento foi possível graças
a construção duas novas salas de maternal 2, uma na EMEB Vilma Nolandi e outra na EMEB Alairce Ciane de Angelo; e de de duas salas de
aula na EMEB Honorina F. R. Bosshard, que passaram a atender os
alunos da Fase I e II do Ensino Infantil da EMEB Tutu Baloni e assim
liberaram esta última escola para atender apenas alunos de creche.
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E para ampliar e melhorar o atendimento nas
EMEBs de Cosmópolis:
- Foram construídos um novo berçario e uma nova sala de atividades
na EMEB Guilhermina Kowalesky
- Uma nova sala de aula e um novo espaço para biblioteca foram
construídos na EMEB Antônio Pegorari*
- A EMEB Esther Nogueira recebeu nova pintura e uma reforma no
pátio, com instalação de piso intertravado*
- Foram construídos novos banheiros e uma nova sala de coordenação na EMEB Maria Rossi Machado*
- A EMEB Cecília Meireles recebeu nova pintura, teve a secretaria e a
entrada da escola reformadas e o piso trocado*
- A EMEB Doraci Rodrigues teve a pintura revitalizada e recebeu piso
cimentado em uma área e piso intertravado em outra*
- O prédio da Merenda Escolar foi reformado e recebeu uma nova
cozinha, novos sanitários e uma nova garagem
*Reformas realizadas em parceria com a direção das referidas escolas através
de repasses efetuados pela Prefeitura através do “Programa Municipal Verba
Direta na Escola” (PMVDE)

- Implantação da Univesp com 2 cursos: Engenharia de Produção e
Pedagogia. O pólo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(UNIVESP) no município oferece 100 vagas divididas igualmente
entre os dois cursos.
- Entrega de Kit Escolar aos estudantes da rede municipal de ensino.
Foram adquiridos e distribuídos 8.760 kits aos alunos da educação
infantil e do ensino fundamental, no valor de R$ 248.889,50.

Finanças
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- Pagamento de R$ 17 milhões de dívidas de administrações passadas. A dívida encontrada foi de R$ 168.652.518,46. Desse total, R$
17.239.238,87 já foram pagos.
O valor é referente a soma das dívidas do município com INSS, FGTS,
Precatórios, Salários do Funcionalismo, Cartão Alimentação e Fornecedores.

Desenvolvimento Econômico
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- Construção do novo acesso à Área Industrial na região da Escola
Alemã. O serviço, realizado em parceria com a concessionária Rota
das Bandeiras (a Prefeitura cedeu a área), permite a chegada ao local
através da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332).
-Conclusão da aprovação de uma nova Área Industrial privada com
120 lotes a partir de 1.000 metros quadrados cada. O condomínio
industrial é localizado na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332)
sentido Cosmópolis – Artur Nogueira.
- Inauguração de um posto de atendimento do Sebrae em
Cosmópolis, facilitando o acesso dos empreendedores locais aos
serviços oferecidos pelo órgão para ampliar a competitividade e a
geração de renda dos negócios do município.

Obras e Serviços Públicos
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- Operação tapa-buracos: mais de 2400 toneladas de massa
asfáltica foram utilizadas na operação tapa buracos .
Para efeitos de comparação, com esta quantidade de material seria
possível tampar aproximadamente 363.998 buracos com a dimensão de 50 cm x 50 cm de largura e 7 cm de profundidade.
- Programa de recapeamento Rua Nova: iniciado em junho, a primeira etapa do programa prevê o recapeamento de mais de 8 mil
metros lineares de 15 ruas e avenidas do município. O custo total
desta etapa é de R$ 2.427.846,40, custeado por verbas federais,
estaduais e municipais.
- Início das obras do Coletor Tronco e da Estação Elevatória de
Esgoto. Investimento de R$ 1,4 milhão. Quando as obras forem ﬁnalizaas, a Estação de Tratamento de Esgoto poderá entrar em operação.
- Substituição da adutora que abastece os bairros da região da
Cidade Alta e o Jardim das Paineiras, permitindo uma vazão maior de
água do reservatório municipal até o reservatório da Cidade Alta
- Conclusão da primeira fase da travessia sobre o Córrego do Barreiro Amarelo, da Rua Pastor Paulo Leivas Macalão. A segunda fase já
está sendo licitada. A conclusão das duas fases vai solucionar o
problema das enchentes no local.
- Projeto Pintou Limpeza: os mutirões foram responsáveis pela limpeza e manutenção de 18 espaços públicos, principalmente praças.
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- Reativação do Conselho Municipal de Turismo. Cosmópolis pleiteia
a classiﬁcação de município de interesse turístico.
- Inauguração do Centro de Artes e Esportes Uniﬁcados “Professor
Ricardo Alves” que estava parado desde 2016. O espaço foi estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas,
lazer, formação e qualiﬁcação para o mercado de trabalho, serviços
socioassistenciais e políticas de prevenção à violência e inclusão
digital.
- Volta das atrações de Carnaval com o “Carnaval na Praça”, realizado nas Praças do Rodrigo, em 2017, e Major Artur Nogueira,em
2018.
- Lançamento do projeto “Um Filme Diferente Toda Semana”, em
parceria com o Museu da Imagem e do Som do Estado de São Paulo
(MIS) com o intuito de democratizar o acesso ao cinema.
- O “Festival Cultural de Inverno” também foi resgatado e teve a programação descentralizada pela primeira vez desde sua criação, com
atrações e apresentações nos bairros da cidade.
- A “Festa do Imigrante” foi retomada e voltou para o lugar de origem:
a Praça Major Artur Nogueira, mais conhecida como Praça do Coreto.
- Dois shows de aniversário foram realizados em 2017: a dupla Rick e
Giovanni e o cantor gospel David Quinlan animaram a população em
apresentações abertas ao público.
- A “Magia do Natal” retornou para o calendário municipal. Com
decoração e iluminação especiais, praça de alimentação e atrações
culturais, a Praça Major Artur Nogueira atraiu um grande público
durante o mês de dezembro
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- Reformulação dos horários das escolinhas esportivas gratuitas e a
inclusão de uma nova modalidade, o Caratê. Com os ajustes, o total
de alunos das oito modalidades cresceu de 815, em 2016, para 1220,
em 2018.
- Realização do Mundialito de Futebol de Campo para categorias de
base, em 2017, e a Copa Internacional de Futebol de Campo de categorias de base, em 2018.
- Recuperação dos equipamentos esportivos de Cosmópolis. O
campo do Ginásio de Esportes “Antônio Damiano” teve parte da
grama trocada e foi iniciada a reforma da Pista de Bicicross.
Eventos esportivos realizados no município promovidos ou com
apoio da administração:
•Campeonato Municipal de Futebol Society,
•Copa Cosmópolis de Futebol de Campo
•Campeonato Municipal Amador de Futebol – Categorias Adulto e Veteranos,
•Campeonato Municipal de Futsal - Categorias Livre Masculino e Feminino, sub 18 masculino e feminino e Veteranos,
•Mundialito de Futebol para Categorias de Base,
•Copa Internacional de Futebol para Categorias de Base,
•Copa SEC de Futsal para Categorias de Base,
•Copa SEC de Futebol de Campo para Categorias de Base,
•Circuito ABL de corridas;
•Participação na Liga Metropolitana de Basquetebol - Categorias sub-11,
sub-14 e sub-16
•Quadrangular de voleibol;
•Quadrangular de Handebol Masculino e Feminino;
•Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross
•Início das atividades esportivas no CEU (karatê, Basquetebol e Voleibol)
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- Implantação do sistema de monitoramento do município por
câmeras de vídeo. Até 2016 as câmeras estavam instaladas, mas não
funcionavam.
No primeiro semestre de 2017 elas entraram em operação. No
segundo, passaram a gravar. Agora, já está em fase de testes a implantação do sistema “Detecta”, que lê as placas dos veículos que
entram e saem de Cosmópolis e veriﬁca se há queixas de roubo ou
furto.
- Readequação do prédio da Secretaria de Segurança Pública.
Houve a separação da Base Operacional da GM e do Administrativo
da Secretaria. Isso gerou uma economia de R$ 43 mil ao ano.
-Aquisição de drone para o planejamento e uso durante as ações da
GM.
- Recuperação das viaturas da GM
- Reforma da Base Operacional da GM, realizada pelos próprios
guardas municipais
- Reciclagem de todo o efetivo da GM e realização de cursos de
Manuseio de Drone, Inteligência Estratégica e Segurança Corporativa; e Controle de Distúrbios
- Operações periódicas de ﬁscalização a ferros-velhos visando o
combate ao roubo de ﬁos de cobre
As ações na área de segurança resultaram em:
- 2.200 ocorrências atendidas pela Guarda Municipal (GM) em 2017
- 30 ﬂagrantes consumados em 2017
- Queda de 33,4% nos casos de homicídio em 2017
- Queda de 73% nos casos de roubo até maio de 2018
- Queda de 61% nos casos de furto até maio de 2018
- Apreensão de 15 toneladas de ﬁos de cobre e ﬁm dos casos de
roubo do produto no município

Desenvolvimento Social
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-Expansão das atividades do “Clube da Terceira Idade Laços de Amizade”. Além das reuniões semanais, com bingo e café da tarde, e do
vôlei adaptado, os associados também podem fazer aulas de ioga
ou pintura.
- Nove viagens realizadas pelo Clube da Terceira Idade em de Maio
de 2017 até Agosto de 2018.
- Programas sociais federais foram responsáveis pela circulação de
R$ 14.792.964,00 na economia municipal em 2017.
Cosmópolis tinha 4.788 famílias inscritas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social até dezembro de 2017. Destas, 1.843
recebiam o “Bolsa Família”. O valor médio do repasse feito as famílias
era de R$ 167,00.
Por sua vez, 959 pessoas receberam o “Benefício de Prestação Continuada” no último mês do ano passado.

Funcionalismo Público
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-Regularização do pagamento e negociação da dívida herdada do
Cartão Alimentação
-Pagamento das férias em janeiro de 2017, mesmo não havendo
dinheiro em caixa – como determina a lei
- Entrega das cestas-básicas atrasadas
- Regularização de entrega das cestas-básicas
- Negociação das dívidas herdadas com o FGTS e o INSS
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Prefeitura Municipal
de Cosmópolis
Secretaria
de Governo e Comunicação

