
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE METAS 

RELATÓRIO 2º SEMESTRE DE 2017



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Louveira 

 

 Todas as ações de governo apresentadas nesse programa de metas estão organizadas 

segundo objetivos estratégicos, indicadores e suas metas alinhadas aos eixos estruturantes do projeto 

de governo, conforme discriminação a seguir: 

 

• Educação 

• Gestão Ambiental 

• Assistência Social 

• Saneamento 

• Administração 

• Esporte 

• Saúde 

• Cultura & Eventos 

• Segurança 

• Gestão de Projetos e Programas 

• Habitação 

• Infraestrutura 

• Desenvolvimento Econômico 

• Serviços Públicos 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO 

Em atendimento a Diretriz da Lei Orgânica nº 015/2011, informamos as ações 
realizadas pela Secretaria de Educação no 2º semestre de 2017, destacando as 6 
principais ações da Secretaria de Educação neste ano: 
 
06 principais ações neste ano 
 
01-Participação nos Seminários da UNDIME para estudo da Base curricular Nacional e 
contratação de Assessoria da Empresa “Saberes” para a construção das Diretrizes 
Curriculares e formação das comissões para a construção das Diretrizes Curriculares do 
município de Louveira e Elaboração  final do documento Diretrizes Curriculares do 
Município de Louveira (Infantil, Fundamental , E.J.A. e AEE); 
 
02-Contratação de empresa da  iniciativa privada, através de licitação, para 
atendimento de crianças de 06 meses a 02 anos,  aumentando o número de vagas para 
esta faixa etária; 
 
03-Estruturação da Equipe de formação da Secretaria de Educação com ampliação 
para o Ensino Infantil a partir da adesão ao PACTO/MEC 2017; 
 
04-Avaliação do Ensino no município através da Prova Louveira com a utilização do 
material “Aprova Brasil” e entrega de medalhas por mérito e aproveitamento aos 
alunos que se destacaram; 
 
05- reorganização dos 08  pólos de Atendimento Educacional Especializado (AEE)  nas 
escolas, através do qual se realizam os atendimentos aos alunos do Ensino Infantil e 
Fundamental ,além  de orientações aos pais e assessoria aos profissionais da educação 
envolvidos com o aluno , entre eles: professores, diretores, coordenadores e 
cuidadores; 
 
06-  Instalação no município de um Pólo da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo)  que contará com 150 vagas nos cursos de graduação em Bacharelado de 
Engenharia da Produção, Bacharelado de Engenharia da Computação e Licenciatura 
em Pedagogia, sendo 50 vagas para cada curso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Demais ações referentes ao ano de 2017: 
 
I-Estrutura: 
01-Contratação de empresa da  iniciativa privada, através de Licitação, para 
atendimento de crianças de 06 meses a 02 anos,  para o prédio concluído em janeiro 
de 2017 pela Prefeitura Municipal de Louveira, no Alto das Colinas; 
 
02-Entrega da reforma e ampliação do CECI “Paraíso do Saber”; 
 
03-Em fase de finalização da construção da unidade educacional para atendimento de 
Educação Fundamental de período integral, situado a Rua  Boa Vista, possibilitando a 
abertura de novas vagas no período integral; 
 
04-Conclusão do  Complexo Esportivo do CEIL Prof. Aparecida Guisalberte Yembo, 
incluindo a cobertura da piscina; 
 
05-Instalação de novos Playground no CECI “Pequeno Príncipe”; 
 
06-Construção de um almoxarifado na EMEF”Angelo Argenton Filho”; 
 
07-Manutenção constante dos prédios escolares, conforme a necessidade; 
 
08- Adequação de acessibilidade, conforme necessidade; 
 
09-Revitalização de pátios externos com piso ecológico na EMEF “Angelo Argenton 
Filho”; 
 
10-Reformas: pintura, ampliações e adequações das escolas existentes, promovendo 
segurança, bem estar e acessibilidade; 
 
11-Adequação da “Casa Mazzali” para atendimento dos alunos do SENAC e do “Centro 
de Formação” da Secretaria de Educação; 
 
II-Formação e Capacitação: 
01-Palestras com os profissionais da Secretaria da Saúde sobre: Alimentação Saudável, 
Higiene, Cuidados e Higiene Bucal,Orientações com Fonoaudiólogas; 
 
02-Capacitações dos profissionais da Educação Fundamental e Infantil relacionados aos 
materiais didático; 
 
03-Formação em “Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa” através do Núcleo de 
Formação da Secretaria de Educação para os professores de 3º ao 5º anos do Ensino 
Fundamental, Coordenadores do Ensino Infantil e professores de Pré-escola; 
 
 



 

 

 
 
04- Formação em janeiro para os professores que não estavam em férias sobre : Meio 
Ambiente, Jogos Matemáticos, Leitura e Jogos de Língua Portuguesa, Informática Uso 
da Lousa Interativa,Mini curso de Voz com a presença da Fonoaudióloga Mariane e 
Palestra sobre “Desenvolvimento Infantil” com a psicóloga Luciana; 
 
05-Capacitação específica para os professores de Inglês, referente ao material didático 
utilizado; 
 
06-Oficinas sobre as diferentes Inclusões, para todos os envolvidos com crianças com 
necessidades especiais em várias oportunidades durante o semestre; 
 
07- Visita a feira Reatech em São Paulo com os professores do A.E.E. (Atendimento 
Educacional Especializado); 
 
08-Assessoria aos professores que atuam com alunos de Inclusão, através das 
instituições parceiras; 
 
09-Adesão ao PACTO-edição 2017 (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa) e 
capacitação dos professores de 1º ao 3º ano , coordenadores e professores de 
Educação Infantil; foco nas avaliações externas, direitos de aprendizagem e otimização 
do uso do material didático; 
 
10- Orientação a professoras dos Projetos no Ensino Infantil pela Orientadora 
Pedagógica Roberta; 
 
11-Reunião bimestral com as Orientadoras Pedagógicas do Ensino Fundamental e 
Infantil para análise dos Conselhos de Classe e proposta de ações pedagógicas; 
 
12-Continuidade do uso do material “Aprova Brasil” –com capacitação e avaliação 
interna da rede de ensino para os 4º e 5º anos com o objetivo de nortear as ações 
visando à recuperação de alunos e melhoria na qualidade de Ensino além da avaliação 
interna da rede e preparo para as avaliações externas com objetivo de melhorar os 
índices do município; 
 
13-Participação nos Seminários da UNDIME para estudo da Base curricular Nacional; 
 
14-Assessoria pela Empresa “Saberes” para a construção das diretrizes curriculares e 
formação das comissões para a construção das diretrizes curriculares do município;  
 
15- Elaboração  final das Diretrizes Curriculares do Município de Louveira (Infantil, 
Fundamental e E.J.A. e AEE; 
 
16-Participação de formação pelos técnicos da Secretaria de Educação no Instituto 
ESTRE de Paulínia sobre Sustentabilidade Ambiental; 
 



 

 

 
 
17-Inscrição do CEIL Fundamental  e Infantil “Prof. Aparecida Guisalberte Yembo” no 
Projeto “Escolas Sustentáveis” em parceria com o Instituto ESTRE; 
 
18-Participação dos professores de 4º e 5º ano e coordenadores nas formações da 
CCR/AUTOBAn sobre Trânsito e Meio Ambiente; 
 
19- Capacitações e Formações do Programa Primeiríssima Infância, da Equipe Técnica 
da Secretaria de Educação para  Coordenadores; 
 
20-Participação da equipe de formação da Secretaria Municipal de Educação em 
capacitações do PNAIC 21-Participação da Secretária de Educação em Fóruns e 
seminários da UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação). 
 
III-Parcerias 
01-Programa Primeiríssima Infância parceria Secretaria da Saúde e Educação, para 
atendimento de gestantes e crianças de 0 a 06 anos a de acordo com a instituição da 
Lei no município em 2016; 
 
02-Manutenção das parcerias com a CCR/AUTOBAN “Caminho para a 
Cidadania”;(campanhas, oficinas para professores,teatro, Buzum, palestra para 
professores,etc...); 
 
03-Manutenção Projeto “Conhecendo a Câmara Municipal de Louveira”; 
 
04-Continuidade das ações do programa “Saúde do Escolar” em parceria com 
Secretaria de Saúde; 
 
05-Manutenção da parceria ETEVAV (Cursos Profissionalizantes); 
 
06-Manutenção da parceria SENAC (curso preparatório para o 1º emprego); 
 
07-Manutenção da Parceria PAIDEIA (cursinho preparatório para o vestibular); 
 
08-Realização anual do EMESA-(“Encontro Municipal de Educação e Sustentabilidade 
Ambiental”) continuidade da parceria entre a Educação e a Secretaria de Gestão 
Ambiental nos projetos com as escolas sobre sustentabilidade ambiental; 
 
09-Realização anual da “Olimpíada Estudantil” em parceria com a Secretaria de 
Esportes; 
 
10-Participações da Secretaria de Educação em Conselhos: CME ( Conselho Municipal 
de Educação), CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
FUNDEB (Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica) e CAE (Conselho de 
Alimentação Escolar), CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) e FUNDEB, 
 



 

 

 
 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação; 
 
11-Programa “Saúde Vocal”em parceria com Secretaria da Saúde para profissionais da 
educação; 
 
12-Parceria entre o Projeto Corujinha (Golfe)  e as classes de A.E.E. (Atendimento 
Educacional Especializadao); 
 
IV-Aquisições 
01-Compra de equipamento e móveis atendendo as necessidades das unidades 
escolares;  
 
02-Aquisição de materiais escolares e de consumo; 
 
03-Internet para os laboratórios das escolas de Ensino Fundamental e Backup de todas 
as unidades. 
 
V-Outras ações da Secretaria de Educação: 
01-Fortalecimento do Curso de Educação de Jovens e Adultos com divulgação do 
curso,  suporte técnico;continuidade das aulas de informática e visitas culturais; 
 
02-Acompanhamento do índice do IDESP e IDEB (avaliações externas) e Aprova 
Brasil(Avaliação da Rede Municipal) e acompanhamento do plano de ação para atingir 
as metas para os anos seguintes; 
 
03-Otimização e melhoria no atendimento dos alunos de escola de período integral no 
que se referente ao período oposto de aula com a ampliação da oferta de modalidades 
esportivas ,atividades e materiais e aperfeiçoamento dos  projetos; 
 
04-Gestão da Secretaria de Educação democrática e participativa; 
 
05-Visitas periódicas nas escolas pela equipe administrativa e pedagógica da S.E. a fim 
de acompanhar as questões pedagógicas, resolver questões administrativas, de obras 
e equipamentos entre outros assuntos da rotina escolar; 
 
06-Manutenção  de100% do transporte escolar para estudantes em nível superior e 
técnico; 
 
07-Continuação do “Programa Rumo ao Ensino Superior e Tecnológico” (bolsa de 
estudo para alunos de baixa renda); 
 
08-Participação nas avaliações externas: Prova ANA e  PROVA BRASIL; 
 
 



 

 

 
 
09-Atenção especial ao controle da merenda escolar oferecida aos alunos;  
 
10-Cardápio especial para alunos com restrição alimentar e religioso; 
 
11-Entrega de ovos de Páscoa, inclusive observando a restrição alimentar; 
 
12-Entrega de balas pelo Papai Noel, inclusive observando a restrição alimentar 
 
12-Disponibilização de tablets, para as crianças  com deficiência de Inclusão no Ensino 
Infantil e Fundamental; 
 
13-Análise e acompanhamento dos índices do IDESP e IDEB (avaliações externas) e 
acompanhamento do plano de ação para atingir as metas para os anos seguintes; 
 
15-Continuidade do Projetos de Leitura e Resgate Cultural nas escolas de Ensino 
Infantil; 
 
16-Continuação e ampliação do projeto Fanfarra e Projeto Banda nas Escolas; 
 
17-Oferta de atividades culturais:  teatro, visita de campo,  contação de história, etc; 
 
18-Presença de auxiliares nos cuidados das crianças com necessidades especiais; 
 
19-Contratação de Estagiários em Pedagogia; 
 
20-Continuidade do Projeto do Golf na aula de Educação Física da EMEF “Ângelo 
Argenton Filho , EMEF “José Odair Montelatto” para os alunos de   período integral e 
no AEE; 
 
21-Continuidade das Festas Juninas com a participação das APMs(Associação de Pais e 
Mestres); 
 
22-Participação em concursos culturais; 
 
23-Em parceria com a Saúde, ampliação da oferta do atendimento Educacional 
Especializado aos alunos nas instituições CIELO, Braille, Amarati e Lar Cabe; 
 
24-“Semana da Criança” nas escolas com brinquedos,música e lanche especial; 
 
25-Transporte Escolar com veículos adaptados para alunos com necessidades 
especiais; 
 
26-Orientações pontuais da equipe técnica da Secretaria de Educação nas escolas de 
acordo com as necessidades e solicitações: 
 



 

 

 
 
27-Ampliação e melhorias nas condições de transportes realizados pelos agentes 
escolares; 
 
28-Participação da Equipe da S.M.E. na elaboração dos projetos das novas escolas e 
compra de equipamentos; 
 
29-Eleição para novos membros do Conselho Municipal de Educação. 
 
 

GESTÃO AMBIENTAL 

A Secretaria de Gestão Ambiental, no 2º semestre de 2017, cumpriu as metas, 
trabalhando com muito empenho e de forma efetiva suas políticas públicas 
relacionadas de forma direta e algumas indiretas, contribuindo com o 
desenvolvimento sustentável de Louveira. Deste modo, atingiu 100% de sua meta para 
o período. 
Abaixo, os resultados quantitativos correspondentes às ações da Secretaria de Gestão 
Ambiental realizadas entre julho e dezembro de 2017: 
 

Documento Emitido Quantidade 

Auto de advertência 6 

Auto de multa 12 

Laudo para Redução de IPTU 49 

Licença de Operação 4 

Licença Prévia de Instalação 6 

Licença Prévia de Instalação e Operação 3 

Notificação 15 

Relatório de inspeção 17 

Solicitação de serviços 74 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 3 

Termo de Compromisso Ambiental (TCA) 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ação realizada 

750 litros de óleos e gorduras residuais coletados 

100 lixeiras instaladas 

650 toneladas de resíduos recicláveis coletados 

12.500 lâmpadas coletadas 

75 kg de pilhas e baterias recolhidas através do programa “Papa Pilhas” 

3.000 pneus recolhidos de forma correta 

5 ecopontos para depósito de entulhos, móveis usados e outros objetos 

10 produtores assinaram, foram pagos e iniciou o plantio do PSA 

3.000 mudas de espécies nativas plantadas para reflorestamento 

1020 alunos atendidos pelo Programa de Educação Ambiental 

800 m³ de podas vegetais trituradas e distribuídas 

 

ASSISTÊNCIAL SOCIAL 

No 2º semestre/2017, a Prefeitura Municipal de Louveira, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos de trabalho, 
incumbiu-se das seguintes ações, a saber: 

 

a. Departamento de Proteção Social Básica 

� Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

� 1679 atendimentos técnicos; 

� 213 visitas domiciliares às famílias referenciadas; 

� 4570 cestas básicas entregues; 

� Novas instalações para o CRAS Centro; 

� Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 

a 12 anos (Cáritas Paroquial) 



 

 

 

� 135 crianças nas seguintes atividades: Teatro, Confeitaria, Cinema, 

Jogos e leitura, Culinária, Zumba, Grafitti, Capoeira e passeios; 

� Centro de Convivência da Juventude  

� 133 adolescentes nas seguintes atividades: Educação Social, Arte 

Urbana, Dança de Rua, Recrearte e Convivência; 

� Centro de Convivência do Idoso  

� 411 idosos nas seguintes atividades: Alfabetização e leitura, 

Artesanato, Coral, Coreografia, Dança de Salão, Ioga,                             

Ginástica/Condicionamento físico, Teatro e Vôlei adaptado; 

� 33 Reuniões de grupo de Convivência (Palestras, Cinema, Feiras de 

Trocas e de Solidariedade, Bailes, Datas Comemorativas); 

� 04 viagens culturais. 

b. Departamento de Proteção Social Especial 

� Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS 

� 86 famílias referenciadas ao Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; 

� 43 adolescentes em cumprimento de Medida                           

Socioeducativa – MSE; 

� Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – 

Casa Luz e Vida 

� 133 atendimentos pela dupla psicossocial (família / acolhido);  

� 146 acompanhamentos pela Saúde; 

� 08 reuniões / acompanhamentos na Educação; 



 

 

 

� 76 atividades relacionadas à convivência comunitária (Passeios, 

participação em eventos culturais e atividades recreativas externas); 

� 166 visitas supervisionadas; 

� 37 visitas domiciliares 

� 95 saídas aos finais de semana do acolhido para família; 

� 32 famílias participantes em atividades internas (comemorativas); 

 

� Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua 

� Novas instalações para o Serviço de Acolhimento para pessoas em 

situação de rua; 

� 15 usuários referenciados na casa de acolhimento; 

� 05 usuários desligados da casa de acolhimento – vida independente; 

� 217 abordagens sociais realizadas (total no período), totalizando 16 

pessoas (média/mês); 

c. Departamento de Inclusão Produtiva 

� ECOSOL 

� Grupo CAPS – Mosaicando Arte; 

� Grupo de mulheres do microterritório do CRAS - Monterrey 

Aromatizadores; 

� Grupo Horta em parceria com a Casa Novo Caminhar; Natureba 

hortaliças e Ervas Grupo Familiar; Silvas Chocolate; 

� Acompanhamento das ações do grupo, produção, capacitação em 

Ecosol, participação em eventos, festas e feiras, vendas diretas; 



 

 

 

d. Departamento de Transferência de Renda e Vigilância Socioassistencial 

� Cadastro Único 

� 823 atendimentos para inclusão ou atualização dos dados na base de 

dados do Cadastro Único para Programas Sociais; 

� 1333 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família; 

� 73 famílias beneficiadas pelo Programa Estadual Renda Cidadã; 

� 17 adolescentes beneficiados pelo Programa Estadual Ação Jovem; 

� 04 idosos beneficiados pelo Programa Estadual Renda                      

Cidadã – Idoso; 

� 58 crianças beneficiadas pelo Projeto Vivaleite 

� Vigilância Socioassistencial 

� Suporte técnico para elaboração do novo sistema de informação; 

� Georreferenciamento das famílias referenciadas aos serviços. 

e. Projeto Especial Intersetorial: Política Pública em favor do Idoso 

� Complexo de Apoio ao Idoso - Fazenda Santo Antônio 

� Limpezas e manutenção de Prédios - continuação; 

� Corte e manutenção de grama e poda de todos os jardins, do pomar 

e de outras áreas adjacentes; 

� Chegada da rede municipal de água à fazenda. Extensão da rede 

desde o Condomínio Jardim Primavera; 

� Obras de nivelamento e preparação de caminhos; 

� Levantamento planimétrico para realização das obras de fechamento 

e calçadas; 



 

 

 

� Processo licitatório para empresa que fará o fechamento (muros e 

gradil) e de calçadas; 

� Criação de projeto para as infraestruturas - arquitetura e urbanismo; 

vias (pavimentação); sinalização; drenagem, distribuição de água; 

rede coletora de esgoto sanitário; rede elétrica; rede de telefonia; 

rede de dados de internet; etc. 

� Reuniões e atividades: 

i. Atividade de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro 

de Convivência do Idoso à sexta-feira: 

� - Aniversariantes do CCI - Comemoração especial na 

última sexta-feira do mês. 

ii. Conselho Municipal do Idoso - reunião ordinária; 

iii. Reunião do Fórum do Aglomerado Urbano das Pessoas Idosas 

de Jundiaí e Região; 

iv. Reuniões mensais do Departamento de Proteção Social Básica 

da Secretaria de Assistência Social; 

v. Reuniões semanais do NUCCA com o grupo da Horta; 

vi. Visitas guiadas para grupos que solicitam conhecer a Fazenda 

S. Antonio e o Projeto. 

SANEAMENTO 

ÁGUA – Realizações em 2017 

• Rede de distribuição de água para a Vila da Conquista e Estrada do Pau a 
Pique: Resolvendo um importante ponto de falta de abastecimento de 
água no município. Extensão executada: 5.162,00 m;  

• Substituição de rede de água na Av. Marginal da Anhanguera até o 
Booster na portaria da DHL: Aumentando o volume e pressão de água 
na região do Bairro Pinho Rei e redondezas. Extensão executada: 
1.143,60 m;  



 

 

 
 

• Extensões de rede em vários pontos da cidade: Várias áreas com 
problemas de abastecimento de água no Município estão sendo 
atendidas com pequenas extensões realizadas. Já executadas: 
Av. Alexandre Biasi. Extensão executada: 180,00 m,  

Estrada das Rainhas. Extensão executada: 350,00 m; 

• Extensão da Adutora de água tratada até o Reservatório Popular IV: 
Abastecimento de água para o novo reservatório Popular IV. Extensão 
executada: 210,00 m; 

• Extensão da adutora de água até o Reservatório Parque Brasil: 
Abastecimento de água para o novo reservatório Popular IV. Extensão 
executada: 70,00 m; 

• Extensão da adutora de água bruta do córrego Rainha: Extensão  dentro 
da área de captação e ETA para adução direta até a calha Parshall. 
Extensão executada: 177,00 m;  

• Alteração da rede de distribuição na Rua Catharina Calssavara Caldana: 
Devido a desativação do retorno do 4 milhões fez-se necessária alterar a 
derivação da rede que segue para abastecer a região da Prefeitura; 

• Extensão de rede até a fazenda Santo Antônio: A fazenda que possui um 
plano ambicioso de recuperação de idosos não possuía água tratada. 
Extensão executada: 751,00 m;  

• Remanejamento da adutora na Av. Silvério Finamore: A adutora de 
DEFOFO 300mm está localizada sob o bloco de fundação previsto para o 
novo viaduto da Rodovia Romildo Prado, fazendo necessária a alteração 
de traçado em um trecho de 80,00 m; 

• Extensão de redes no bairro Vista Alegre: Para ativação do Reservatório 
Popular IV faz-se necessário que sejam estendidas as redes principais de 
abastecimento que hoje derivam do Reservatório existente no bairro. 
Extensão executada: 401,00 m;  

• Rede de distribuição para o bairro Abadia: Aproximadamente 8 km de 
rede de abastecimento estão sendo implantadas em todo o bairro. 
Extensão executada: 5.966,00 m;  

• Ligação das adutoras ao Booster do Vista Alegre: A adutora em PEAD 
225mm não tem ainda ligação ao Booster sendo necessária toda a 
ligação, além do fornecimento das peças para melhora na vazão até o 
novo reservatório do Popular IV; 

• Adutora de água para o Bairro Jesus: Resolvendo um importante ponto 
de falta de abastecimento de água no município. Extensão executada: 
1.070,00 m; 

• Interligações Jardim Juliana: Resolvendo um importante ponto de falta 
de abastecimento de água no município. Extensão executada: 194,00 m;  
 
 
 
 



 

 

 
 

• Remanejamento e reforço da Adutora na Rua Antonio Bevilaqua: 
Resolvendo grande problema de abastecimento e grandes 
manutenções. Extensão executada: 650,00 m; 

• Construção do novo booster do bairro Vista Alegre: Ajudará no 
abastecimento do novo reservatório Popular IV; 

• Construção de booster no Jardim Primavera: Ajudará no abastecimento 
do novo reservatório localizado dentro do loteamento; 

• Travessia de Água sobre a Rodovia Romildo Prado - Sapezal: 
Fundamental para levar a água do Reservatório do Parque dos Estados à 
Região da Procter & Gamble. Extensão executada: 100,00 m;  

• Travessia de Água sobre a Rodovia Romildo Prado - Guembê: Será uma 
reserva para futuro abastecimento de água para a região. Extensão 
executada: 72,00 m; 

• Travessia de Água sobre a Rodovia Romildo Prado - Vila Nova Louveira: 
Levará a água tratada da ETA para o novo Reservatório localizado no 
Bairro Sagrado Coração de Jesus. Extensão executada: 72,00 m; 

• Travessia de Água sobre a Rodovia Romildo Prado - Santa Isabel: 
Substituirá a atual adutora de água para o Reservatório Santa Isabel 
para suprir a demanda de água para a região que abastecerá os Bairros 
(Santa Isabel, Monterrey, Arataba e Abadia). Extensão executada: 72,00 
m; 

• Travessia de Água sobre a Rodovia Romildo Prado para futura Adutora 
Arataba/Monterrey: Travessia para a passagem de água da Adutora do 
Arataba/Monterrey e distribuição do bairro Abadia. Extensão 
executada: 72,00 m; 

• Travessia de Água sobre a Via Anhanguera – Burch / Jardim Juliana: nova 
adutora que levará água até o novo reservatório Jd. Juliana. Extensão 
executada: 150,00 m;  

• Remanejamento de rede de distribuição de água na região Central: para 
substituir as redes antigas de cimento amianto por PEAD e reduzir as 
perdas de água, melhorando as condições de abastecimento de água no 
Centro de Louveira, e substituição e padronização das calçadas incluindo 
pisos podotáteis de orientação para deficientes visuais. Extensão 
executada: rede 4.221,00 m e calçada 7.680,00 m²; 

• Construção da nova Estação Elevatória Central de Água Tratada: 
construção da parte civil e das linhas de sucção que levará água pelas 
adutoras para os reservatórios Quatro Milhões, Bandeirantes, Vera Cruz, 
Jatobás-Sagrado Coração de Jesus e Santa Isabel composto em 
conformidade com o novo sistema de distribuição de água de Louveira e 
a setorização que será implantada, composto por 07 conjuntos moto-
bombas (com 01 bomba operando + 01 bomba reserva para cada 
conjunto), sendo que 06 conjuntos estarão em operação e 01 conjunto 
será reserva, vazão total de recalque de 432,00 l/s e potência instalada 
de 562 cv; 

• Reforma dos Reservatórios Quatro Milhões e Santo Antônio; 



 

 

 
 

• Novos Reservatórios de Água Tratada: andamento na construção dos 09 
novos Reservatórios com ênfase os reservatórios Jardim Juliana, Popular 
IV e Parque Brasil em fase final de conclusão, os reservatórios 
Bandeirantes, Vera Cruz, Omizolo, Jatobás, Arataba e Monterrey em 
fase intermediária de conclusão. Quando prontos e em operação terão 
uma capacidade total de reservação de 11.500,00 m³ de água tratada; 

• Desassoreamento das lagoas de captação no córrego Fetá: retirada de 
aproximadamente 40.000,00 m³ de material reestabelecendo um 
volume nos lagos para captação de água bruta em torno de 
40.000.000,00 de litros; 

• Setorização do Jardim Juliana: a iniciar em dezembro/2017 consiste em 
remanejamento e reforço de redes de água, interligações entre redes, e 
estabelecimento de um setor físico de abastecimento, melhorando as 
condições do sistema e de controle do abastecimento. Remanejamento 
de 1.700,00 de rede de água.  
 

ESGOTO – Realizações em 2017 

• Execução de rede coletora de esgoto no bairro Faixa Azul: ampliação da 

coleta e afastamento de esgoto e despoluição do Rio Capivari. Extensão 

executada: 635,00 m; 

• Execução do emissário de esgoto do bairro Vassoural: para 

encaminhamento do esgoto do bairro para o interceptor Capivari. 

Extensão executada: 1.000,00 m; 

• Execução do Interceptor de esgoto do Rio Capivari – trecho montante 

(sul): para receber o esgoto coletado nas regiões Sul e Leste de Louveira 

e interligar com o interceptor do Capivari no centro da cidade que 

encaminha para a Estação de Tratamento de Esgoto, despoluindo o Rio 

Capivari. Extensão executada: 2.700,00 m; 

• Execução do Interceptor de esgoto do córrego Fetá: para coletar o 

esgoto dos bairros Caldana, Abadia, Arataba e Monterrey, e da zona 

rural na região leste de Louveira, despoluindo o principal corpo hídrico 

utilizado para abastecimento do município (córrego Fetá) e o Rio 

Capivari. Extensão executada: 3.000,00 m; 

• Extensão de Redes Coletoras de Esgoto: em diversos locais do município 

sendo na Rua Silvério Finamore (450,00 m), Vila da Conquista (1.400,00 

m), Abadia (2.000,00 m), Estrada do Pau a Pique (280,00 m), Bairro 

Estiva (800,00 m). Extensão total executada: 4.930,00 m; 

• Travessia de Esgoto sobre a Rodovia Romildo Prado - Sapezal: 
Fundamental para levar o esgoto coletado na região do córrego Sapezal 
a montante até o interceptor do córrego Santo Antônio. Extensão 
executada: 120,00 m; 



 

 

 
 

• Travessia de Esgoto sobre a Rodovia Romildo Prado - Guembê: 
recebendo o esgoto da cabeceira do córrego Guembê e conduzir até o 
interceptor do Rio Capivari. Extensão executada: 72,00 m;  

• Impermeabilização e Recuperação do 3.º Tanque do Reator UASB na 

Estação de Tratamento de Esgoto:  a colocação em operação do 3.º 

Tanque do UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket ou Reator 

Anaeróbico de Fluxo Ascendente – RAFA proporcionará um aumento da 

capacidade de volume tratado de esgoto e uma melhor eficiência na 

remoção de carga orgânica. 865,00 m² de área impermeabilizada e 

recuperada do reator. 

 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA – Realizações em 2017 

• 380 Processos abertos: 108 (28%) Pedidos de Ligação de Água e Esgoto, 86 

(22,50%) Pedidos de mudança de cavalete da ligação de água, 83 (22%) Pedidos 

de troca de hidrômetro, 36 (9,50%) Pedidos de ligação de água, 21 (5,50%) 

Pedidos de ligação de esgoto, 26 (7%) Pedidos de instalação de hidrômetro e 

desligamento de água, 20 (5,50%) Outros – Vistorias, religação de água, viagem 

de água; 

• 2.714 Chamados/Reclamações pelo Cartão Cidadão: 1.360 (50%) Falta de água, 

398 (14,50%) Vazamento de água no cavalete, 379 (14%) Entupimento da rede 

de esgoto, 348 (13%) Vazamento de água, 104 (4%) Troca de registro, 125 

(4,50%) Outros.  

ADEQUAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA – Realizações em 2017 

• Serviços de Substituição dos Hidrômetros antigos em todo o município: 

Contrato iniciado em Outubro/2017 prevê inicialmente a substituição de 8.000 

hidrômetros de categoria residencial e comercial. Em 02 meses foram 

substituídos 2.000 hidrômetros, resultando em 40% dos casos a manutenção 

da média de consumo, 30% dos casos registros de pequenas altas no consumo 

(até 10%), 20% dos casos em pequenas baixas no consumo (até 10%), 6% dos 

casos em grandes altas de consumo (até 100%), 4% dos casos em grandes 

quedas de consumo (até 50%). Na maioria das altas do consumo foram em 

função de vazamentos internos nos imóveis onde não vinha sendo registrado 

no hidrômetro antigo que encontrava-se quebrado ou com problemas e a 

leitura era realizada pela média não correspondente ao consumo real; 

• Serviços de Adequação Operacional do Sistema de Abastecimento de Água nos 

bairros Vista Alegre e Jardim Ana Maria/Colinas de São José que eram os 

pontos críticos devido as condições topográficas e que atualmente a situação  



 

 

 

 

está normalizada. Foram quase 230 reclamações de falta de água registrada em 

outubro/2017 e atualmente este número foi reduzido para 15 reclamações no 

mês de dezembro/2017; 

• Aquisição de Caminhões Tanque para o abastecimento dos bairros Arataba, 

Monterrey e Abadia com 02 novos caminhões disponíveis de 15.000 litros de 

capacidade cada um somando-se aos 03 caminhões existentes, proporcionando 

uma melhora e rapidez no abastecimento de água naqueles bairros e 

atendimento as diversas demandas em toda a cidade; 

• Aplicação de Produto Químico adicional no sistema do tratamento de esgoto 

denominado sal férrico na estação elevatória de chegada do esgoto na ETE acelerando 

a precipitação dos gases formados no esgoto e reduzindo o odor de esgoto no 

processo de tratamento. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

INDICADORES DE REALIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO 2º SEMESTRE 2017 
 

Em atenção ao artigo 98-A e os parágrafos 4º e 5º do artigo 212 da Lei Orgânica 
do Município de Louveira, acrescidos através da Emenda à Lei Orgânica nº 015/2011, 
vêm essa Secretaria de Administração apresentar o rol de medidas implementadas 
através do Programa de Metas de sua Gestão 2017-2020, havendo destaque para as 
seguintes realizações nesse 2º semestre de 2017: 
 

1. Implantação do sistema de Pregão Eletrônico, agregando assim mais uma 
modalidade para as contratações realizadas pela Municipalidade. Este sistema 
agregado aos já existentes permitirá maior abrangência, mais competitividade, 
resultando em mais economia ao Município e agilidade aos processos; 

 
2. Implantação de políticas de redução de custos com o não reajuste inflacionário 

dos contratos e negociações para que os fornecedores ofertem condições mais 
vantajosas à Prefeitura de Louveira, proporcionando assim economia aos cofres 
públicos; 

 
3. Implementação do convênio entre a Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo com a Secretaria de Administração de Louveira para a utilização do 
sistema de compras BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), facilitando o contato 
com os fornecedores, tendo em vista o amplo rol de dados que permite a 
pesquisa de quaisquer fornecedores do Estado, desde que cadastrados na  
 



 

 

 
 

4. Central do sistema, o que proporcionará maior celeridade em possíveis 
aquisições pela Municipalidade; 

 
5. Ativação do segundo ponto de comunicação via rádio entre os prédios da 

Prefeitura de Louveira localizados na região central da cidade e os prédios 
localizados na região do bairro Santo Antônio, permitindo assim um sinal 
contínuo de comunicação.  

 
6. Ampliação da rede de fibra óptica entre os prédios da Prefeitura de Louveira, 

possibilitando ao Executivo Municipal e às suas unidades organizacionais uma 
comunicação com precisão e eficiência; 

 
7. Promoção e implantação de Políticas de Gerenciamento Administrativo com o 

objetivo de normatizar e organizar as atividades de patrimônio, protocolo, 
arquivo e correspondências municipais; 

 
8. Promoção e implantação de Políticas de Desenvolvimento Organizacional, 

através da modernização administrativa que permitam a permanente interação 
entre o cidadão e o Executivo Municipal; 

 
9. Promoção e implantação de Políticas de Gestão de Pessoas com o objetivo de 

alicerçar as atividades de seleção, recrutamento, desenvolvimento de pessoal e 
gerenciamento de movimentação de pessoal; 

 
10. Planejamento, implantação e coordenação do processo licitatório e de compras 

da Prefeitura de Louveira buscando maior efetividade e celeridade; 
 

11. Coordenação de outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos; 
 

12. Promoção de capacitação aos servidores do Departamento de Licitações, 
proporcionando desta maneira, maior conhecimento e domínio das suas 
atribuições. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPORTES 

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;     

0 % 

Também no Monterrey, ampliação das atividades esportivas, como 

aulas de zumba e taekwondo; 
100% 

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; 

10% 

Estádio Municipal José Silveira Nunes: cobertura da arquibancada,  

construção de sanitários, implantação de um novo sistema de  

irrigação no campo e de nova iluminação.    

0% 

 
 

 SAÚDE 

As ações realizadas pela Secretaria de Saúde durante o segundo semestre de 2017, 

segundo o Plano de Governo, são as seguintes: 

1. Avançar no atendimento de Qualidade: Curso de 04 encontros presenciais com 

todos os funcionários da recepção e todos os coordenadores dos serviços, 

denominado “Projeto de Educação Permanente Refletindo Sobre o Processo de 

Trabalho no SUS Louveira (carga horária 16 horas), promovido pela Secretaria 

de Saúde em parceria com o Departamento Regional de Saúde DRS-7 

Campinas. 



 

 

 

2. Valorizar, desenvolver e aperfeiçoar os profissionais da Saúde:  

• PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO SOBRE CALENDÁRIO VACINAL PREMATURO 

• REUNIÃO COMITÊ ANTROPOZOONOSES 

• PALESTRA SOBRE ELITISMO E TABAGISMO 

• PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SIM/SINASC GVE CAMPINAS 

• REUNIÃO DO COMITÊ DE ÓBITO MATERNO INFANTIL 

• REUNIÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA  

• APRIMORAMENTO EM UROGINECOLOGIA CLÍNICO FUNCIONAL – IPES 

• ATENDIMENTO NO LEITO E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – CEFAC 

• ATUALIZAÇÕES NO CUIDADO À PESSOA COM ESTOMA - UNICAMP 

• AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DAS DIFAGIAS OROFARÍNGEAS – CEFAC 

• BANDAGEM TERAPÊUTICA FUNCIONAL 

• CAPACITAÇÕES SOBRE COMUNIDADE TERAPÊUTICA E INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA DE IDOSOS 

• CURSO DE FORMAÇÃO DA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 

• CURSO DE LASER TERAPIA/APLICADA À FONOAUDIOLOGIA 

• CURSO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – CVS 

3. Concluir a ampliação da Santa Casa: a ampliação está sendo direcionada para 

2018.  Foram feitas reformas pontuais do tipo: 

• Reforma da entrada do Pronto Socorro, e troca do telhado na ala da 

ambulância;        

• Nova ala da Pediatria e reforma da sala de recepção do RN (Recém Nascido); 

• Construção do espaço de convivência; 

• Instalação de ar condicionado em todos os quartos; 

• Instalação de portas automáticas com sensor de presença; 

• Readequação do espaço da farmácia; 



 

 

• Leitos clínicos retráteis; 

• Pintura do PA; 

• Instalação de sistema eletrônico de chamada, e prontuário eletrônico; 

• Criação do abrigo de resíduos; 

• Instalação de rede de gases em toda ala de internação 

4. Mais leitos na UTI da Santa Casa: Ampliação dos leitos dependendo da 

ampliação do Prédio da Santa Casa, direcionado para 2018. 

5. Mudança do CEMO para novas e modernas instalações: reencaminhado para 

2018. 

6. Criação do Programa Saúde da Família e do Núcleo de Atenção à saúde da 

Família: reencaminhado para 2018 depende de concurso público para 

contratação de profissionais inerentes aos programas. 

7. Remodelação do PA do Bairro, que passará a ocupar todo o espaço do prédio 

atual (depende da mudança do CEMO) reencaminhado para 2018. 

8. Reestruturação do Programa Melhor em Casa. Projeto encaminhado ao 

Ministério da Saúde, aprovado, aguardando habilitação. 

 

CULTURA & EVENTOS 

 

Ações realizadas em Cultura & Eventos pela Secretaria: 
 
 
- Oficinas Culturais: atendimento de munícipes, em variadas faixas etárias. 

 No 2º. Semestre, continuamos atendendo 1.550 munícipes matriculados nos 

cursos: Ballet, Jazz, Street Dance, Canto e Coral, Teatro, Violão, Viola, Violino, Corte e 

Costura, Pintura em tecido, Bordado, Tricô e Crochê. 

 

- Eventos Culturais: Apoio e realização de diversos eventos, a saber: 

 



 

 

   Realização: 

Alunas das Oficinas Culturais 

Municipais visitam a Mega Artesanal 

13 de julho Pavilhão de Exposições Imigrantes – São 

Paulo 

Teatro “Um solo para 3 palhaços” - 

PROAC 

22 de julho Auditório da EMEF “José Odair 

Montelatto” 

Arraiá da Praça 29 de julho Praça da Bica – Rua Anderson Marques, 

s/nº - Bairro Santo Antônio 

Oficina de Palhaços “A arte do riso” - 

PROAC 

23 de julho Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

Semana Ítalo-Louveirense – Visita 

dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino ao Museu da Abadia 

3, 4, 5 e 6 de agosto Museu da Abadia – Rua Nossa Senhora 

da Abadia, s/nº - Bairro Abadia 

Viagem Literária – Santana Filho 8 de agosto Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato” 

– Rua das rosas, 233 – Santo Antônio 

Estação Cultural – Apresentação 

Corporação Musical Progresso 

Louveirense 

19 de agosto Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

Apresentação musical “Louveira Big 

Band”  

26 de agosto Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

5º Festa das Tradições Nordestinas 2, 3, 9 e 10 de 

setembro 

Área de Lazer do Trabalhador – Rodovia 

Romildo Prado, Km 01 

Desfile Cívico 7 de setembro Avenida Ricieri Chiquetto – Santo 

Antônio 

Estação Cultural – Apresentação 

Corporação Musical Progresso 

Louveirense 

16 de setembro Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

1ª Mostra de Ferromodelismo de 

Louveira  

12 de outubro Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

Concerto da Primavera – Corporação 

Musical Progresso Louveirense 

18 de outubro Auditório da EMEF “José Odair 

Montelatto” 

Estação Cultural – Apresentação 

Corporação Musical Progresso 

21 de outubro  Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 



 

 

Louveirense 

Encerramento das Oficinas Culturais 

Municipais 

8 a 30 de novembro  Salão de Eventos da Secretaria de 

Cultura e Eventos – Estrada Miguel Bossi, 

230 – Bairro Parque dos Estados 

3º Encontro de Corais de Louveira 11 de novembro Salão de Eventos da Secretaria de 

Cultura e Eventos – Estrada Miguel Bossi, 

230 – Bairro Parque dos Estados 

Estação Cultural – Apresentação 

Corporação Musical Progresso 

Louveirense 

18 de novembro Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

Dia da “Consciência Negra” 20 de novembro Praça da Bica – Rua Anderson Marques, 

s/nº - Bairro Santo Antônio 

Musical com alunos avançados de 

todas as Oficinas Culturais 

Municipais 

25 de novembro Salão de Eventos da Secretaria de 

Cultura e Eventos – Estrada Miguel Bossi, 

230 – Bairro Parque dos Estados 

Apresentação Teatral com alunos 

das Oficinas Culturais Municipais 

29 de novembro Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato” 

– Rua das rosas, 233 – Santo Antônio 

Programação de natal e decoração 

natalina em toda a cidade 

2 a 23 de dezembro Área de Lazer do Trabalhador – Rodovia 

Romildo Prado, Km 01 

Concerto de Natal – Corporação 

Musical Progresso Louveirense 

13 de dezembro Salão de Eventos da Secretaria de 

Cultura e Eventos – Estrada Miguel Bossi, 

230 – Bairro Parque dos Estados 

Estação Cultural – Apresentação 

Corporação Musical Progresso 

Louveirense 

16 de dezembro Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

Apoio: 

Evento Cultural  1, 8, 9, 15 e 16 de 

julho 

Bairro Cestarolli 

Evento Cultural  8 de julho  Em frente à Igreja Quadrangular - Centro 

Evento Cultural 19, 20, 26 e 27 de 

agosto 

Em frente à Igreja da Abadia 



 

 

Evento Cultural 9, 10, 16 e 17 de 

agosto 

Em frente à Igreja Nossa Senhora do 

Menino Jesus – Bairro Monterrey 

Primeiríssima Infância – Semana do 

Bebê 

5 de agosto Praça do santo Antônio – Bairro Santo 

Antônio 

Encontro de Motociclistas de Louveira 15, 16 e 17 de 

setembro 

Área de Lazer do Trabalhador – Rodovia 

Romildo Prado, Km 01 

Sarau Abertamente – 3ª Edição 22 de outubro Estação Ferroviária de Louveira – 

Avenida José Niero, s/nº - Centro 

Evento Cultural 14, 15, 21, 22, 28 

e 29 de outubro 

Praça da Matriz São Sebastião - Centro 

Evento Cultural 2 de novembro Cemitério Municipal de Louveira 

Evento Cultural 18 de novembro Praça da Bica – Rua Anderson Marques, 

s/nº - Bairro Santo Antônio 

3º Encontro de Bandas de Louveira 19 de novembro Praça da Bica – Rua Anderson Marques, 

s/nº - Bairro Santo Antônio 

Evento Cultural 8 e 9 de 

dezembro 

Área de Lazer do Trabalhador – Rodovia 

Romildo Prado, Km 01 

Programação de Natal 2 a 23 de 

dezembro  

Área de Lazer do Trabalhador – Rodovia 

Romildo Prado, Km 01 

 

 Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato” 

A Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato”, atende anualmente cerca de 8.500 

pessoas, todas cadastradas pelo sistema do Cartão Cidadão de Louveira. 

Emprestamos anualmente 4.000 livros, o número de pessoas que consultam os 

nossos livros, jornais e revistas são aproximadamente 4.500 munícipes, entre alunos 

da rede pública Municipal e Estadual, pessoas que frequentam Ensino Superior entre 

outros.  

Abaixo segue em porcentagem o movimento de empréstimos: 

Estudante do ensino fundamental: 40% 

Estudante do ensino médio: 30% 



 

 

Pré-escolares: 20% 

Outros profissionais: 10% 

 
 

GESTÃO DE PROJETOS 

 

Mobilidade Urbana & Transporte Público 
 

• Entrega do Termo de Referência Básico para Implantação e Operacionalidade 
do Transporte Público de Louveira, incluindo seus anexos e Termo de 
Referência Básico de Custos e Cálculo Tarifário; 

• Tratativa quanto à aceitabilidade do Plano de Mobilidade Urbana de Louveira 
pelo Poder Legislativo; 

• Estudo, delimitação de localidade e proposta de instalação e pintura dos pontos 
de ônibus em parceria com Secretaria de Serviços Públicos; 

• Lançamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS de pontos de 
ônibus Nº 170/2017, EDITAL Nº 203/2017, PROCESSO Nº 508/2017, DATA DA 
REALIZAÇÃO: 25/10/2017. 

 
 
Cartão Cidadão 
 

• Estudo e novas implementações de funcionalidades no aplicativo Louveira na 
Palma da Mão, incluindo opção “Mudei de Endereço”; 

• Monitoramento do banco de dados do Cartão Cidadão. 
 
 
Demais projetos e parcerias 
 

• Finalização de suporte na implantação do sistema de leitura simultânea da água 
(parceria com Secretaria Municipal de Água e Esgoto); 

• Finalização de suporte na implantação da Leitura de entrega de água via 
caminhão pipa (parceria com Secretaria Municipal de Água e Esgoto). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

HABITAÇÃO 

2º SEMESTRE/2017 

                        METAS                  % 

Término  da obra das 191 casas no Residencial 

Mirante do Santo Antonio, iniciada em 

30/03/2016, data assinatura da ordem de serviço 

100% 

Realização do sorteio das 191 casas populares  - 

Conjunto Habitacional Popula IV, aberto ao 

público, obedecendo aos critérios definidos no 

Decreto 4938 de 06 de setembro de 2017 

100% 

Assessoria Técnica e fiscalização ao Loteamento 

Popular III – Vassoural  
100% 

Fiscalização dos sorteados, para contemplar 

apenas os que estão dentro dos critérios definidos  
90% 

Adequação do projeto de regularização fundiária 

do Jardim Colinas da Bela Vista, de acordo com a 

nova Lei de Regularização Fundiária nº 

13.465/2017; 

100% 

Prosseguimento dos trabalhos de regularização 

fundiária dando continuidade na execução do 

plano de regularização dos núcleos habitacionais 

de interesse social Vila da Conquista, Colina da 

Bela Vista , Rua Pedro Bassi, Rua Izidoro 

Dinofre,Travessa João Verardo, regularização da 

área da FEPASA  

75% 

Lei de Doação da área ao CDHU para construção 

do Popular V 
100% 

 



 

 

 

SEGURANÇA 

Visando dar atendimento ao cumprimento do plano de metas para o 2º semestre de 

informo o que se segue: 

1. Com relação à contratação de novos guardas municipais, devido à situação 
econômica por que passa o país e a nossa Administração, entendemos ser 
inviável para este ano, ficando suspensa até nova análise. Por outro lado, foram 
realizados vários cursos de valorização e aperfeiçoamento para os atuais 
guardas municipais, como “Curso de manuseio de materiais não letais”; “Curso 
de Controle de Distúrbios Civis”; “Curso sobre uso de normas ABNT, necessário 
para aplicação da Lei do Silêncio”; “Curso para Viaturas da ROMU”; entre 
outros conhecimentos adquiridos no “Curso de Qualificação e Estagio 
Profissional”, realizado obrigatoriamente todos os anos. 

 

2. Mantivemos o reforço do patrulhamento da ROMU em todas as Equipes, 
funcionando 24 horas, assim como o patrulhamento preventivo especializado, 
voltado à saturação das áreas de maior incidência criminal, conforme 
estatísticas extraídas no sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal. 
Este método se mostrou eficaz ao longo do ano, de modo que os índices 
criminais se mantiveram estáveis e abaixo dos índices do ano anterior, com 
exceção do furto comum que teve uma pequena elevação, conforme tabela 
que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

Furto 

comum 29 32 17 19 32 23 27 23 23 18 31 32 306 

Furto de 

veículo 3 1 3 5 6 4 4 1 2 3 1 1 34 

Roubo 

comum 8 7 8 10 14 7 6 8 8 6 15 6 103 

Roubo de 

veículo 2 1 1 0 2 2 0 3 1 3 3 1 19 

Roubo de 

carga 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 10 

Homicídio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

Furto 

comum 35 27 27 22 28 27 25 39 19 25 25   299 

Furto de 

veículo 0 2 6 2 3 6 2 3 0 0 0   24 

Roubo 

comum 7 5 12 5 8 8 6 7 2 7 9   76 

Roubo de 

veículo 4 1 0 6 2 4 3 1 0 1 2   24 

Roubo de 

carga 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1   7 

Homicídio 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0   2 

 

3. O projeto de expansão ao sistema de videomonitoramento com o objetivo de 
fechar novos pontos que se tornaram vulneráveis no sistema de muralha 
eletrônica já obteve o aval do gabinete do prefeito quanto ao orçamento 
apresentado e está em fase de apresentação do seu descritivo.  

 

4. Os sistemas de alarmes com sensores monitorados por empresa especializada 
está em fase de licitação para todos os prédios públicos, liberando a Guarda 
Municipal para o seu objetivo principal que é o patrulhamento da cidade. 

 



 

 

 

5. Adaptamos o serviço de vigilância patrimonial contratado para funcionar com 
rondas por intermédio de bastões eletrônicos, estimulando os vigilantes a 
percorreram toda a extensão do prédio vigiado, tornando mais eficiente o 
serviço de proteção ao próprio público. 

 

6. Continuamos intensificando os projetos de sinalização viária voltada à 
segurança do trânsito e à proteção dos pedestres. 

 

7. Atendemos vários pedidos da população com sinalizações pontuais, como 
proibição de estacionamento de ônibus e caminhões e proibição de tráfego de 
caminhões e ônibus em determinados locais que ofereciam riscos a escolares e 
impediam a circulação segura dos veículos. Visando dar maior eficiência a estas 
situações, estamos entabulando com o Jurídico estudo sobre a criação de um 
bolsão público de estacionamento de caminhões como forma de incentivar os 
proprietários de caminhões a evitar os estacionamentos nas vias públicas que 
atrapalham a circulação viária. 

 

8. Atuamos em alguns casos sobre Impacto de Vizinhança, oferecendo relatórios 
sobre Estudos de Impactos Viários, como forma de impedir ou orientar a 
implantação de projetos comerciais que no futuro provoquem distúrbios na 
circulação viária da área onde forem instalados.  

 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
AÇÕES REALIZADAS – 2º Semestre 2017  
 

Execução de Obras % 

Reforma do Prédio da Casa da Agricultura   100% 

Recapeamento e Pavimentação de diversas ruas do município 66,72% 

Construção de Creche no Alto da Colina 100% 

Construção UBS do Monterrey, Vista Alegre e Sagrado Coração. 100% 

Construção de Escola Infantil no Residencial Cavalli. 93,69% 



 

 

Reforma e Adequação predial para instalação da Unidade de 

Saúde Antônio Carlos dos Santos 

98,00% 

Reforma e Ampliação da Escola CECI Paraíso do Saber 100% 

Conclusão do Complexo Esportivo do CEIL Centro 80,00% 

Projeto do Sistema Viário do município. Anel Viário. 65,00% 

Construção de Centro de Referência Assistência Social. 69,58% 

Pavimentação e Drenagem na Rua Heron no Monterrey. 100% 

Reativação do Sistema Rodoferroviário. Sinalização 33,05% 

Muro de Pedra na Rua Francisco Pagotto 100% 

Rede de Drenagem Águas Pluviais no Arataba 100% 

Reforma do Fórum – CEJUSC 100% 

AVCB da Estação Ferroviária – Adequar as instalações 100% 

Drenagem no Parque Capivari 49,54% 

Fechamento em Alambrado Pátio de Habilitação 100% 

Muro de fachada Centro Comunitário Sagrado Coração de Jesus 100% 

Execução de bolsão de estacionamento 63,33% 

Construção de Ponte no Faixa Azul 35,00% 

Execução de Passeio Jd. Juliana 100% 

Colocação de piso vinílico no Galpão multiuso da Secretaria da 

Cultura 

100% 

Instalação de sensores de massa metálica para a Estação 

Ferroviária 

2,00% 

Manutenção do telhado da Sede da Guarda Municipal 2,00% 

Reforma para adequação de espaço para implantação do SEBRAE, 

Banco do povo e SAT 

100% 

Execução de pintura e reparos na Unidade de Saúde Dr. Lucilene 11,84% 



 

 

Mosca Melin 

Execução de passeio, instalação de alambrado e barreira de 

contenção na Estrada da Cruz Grande e Av. José Luiz Mazzali 

2,00% 

Instalação de Alambrados no Centro Equestre de Louveira 2,00% 

Execução de pintura no CRAS do Bairro Santo Antonio 2,00% 

Instalação de Gradil na Área de Lazer do Trabalhador 2,00% 

Manutenção do piso da quadra poliesportiva e da pista de skate do 

Complexo Esportivo no Jd. Esmeralda 

0,00% 

 

 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DIVISÃO DE TURISMO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO & SERVIÇOS: 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

DIVISÃO DE AGRICULTURA: 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

1- Coleta Manual conteinerizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de 
feiras livres e de varrição         - 6.077,4 toneladas; 

 
2- Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais de feiras livres em 

aterro sanitário licenciado          - 6.047,0 toneladas; 
3- Roçada mecanizada com máquina portátil                     - 2.045.832 m²; 

 
4- Limpeza e desobstrução manual de bocas de lobo     - 1.500; 

 

5- Limpeza de córregos e margens de rios  - 2 KM sendo: Córregos guembé, 
Cestarolli, abadia e Hugo pique no bairro Santo Antônio além do rio Capivari na 
altura da vila pasti; 
 

6- Coleta de resíduos sépticos   - 30.900 kg; 
 

7- Limpeza, asseio e conservação- área interna – de prédio ou estabelecimentos 
públicos diversos : escolas, creches e berçários   -  236.394 m²; 
 

 



 

 

 

 

8- Limpeza, asseio e conservação de prédios ou estabelecimentos públicos 
diversos-   85.392 m²; 

9- Iluminação Pública -   1.728 postes de iluminação em vias públicas e de 48 
postes da Praça Padre Pedro Sanches estão sendo trocados e revitalizados. A 
iluminação convencional está sendo substituída por lâmpadas de LED - material 
de maior durabilidade e que promove um ambiente mais claro e iluminado; 

10- Manutenção de estradas não pavimentados – 9 Km sendo: estrada das 
maritacas. Abadia, Arataba, estrada da cruz grande, estrado do Pinho Rei, 
Monterrey: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11- Notificação para limpeza de terrenos -   13 notificações; 
 

12- Tapa Buraco -  168 operações de diversos tamanhos, cerca de 960 toneladas de 
material asfáltico empregado; 

13- Manutenção elétrica em prédios públicos -  de 270 atendimentos hidráulicos e 
elétricos; 

14- Manutenção de veículos leves e pesados – veículos leves 260 intervenções, 
veículos pesados 50 intervenções; 

15- Construção e manutenção de bocas de lobo – 17 bocas de lobo novas 
construídas e 30 reparos nas existentes; 

16- Construção e manutenção de PV  -  50 manutenções em PVs; 
17- Manutenção em pontos de ônibus  - 20 pontos recuperados e pintados; 
18- Cemitério – 108 enterros feitos no semestre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Louveira, 22 de Dezembro de 2.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Secretaria de Gestão de Projetos e Programas 

______________________________ 

Nicolau Finamore Junior 

Prefeito Municipal 


