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PROGRAMA DE METAS 

 
Em atendimento ao Art. 98A da Lei Orgânica Do Município de Louveira, e alteração ao 
referido artigo realizado em 17/04/2013 apresentamos o Plano de Metas  2017 a 2020. 
Na metodologia utilizada para construção do Plano de Governo/Metas , os seguintes 
princípios foram observados: 

 I – promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e 
economicamente sustentável; 

II – inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais; 
III – atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de 

vida urbana; 
IV – promoção do cumprimento da função social da propriedade; 
V – promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda 

pessoa humana; 
VI – preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à 

poluição sob todas as suas formas; 
VII – universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com 

observância das condições de regularidade; continuidade; eficiência; rapidez e cortesia 
no atendimento ao cidadão; segurança; atualidade com as melhores técnicas; 
métodos; processos e equipamentos; e modicidade das tarifas e preços públicos que 
considerem diferentemente as condições econômicas da população; 
Tais princípios foram selecionados levando em consideração as necessidades e 
objetivos de toda a população de Louveira. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A fazenda Santo Antônio, faz parte da história de Louveira e vai ser entregue a 
população. A Proposta é de criar o Complexo de Apoio ao Idoso, com o Centro de 
Convivência, instituição de longa permanência e espaços destinados à moradia.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A Fazenda Santo Antônio 

• Área com 148 mil m2, comprada em 2014 
• Capacidade em média de atendimento a 300 idosos diariamente 
• Construção de chalés para idosos solteiros e casados 
• Construção de piscina para Hidroginástica e Hidroterapia 
• Construção deum teatro de arena, ginásio de esportes, campos de bocha e 

malha, espaço para atividades agrícolas 
• Uso de espaços para diversos Projetos Municipais 

 
• Construção do CRAS Santo Antônio; 
• Reforma do CRAS Centro; 
• Criação do Sistema Único de Assistência Social; 
• Reforma do Centro de Convivência da Juventude – Jardim 21 de Março; 
• Serviço especializado para pessoas em situação de Rua 

 

HABITAÇÃO 

Entrega de mais de 600 escrituras em mais localidades de Louveira, entre elas a Vila da 
Conquista, Jardim Amazonas, Pq. Dos Sábias e Colinas São Jose, entre outros bairros. 
Intensificar e viabilizar a parceria de entidades como CDHU, entre outras, para 
viabilização de mais 300 casas nos bairros de Louveira. 
 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A atuação do Desenvolvimento Econômico esta alicerçada através dos setores da 
Economia e sustentação dos negócios existentes, este tema tem como planejamento o 
desenvolvimento do Turismo, Agricultura, como pontos fortes e mantenedores da 
qualidade ambiental do munícipio e geração de novas oportunidades em várias 
esferas: 
 
Oportunidades implantadas para empreendedores, MPEs , Moradores: 

• Feira de Logística de Louveira; 
• Incentivo ao comércio da cidade, com ações especificas no natal e outras datas 

comemorativas; 
• Ampliação do Festival Gastronômico, com objetivo de inserir Louveira no 

roteiro de turismo gastronômico do estado; 
 
 



 

 

 
 

• Atendimento virtual do Programa Municipal de Apoio ao Empreendedor – Sala 
do Empreendedor; 

• Criação do Programa Municipal de Qualificação da Mão de Obra, montando um 
centro de cursos e treinamentos; 

• Implantação do Programa Jovem Aprendiz. 
 

MEIO AMBIENTE 

• Cinco ecopontos. A cidade terá locais adequados para que o depósito de 
entulhos, móveis usados e outros objetos; 

• Programa Bem-Estar: Cuidará dos animais abandonados ou com maus tratos, 
através do convenio com entidades especializadas e clínicas veterinárias; 

• Selo Verde Louveira: Incentivará e certificará as empresas e condomínios 
residenciais que  adotem medidas sustentáveis em seus empreendimentos; 

• Programa de Pagamento por Serviços Ambientais:  
• Beneficiara os mananciais da cidade, incentivando o reflorestamento de 

regiões com nascentes; 
• Redução dos poluentes despejados no Rio Capivari com a implantação dos 

coletores troncos de esgoto no rio Capivari e nos córregos Sapezal, Santo 
Antônio, Estiva e Fetá; 

• Plantio de 30 mil arvores  
 
 

ESPORTE 

Levar aos bairros novas opções de lazer e esporte é tão importante quanto estudar, 
trabalhar.  
 
Saúde + 
Qualidade de Vida +  
Integração 
 

• Construção do Complexo Esportivo do bairro Monterrey, com campo de 
futebol, quadra, espaços adequados para caminhada e ciclismo, playground e 
academia ao ar livre; 

 
 
 



 

 

 
 

• Também no Monterrey, ampliação das atividades esportivas, como aulas de 
zumba e taekwondo; 

• Construção de quadras poliesportivas, campos de malha e bocha, playgrounds 
e academias ao ar livre em diversos bairros: Abadia, Residencial Serra Azul, 
Jardim Niero, Colina da Bela Vista, Jardim São Francisco, Jardim Belo Horizonte, 
Residencial Cavalli, Bairro Terra da Uva, entre outros; 

• Estádio Municipal José Silveira Nunes: cobertura da arquibancada,  construção 
de sanitários, implantação de um novo sistema de  irrigação no campo e de 
nova iluminação. 

 
 
 
 

CULTURA 

 

Louveira tem gente que emociona, incentivando cada vez mais a criação artística e o 
despertar para novos talentos.  
 

• Criação da ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL com cursos de bateria, guitarra, 
contrabaixo, teclado, violão, entre outros instrumentos; 

• Criação do Cadastro único de Artistas Louveirenses; 
• Criação da SALA DE CINEMA MUNICIPAL no interior da Subestação, através de 

parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS); 
• Infraestrutura nos bairros para receber o projeto OS SONS DE LOUVEIRA, que 

levará shows com bandas e artistas da cidade, promovendo nossos talentos;  
• Restaurar a Subestação da Estação Ferroviária. Revitalização da Vila Operária, 

nas casas dos engenheiros e no paisagismo do Jardim Inglês; 
• Trazer as melhores produções artísticas do país para o Complexo da Estação 

Ferroviária. Exposições, teatro, musica, entretenimento e cultura para toda 
família. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

• O ensino fundamental de Louveira tem uma das melhores classificações do país 
em qualidade. Agora, chegou a hora de garantir excelentes oportunidades de 
ensino aos nossos jovens., com a instalação de uma Escola Técnica – ETEC; 

• Disponibilizar vagas para o Ensino Fundamental II no município, levando a 
mesma qualidade do Ensino Fundamental I; 

• Novas Escolas e Creches: Monterrey, Abadia, Estiva/Vassoural e Jardim Ana 
Maria. 

• Abertura de novas vagas no período integral nas escolas do Jardim Cavalli 
(Ensino Fundamental) e Altos da Colina (Ensino Infantil); 

• Criação de vagas em creches na faixa etária de 6 meses a 2 anos, incluindo 
convênio com a iniciativa privada; 

• Continuidade de aplicação à Lei nº 11738, de 2008, implantada em Louveira em 
2013, que garante aos professores um terço da carga horária semanal 
destinada ao aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

• Ampliação do atendimento Educacional Especializado, com a continuidade e 
contratação de profissionais; 

• Implantação da Lei Municipal do Programa Primeiríssima Infância, em parceria 
com a fundação Maria Cecília Souto Vidigal, para atendimento de gestantes e 
crianças de 0 a 6 anos; 

• Disponibilidade de mais bolsas de estudos. 
 
 

SAÚDE 

 

• Avançar no atendimento de Qualidade 
• Valorizar, desenvolver e aperfeiçoar os profissionais da Saúde; 
• Concluir a ampliação da Santa Casa; 
• Mais leitos na UTI da Santa Casa; 
• Mudança do CEMO para novas e modernas instalações; 
• Criação do Programa Saúde da Família e do Núcleo de Atenção à saúde da 

Família; 
• Remodelação do PA Bairro, que passará a ocupar todo o espaço do prédio 

atual; 
• Restruturação do Programa Melhor em Casa. 

 



 

 

 
 

SEGURANÇA 

A cidade já dispõe do Programa “ Louveira Segura” que consiste na união de várias 
ações de prevenção à criminalidade e de segurança do cidadão. 
 

• Contratação de mais guardas Municipais, com a realização de cursos para 
formação e qualificação dos profissionais; 

• Novas etapas do Programa “ Promovendo Valores e Educação”, que orienta 
crianças e adolescentes sobre segurança pessoal e pública;  

• Reforço ao Patrulhamento Patrimonial e às Rondas Ostensivas Municipais; 
• Mais Câmeras de monitoramento no município que ajudam na identificação de 

focos de roubos,  furtos e outros crimes; 
 

 
 

MOBILIDADE URBANA 

 
Louveira terá o anel Viário para dar maior fluidez ao trafego e segurança aos 
motoristas. 
O anel viário começará no Km 70 na Rodovia Anhanguera, próximo a P&G, com um 
trevo completo, melhorando o acesso às empresas. 
 

• O projeto envolve vários viadutos um deles sob a via férrea e a estrada das 
Rainhas, ligando a Vila Pasti ao Jardim Niero, com acesso aos dois lados da via 
férrea; 

• Outro grande viaduto também na rodovia Anhanguera, KM 72, para interligar a 
Rua Atílio Biscuola ao bairro Santo Antônio. Serão construídas duas pontes 
sobre o rio Capivari e outra na Rua Atílio Biscuola, formando assim o grande 
anel viário de Louveira, com 12 Km de extensão; 

• Implantação de novos pontos de ônibus; 
• Renovação da frota de ônibus; 
• Estudo para implantação de ciclovia no município; 
• Estudo de viabilidade para implantação de bicicletários pela cidade; 
• Estudo para viabilidade de um terminal intermunicipal 

 
 
 

 



 

 

 

ÁGUA & ESGOTO 

Nos últimos anos foram marcados por grandes investimentos na área de saneamento. 
Os próximos passos são decisivos para garantir água para o futuro e deixar Louveira 
longe do racionamento provocado pelas estiagens e pela falta de investimento no 
passado. 
 

• 300 milhões de litros de água, construção da represa de captação do Córrego 
Fetá; 

• 2,8 bilhões de litros de água, construção da Represa Engenho Seco; 
• Construção de uma estação Elevatória Central; 
• Construção das instalações de captação de água no Rio Capivari, que vai 

aumentar a disponibilidade de água no município;  
• Construção de uma adutora de 7 km para abastecimento de agua nos bairros 

Monterrey, Arataba e Abadia; 
• Construção de 2 reservatórios de água tratada no Monterrey e no Arataba; 
• Construção de rede coletora de esgoto para atender os bairros Monterrey e 

Arataba; 
• Construção de 8 Km de emissário de esgoto; 
• Troca de rede de água na região central e das ruas nos bairros  Vila Bossi e do 

Santo Antônio; 
 

 

QUALIDADE DE VIDA 

PARQUE CAPIVARI – LAZER PARA TODA FAMÍLIA  
 

• Cerca de 550 mil m² de área total; 
• Espaços para lazer, esportes e eventos; 
• Piscinas, pista para caminhada, quiosques para piquenique, ciclovia, amplo 

estacionamento; 
• Será construído nas dependências do Parque Capivari um complexo aquático 

para toda família. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

NO CENTRO DA CIDADE: 
 
• Intervenções nas avenidas José Niero, Armando Steck, Ricieri Chiqueto e Paulo 

Prado; 
• Ampliação de calçadas e acessibilidade, paisagismo completo, fiação 

subterrânea, projeto de iluminação, pontos de ônibus e mais espaço para o 
comercio. 
 

NAS PRAÇAS: 
 

• Implantação do Programa “ A sua Praça”; 
• Instalação de academias ao ar livre que ainda não foram contempladas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Louveira, 28 de Abril de 2.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Secretaria de Gestão de Projetos e Programas 

______________________________ 

Nicolau Finamore Junior 

Prefeito Municipal 


