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Cem dias de governo. Cem dias de uma luta 
sem trégua contra a pandemia, um marco 
para ficar em nossa história. O registro de um 
tempo em que superamos todos os tipos de 
desafios, mantendo um único objetivo: cuidar 
das pessoas. 

Para proteger a vida, a saúde é tratada com 
urgência. Para o comércio poder sobreviver, 
o auxílio econômico é essencial. Na atenção 
às nossas crianças, medidas para manter a 
segurança alimentar e as aulas em casa. Aos 
que mais precisam, todo nosso cuidado. 

Para construir uma Louveira mais forte, 
novos projetos, programas, obras e realizações 
são implementados todos os dias.
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Guerra contra o coronavírus  
Ações estratégicas e atendimento médico aos 
pacientes com covid-19.  
 
• 11 novos leitos de UTI; 
• 6 novos leitos de cuidados semi-intensivos; 
• 24 novos leitos de enfermaria; 
• 98 profissionais contratados; 
• Vacinação de moradores acima de 68 anos, 
profissionais de saúde, educação e segurança 
pública; 
• 700 estabelecimentos fiscalizados.

Hospital de Campanha  
Inaugurado em fevereiro com 12 leitos de 
enfermaria, o hospital teve sua capacidade 
duplicada em março. 

Desinfecção  
Operações nos bairros, em unidades de saúde e 
locais de grande circulação.

SAÚDE



de Governo
100dias

Máscaras 
Multas de R$ 200 para pessoas flagradas sem 
máscaras circulando pelas ruas.

Comodidade 
O Programa de Internação Domiciliar para pacientes 
com covid-19.

Conscientização 
Campanha de combate ao coronavírus por toda a 
cidade.

Eficiência  
Novo protocolo e reforma do CRL. 

Telemedicina  
Atendimento médico em casa.

Facilidade  
Consultas agendadas nas UBSs ou pelo celular. 

Luta pela vida  
Prioridade no combate à mortalidade infantil.

Qualidade de vida    
Cirurgias eletivas para acabar com as filas de espera.

● vacinação de moradores acima 
de 68 anos, profissionais de saúde, 

educação e segurança pública;
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EDUCAÇÃO
Louveira Educa  
Nova plataforma de ensino digital para os mais 
de 6 mil estudantes da Rede Municipal. 

Tecnologia para todos  
Processos de compra de tablets e acesso 
gratuito à internet para os alunos da Rede 
Municipal se conectarem ao Louveira Educa.

De mãos dadas contra a fome    
Mais de 6 mil kits alimentação entregues 
mensalmente para famílias de alunos da Rede 

Municipal de Ensino.

Fim da fila de espera  
Chamamento público em 
andamento para aumentar a 
oferta de vagas em creches. 
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Presente  
Ovos de páscoa entregues respeitando as dietas restritivas de 
cada um dos mais de 6 mil alunos da Rede Municipal. 

Novos espaços   
O projeto de construção de uma escola no bairro Monterrey 
está em andamento. Previsão de entrega até 2023. 

Material nas mãos 
Entrega de materiais 
didáticos para mais de 
6 mil alunos.   
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Combate à crise  
Ações contra a crise na economia local. 

Entre elas, o auxílio emergencial de R$ 3 

mil pago em 3 parcelas aos comerciantes 

da cidade.

Drive Thru do Comércio 

Alternativa para garantir o faturamento 

do comércio durante as fases mais 

restritivas do Plano São Paulo. 

Banco do Povo 

Novas linhas de crédito para os 

empreendedores de Louveira. 

Casa do Empreendedor 
Projeto de um novo espaço com estrutura 
tecnológica e programas de qualificação 
e marketing para empreendedores do 
município.

Capacitação  
Cursos gratuitos de capacitação em 
diversas áreas do empreendedorismo 
com o Sebrae.

Rota do Cicloturismo 
Sinalização e preparação de nossos 
pontos turísticos para ciclistas. 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
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Infraestrutura  
Início do processo licitatório para asfalto: 
1. Raiz da Serra 
2. Isidoro Scarance 
3. Estrada Barreiro 
4. Engenho Seco 
5. Monterrey 
 
Pau a Pique  
Implantação de galerias de águas pluviais, rede 
de esgoto e pavimentação nas ruas dos núcleos 
habitacionais I e II.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

 Parque da Cidade

Revitalização  
As obras de revitalização 
da Subestação estão quase 
prontas.  A entrega do prédio 
está prevista para junho. 
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Obras em acabamento: 
• Praça Esportiva Terra Da Uva; 
• Rotatória da Estrada Atílio     
  Biscuola; 
• Centro Equestre; 
• Alambrado da Fazenda; 
• Recuperação da Subestação; 
• Ceil Bairro; 
• Reforma da Delegacia; 
• Parque da Cidade Fase I; 
• Reforma da Escola Vila Pasti; 
• Reforma do Centro de          
  Reabilitação de Louveira.

PROJETOS
APROVADOS; 

CERTIDÕES DE 
USO DE SOLO 

EMITIDAS; 

CERTIDÕES 
DE USO DE 
SOLO PARA 
O MERCADO 

LIVRE; 

CERTIDÕES DE 
HABITE-SE.

Em números:

55 107 245 36
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Operações de fiscalização 
• 700 inspeções; 
• 40 notificações para locais em 
funcionamento irregular; 
• 23 autuações por perturbação de 
sossego ou aglomerações. 
 
Tecnologia  
Retorno do sistema de GPS das viaturas.

Proteção para mulheres 
Testes do Cartão Cidadão para o 
atendimento da Patrulha Maria da Penha 
às mulheres vítimas de violência.

Mais segurança 
Intensificação das rondas da área rural e 
nos bairros.

Mais viaturas nas ruas  
Reativação da frota de motos. 

Patrulha do Comércio 
Volta da base móvel comunitária, próximo 
ao comércio das áreas centrais.

Trânsito  
Mais de 2000 m² de pintura e sinalização 
horizontal nas ruas e avenidas da cidade.

SEGURANÇA

PESSOAS
PRESAS

DE ENTORPECENTES
APREENDIDOS

OCORRÊNCIAS
ATENDIDAS

MAIS DE CERCA  DE

Em números:

23 10kg 1000
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Combate à fome 
Distribuição de cerca de 9 mil cestas 
básicas para 4.500 famílias cadastradas. 

Alimentação saudável  
Processo de compra de cestas de 
hortifrúti para essas mesmas famílias.

Auxílio financeiro  
Cartão Alimentação de R$ 200 mensais 
para famílias em vulnerabilidade social.

Flexibilidade 
Durante o Plano São Paulo, os prazos de impostos e taxas com vencimento em 
março/2021 foram prorrogados. Os pagamentos podem ser feitos pela rede bancária, 
casas lotéricas e agentes credenciados. 

FINANÇAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Arte em evidência  
Pagamento de R$ 600 para artistas 
da cidade que atuaram em vídeos 
produzidos pela Secretaria da Cultura.

Louveira 56 anos 
Intervenções culturais no aniversário da 
cidade.

Edital nº 001/2021 
Apoio emergencial oferecido aos artistas 
e demais profissionais. Outros dois editais 
focados na contratação para cursos e 
oficinas estão em desenvolvimento.

Demandas dos profissionais 
da arte 
Cadastramento de artistas, grupos, 
técnicos e outros profissionais da 
área para a implantação do Conselho 
Municipal de Cultura.

Cultura nas escolas  
Peças de teatro virtuais exibidas para 
alunos da Rede Municipal de Ensino.

Memória Negra 
Início de restauro e preservação 
do Cemitério de Pessoas Negras 
Escravizadas.

Portais de Louveira 
Estudos para a construção dos portais de 
Louveira.

Parque das Tradições 
Estudos para a edificação do Parque das 
Tradições na região de Santo Antônio.

CULTURA E EVENTOS 
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Capacitação  
Palestras online para professores sobre 
atividades físicas e treinamento resistido. 

Manutenção  
Reparo e troca de aparelhos das academias ao 
ar livre.

Fazenda aberta  
Revitalização da Fazenda Santo Antônio 
que terá pista de caminhada, áreas para 
piquenique e espaço para eventos e 
exposições. 

Revitalização  
Manutenção, reforma e reestruturação de 
todas as praças esportivas da cidade.

Novos talentos  
Desenvolvimento de programa para detecção 
de novos atletas. 

Mais espaços  
Projeto de construção de novos campos de 
futebol na Abadia e no Parque Capivari.

ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE
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ÁGUA E ESGOTO
Saneamento  
Ampliação e implantação de rede de esgoto de 
locais como Pinho Rei, Monterrey, Vila da Conquista e 
Estrada das Laranjeiras. Atendimento  com caminhão 
limpa fossa nas regiões sem rede de sgoto.

Combate ao desperdício 
Instalação de macromedidores e telemetria das redes 
de água para combater o desperdício. 

Represa do Córrego Fetá 
Obtenção do licenciamento de operação, com 
permissão para o fechamento das comportas e 
represamento. Instalação de painéis de 
automação para a captação de água e 
de alambrado em seu entorno.

Atendimento Rápido  
Atendimento via Whatsapp - (19) 99616-8022 - para 
pedidos de ligação de água e esgoto, revisão de tarifa, 
hidrômetro, mudança e reforma de cavalete e de 
caminhão-pipa.
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Projeto Tabarana  
Elaboração de programa para despoluição 
do Rio Capivari.

Meio Ambiente  
Desenvolvimento do Plano Municipal de 
Arborização com novas regras e incentivos 
à arborização urbana.

Combate à pandemia 
Operações noturnas de desinfecção realizadas diariamente 
em mais 50 bairros e condomínios. 

SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTÃO AMBIENTAL



de Governo
100dias

Mais moradias 
Elaboração do projeto para a construção e 
entrega de mil unidades habitacionais até 
2024.

Lar para todos  
Elaboração dos programas Aluguel Social 
e Bolsa Aluguel, com o objetivo de auxiliar 
pessoas em situação de risco e vulnerabi-
lidade social.

Moradia Popular 
Os 178 apartamentos do CDHU serão 
entregues para as famílias contempla-
das ainda este ano. Na Estiva, está em 
andamento o projeto para construção do 

Popular VI, com aproximadamente 300 
unidades habitacionais entre lotes e apar-
tamentos.

Direito garantido  
Processos de regularização fundiária em 9 
áreas da cidade.

HABITAÇÃO
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Agregando valor 
Busca de aprovação técnica do Governo 
Federal para implantação do projeto Usi-
na de Suco.  

Agricultura 
Desenvolvimento de programa de cap-
tação de recursos para equipamentos e 
maquinários agrícolas.

Mais esporte 
Inscrição em programa estadual para a 
construção de quadras de futebol society, 
basquete 3x3, pista de skate e compra de 
equipamentos para academia ao ar livre.

Mais recursos 
Projetos de pavimentação com os recur-
sos de emendas parlamentares estaduais 
de R$ 1,5 milhão.

Ajuda 
Apoio para a Santa Casa na captação de 
recursos.

Transporte Público 
Reestruturação dos horários, rotas e dimi-
nuição do valor da tarifa.

Meio Ambiente 
Elaboração de projeto, junto ao Fundo Es-
tadual e Controle da Poluição, para aquisi-
ção de um caminhão de coleta seletiva.

Assistência Social   
Aquisição de um veículo destinado ao 
CRAS do bairro Santo Antônio.

Orientação 
Desenvolvimento de programas de apoio 
às secretarias municipais para a elabora-
ção de projetos.

GESTÃO DE PROJETOS 
E PROGRAMAS

Apesar disso, muito ainda precisa 
ser feito. Quando sonhamos 
com uma Louveira mais justa, 
saudável e feliz, não ficamos só 
na imaginação. Em cada sonho, 
mora um plano. E em cada plano 
mora o nosso compromisso em 
transformar Louveira no melhor 
lugar para você morar e viver.
Juntos, vamos vencer. 


