
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE METAS 

RELATÓRIO 2º SEMESTRE DE 2015



 

 

 

 

 

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 

 Saúde 

 Segurança 

 Gestão de Projetos e Programas 

 Habitação 

 Saneamento 

 Meio Ambiente 

 Infraestrutura 

 Desenvolvimento Econômico 

 Assistência Social 

 Esporte, Lazer e Juventude 

 Cultura & Eventos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO 

Metas do 2º semestre de 2015 
 
Ações realizadas 
 
Estrutura: 
-Adaptação de sala para atendimento de alunos do SENAC 
-Construção de 02 novas unidades educacionais de período integral para atendimento 
de educação infantil (em andamento) 
-Construção de 01 unidade educacional para atendimento de educação fundamental 
de período integral (em andamento) 
-Convênio de 01 unidade educacional com iniciativa privada para atendimento de 
crianças de 06 meses a 02 anos para atender a lista de espera dos berçários. 
-pintura, reforma, ampliações E adequações das escolas existentes 
-Compra de equipamento e móveis atendendo as necessidades das unidades escolares 
-Aquisição de playgrounds para todas as escolas do ensino infantil e fundamental 
(algumas escolas ainda em processo de instalação) 
-Envio de livros e brinquedos para todas as escolas do ensino infantil e fundamental 
-avaliação E melhoria da acessibilidade nas escolas 
-Visitas constantes visando manutenção e aprimoramento dos prédios 
 
Formação continuada dos profissionais da Educação: 
 
-Orientações pontuais da equipe técnica da Secretaria de Educação de acordo com as 
necessidades e solicitações 
-Capacitações dos profissionais da educação, em diversas áreas e de acordo com as 
necessidades 
-Continuidade do Programa Primeiríssima Infância em parceria com a Fundação “Maria 
Cecília Souto Vidigal” para atendimento de gestantes e crianças de 0 a 06 anos 
-Formação em Matemática para os professores de 3º ao 5º ano 
-Formação em L.P. (Ler e Escrever) para professores de 1º ao 4º 
-Oficinas “Fases da Escrita” para monitores 
-Projeto “Criança levada a sério”- formação de monitores de escolas de período 
integral 
-Semana da Educação de 14, 15 e 16/10-temas diversos 
-Oficina Inclusão (diferentes necessidades) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
-Formação para o uso do material “Aprova Brasil” -  4º e 5º anos com o objetivo de 
nortear as ações visando a recuperação de alunos e melhoria na qualidade de Ensino 
além da avaliação interna da rede e preparo para as avaliações externas. 
-Curso de Voz –“Saúde Vocal” – para professores 
-Formação em Rugby para professores de Educação Física 
 
-Atividades diversas: 
-Participação da rede municipal das avaliações externas: “Provinha Brasil I e II”, 
“SARESP” e “Prova Brasil” 
- Apoio as classes de Educação de Jovens e Adultos 
-Divulgação periódica do Curso de Jovens e Adultos afim de diminuir o analfabetismo 
no município e proporcionar terminalidade de estudos até o 4º ano, para cidadãos que 
não tiveram oportunidade 
-Orientações específicas a pais e alunos sobre o piolho. 
- panfletagem E palestra com médica da rede municipal de Saúde. 
-Oferecimento de atividades culturais (cinema, teatro, visita de campo, OSESP 
(Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), contação de história, teatro de fantoche, 
gincanas, etc.) 
-Desmembramento do Projeto “Louveira Minha Cidade” em comemoração dos 50 
anos do Município de Louveira- com elaboração de um livro comemorativos com os 
trabalhos dos alunos. (Em execução) 
-encerramento E formatura do Projeto “PROERD” 5º anos 
-Reestruturação do atendimento dos alunos de Inclusão) fase implantação e 
adequação dos AEEs) 
-“Prova Louveira”- incentivo aos estudos com entrega de certificados e medalhas aos 
alunos do Ensino Fundamental 
-4ª Semana Regional da Semana do Bebê- atividades para as crianças, comunidade e 
educadores 
-Palestras com a Guarda Municipal –prevenção de acidentes- infantil e fundamental 
 
Aquisições 
-Papets (calçado apropriado para o verão) 
-Roupa para as bandas escolares 
-Instrumentos musicais 
 
Parcerias 
-Ações em parceria com o NASCA (Núcleo de atendimento Social da Criança e 
Adolescentes) 
-Continuidade do Projeto EMESA –visitas de campo, projetos de Sustentabilidade 
Ambiental nas escolas e encerramento com socialização dos conhecimentos, exposição 
e apresentações na Área de Lazer 
-Continuidade do Programa “Saúde do Escolar” 

 

 



 

 

 

-Continuidade do Programa “Estrada para a Cidadania “CCR/Autoban (formação de 
professores, palestra Celso Antunes e teatro para professores.) (Teatro, gincana, blits 
de transito, blits de Meio Ambiente, material didático) 
-Projeto “Crescer Lendo” (parceria com o Instituto “AVISALA”) 
-Projeto “PROERD” Programa Educacional de Resistência às Drogas (parceria com a 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
-Palestras sobre alimentação, cuidados e higiene bucal com profissionais da Saúde 
-Participação de 02 membros da educação no CMDCA visando a articulação entre as 
secretarias para a garantia de direitos da criança e dos adolescentes e o atendimento à 
legislação.  
-Olimpíada Estudantil (abertura e jogos) 
-Iniciação ao Golf  
- Parceria com a Escola Técnica Estadual Gino Rezaghi – Cursos Profissionalizantes 
- Parceria com o SENAC – Curso Educação para o Trabalho 
 
Ações da SE 
-Atendimento domiciliar a alunos com problemas de saúde 
-Ações diferenciadas de apoio pedagógico às escolas que apresentaram necessidade 
específicas com relação a aprendizagem. 
-Visita da Orientadora Pedagógica as escolas para acompanhar os resultados de 
aprendizagem dos alunos, por bimestre e propor ações de recuperação e atendimento 
individualizado 
-Visita dos coordenadores pedagógicos e professores de Arte à estação de ferroviária- 
para conhecer o processo de restauração  
-Visitas periódicas às escolas pela equipe administrativa e pedagógica da SE afim de 
acompanhar as questões pedagógicas, resolver questões administrativas, acompanhar 
obras e instalação de equipamentos, entre outros assuntos da rotina escolar 
-Acompanhamento dos índices do IDESP e IDEB (avaliações externas) e 
acompanhamento do plano de ação para atingir as metas para os anos seguintes 
-Visita dos professores e coordenadores ao “Larcab que presta atendimento ao TEA. 
(Alunos com autismo) 
-Articulação entre escola e CIELO para discutir os casos de alunos atendidos. 
-Otimização no atendimento dos alunos de escola de período integral no que se 
referente ao período oposto de aula 
-Estudo para a diversificação de oferta de atividades para as escolas de período 
integral 
-Continuidade da elaboração do Currículo da Rede Municipal de Educação –fase 
técnica 
-Desfile Cívico 07 de Setembro 
-“Semana da Criança” com brinquedos e lanche especial 
-Visita do Papai Noel 
-Festa de encerramento de ano dos alunos, com lanche especial e atividades lúdicas 

 



 

 

 

SAÚDE 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

EXAMES E PROCEDIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRATOS 

 

CONSULTAS REALIZADAS  

MÉDICA – AB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSULTAS REALIZADAS 

ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODONTOLOGIA 

ATIVIDADE EM ESCOLAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE  

 2º QUADRIMESTRE 2015 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE  

 2º QUADRIMESTRE 2015 

 



 

 

 

Núcleo de Educação Permanente/Capacitações 

 

PRODUTIVIDADE DA ENFERMAGEM – AB 

 

 



 

 

 

Coleta de Papanicolau: 

 

Agendamento de mamografias 

 

Atenção Ambulatorial 

 Especializada 

PRODUTIVIDADE MÉDICA ESPECIALIZADA 

 

 



 

 

 

CONSULTAS 

 EQUIPE REABILITAÇÃO - AB 

 

 

PRODUTIVIDADE  

EQUIPE REABILITAÇÃO - AB 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NASCA- NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 

 

 



 

 

 

GRUPOS/ OFICINAS DO CAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 

 

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

 

 



 

 

 

Assistência Farmacêutica 

 

Vigilância em Saúde 

• A Vigilância em Saúde tem como objetivo analisar a situação de saúde da população e 

organizar as práticas de saúde para enfrentar os problemas existentes. Embora o setor 

seja responsável por organizar as ações, todos os serviços de saúde (unidades de 

saúde, ambulatórios, hospitais) devem participar e realizar ações de Vigilância em 

Saúde, pois envolve vigilância, promoção e prevenção de doenças. 

• No município, é subdividida em três setores:  

• Vigilância Sanitária (VISA); 

• Vigilância Epidemiológica; 

• Serviço de Controle de Zoonoses.  

• As ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da 

população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 



 

 

 

INSPEÇÕES 

 

 

PRO-ÁGUA  

(Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) 

O Pro-água, programa implantado pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo em 1992, 

para avaliar a qualidade da água tratada pelo município. Atendendo as exigências da 

Portaria 2914/2011 e Resolução SS 65/2005.  

PRÓ-ÁGUA 

 

 

 



 

 

 

Vigilância Epidemiológica 

IMUNIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

 

1268 doentes crônicos e 449 de outros grupos (professores, por exemplo) também foram vacinados 

 Meta: 80% 

  Cobertura vacinal atingida: 94,59% 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

 

 

 



 

 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV 

 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE 

(DE 15 A 31/08) 

 

DURANTE ESSA CAMPANHA TAMBÉM FORAM AVALIADAS 2565 CARTEIRINHAS DE 

VACINAÇÃO INFANTIS, PARA  

VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ATRASOS E ATUALIZAÇÃO DE ESQUEMAS 

 



 

 

 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (1) 

 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (2) 

 

 

 

 



 

 

 

DENGUE (RESIDENTES) 

 

Exames de Doenças de Notificação Compulsória encaminhados para Laboratório de 

Referência 

 

 

 



 

 

 

SERVIÇO DE CONTROLE  

DE ZOONOSES 

Atendimento Clínico Veterinário 

Segundas e Quintas 

 

Esterilização Cirúrgica 

Terças, Quartas e Sextas 

 

** Orquiectomia: Castração de machos 

* Ovariosalpingohisterectomia: Castração de fêmeas 

 

 



 

 

 

DENGUE: CASA A CASA 

 

*ADL: Avaliação de Densidade Larvária 

DENGUE: PONTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 



 

 

 

DENÚNCIAS 

 

OUTROS SERVIÇOS 

 

Campanha fique sabendo 

25 de novembro à 01 de dezembro 

 

 



 

 

 

SEGURANÇA 

AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
 

 

DEFESA CIVIL: 
 

 A Defesa Civil participou efetivamente dos encontros regionais promovidos pelos 
demais órgãos de Defesa Civil do Estado e Municípios da região, bem como na programação 
para as metas visando a estiagem e economia da água. 
 
 Prestou a assistência necessária nas ocorrências relacionadas à sua atividade, 
desobstruindo logradouros públicos interditados pela queda de árvores provocada por 
intempéries da natureza e não tivemos ocorrências relacionadas a inundação ou deslizamento 
de encostas. 
 
 Participou efetivamente nas vistorias de áreas de preservação permanentes, emitindo 
os relatórios necessários para a execução de serviços emergenciais solicitados pela Secretaria 
de Gestão Ambiental e Secretaria de Água e Esgotos. 
 
 
DIVISÃO DE BOMBEIROS: 
 
 Com a criação da Brigada de Incêndio e a nova reformulação administrativa, a Divisão 
de Bombeiro saiu da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Segurança e passou a 
integrar a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
 
 
DIVISÃO DE TRÂNSITO: 
 
 Com a mantença da contratação de empresas especializadas em sinalização viária, 
foram executados diversos projetos de sinalização viária.  
 

Algumas vias da cidade sofreram alterações de mão de circulação, como as vias Pedro 
Chiquetto, Ernesto Bevilacqua, Antonio Schiamanna e vários outros trechos do Município vem 
recebendo sinalização viária horizontal e vertical novas, dando melhor interpretação à 
sinalização existente e melhorando a rotina de todos os condutores que trafegam por suas 
vias. 

 
 A reformulação da Divisão, em Setor Administrativo, Setor Operacional e Setor de 
Fiscalização de Trânsito, uma maior objetividade na execução e fiscalização dos serviços estão 
sendo feitos. 
 
 Os veículos recolhidos compulsoriamente ao pátio de recolha estão em processo para 
Leilão e as notificações sobre veículos abandonados continuam sendo realizadas. 
 
  



 

 

 
 
 
 
DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL: 
 
 O Sistema de Videomonitoramento continua em operação, estando com sua 
capacidade de operação próximo de 70% da sua capacidade total. Restam a instalação final de 
algumas câmeras OCR (leitura de placas) e câmeras Dome (vigilância de pessoas nos centros 
comerciais). Ainda continuam as devidas manutenções ao sistema e com a implantação do 
cabeamento por fibra no Município, a velocidade para o monitoramento tendo a aumentar. 
 
 Com a aquisição de novos materiais de uso diário aos guardas tais como, coletes 
balísticos, armas não letais para uso em distúrbios civis e grandes aglomerações de pessoas, a 
prestação do serviço vem se tornando ainda mais eficaz, tanto que, na proteção do da Festa da 
Uva e Festa das Tradições Nordestinas deste ano de 2015 não existiram incidentes e todos os 
participantes e munícipes que prestigiaram o evento sentiram a presença e a real sensação de 
segurança. 
 
 Foram realizadas inúmeras operações visando o cumprimento da Lei do Silêncio, 
resultando em várias autuações e noutras notificações dos infratores. 
 
 A Guarda Municipal vem aumentando o patrulhamento nas áreas comerciais e 
também onde há uma aglomeração de pessoas, trazendo ao munícipe ainda mais a sensação 
de segurança. 
  
 Foi criado o Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal, com instrutores 
formados pela própria Guarda Municipal e pela primeira vez na história da Guarda Municipal, 
seus integrantes receberam instrução, nos moldes da grade curricular determinada pela 
Secretaria Nacional de Segurança – SENASP – por seu próprio corpo de instrutores, com total 
autonomia, sem a necessidade de recorrer a outras Instituições. Nos próximos anos a mesma 
instrução se repetirá com a mesma autonomia. 
 
 Com a mantença do sistema de videomonitoramento continua sendo possível gerar 
estatísticas mostrando as áreas críticas de criminalidade (manchas criminais). Com a confecção 
das estatísticas, foi criado o Programa de Patrulhamento Preventivo Especializado, através de 
planilhas que indicam os locais e horários de maior incidência criminal. Através das planilhas 
distribuídas diariamente, os guardas municipais são direcionados para atuarem nos referidos 
locais e nos horários determinados, fazendo com que a incidência criminal caísse 
sensivelmente ao longo do ano de 2014 e continuasse no primeiro e segundo semestre do 
corrente ano (2015), em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a 
tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Número de 
Delitos 
Praticados 

1º 
Sem. 
2013 

1º 
Sem. 
2014 

1º 
Sem. 
2015 

2º 
Sem. 
2013 

2º 
Sem. 
2014 

2º 
Sem. 
2015 

Total 
em 

2013 

Total 
em 

2014 

Total 
em 

2015 

Furto 232 171 155 185 147 131 417 318 286 

Furto 
Veículo 

58 32 17 64 30 12 122 62 29 

Roubo 73 36 63 80 52 89 153 88 152 

Roubo 
Veículo 

36 26 27 42 26 9 78 52 36 

Homicídio 00 02 02 00 00 00 00 02 02 

 
 Foi criado também para maior proteção equipes especializadas em combate a crimes 
mais graves, ROMU – Rondas Ostensivas Municipais – que visam trazer ao munícipe ainda mais 
sensação de segurança. Tais equipes patrulham em viaturas maiores que as convencionais. 
  

Diante do resultado das ações realizadas pelas Divisões que constituem a Secretaria 
Municipal de Segurança, acreditamos que as metas previstas no Plano Anual de Metas veem 
sendo cumpridas satisfatoriamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS 

Mobilidade Urbana 

 Realização de reunião com as concessionárias (AutoBAn e Rota das Bandeiras); 

 Disponibilização de pesquisa de opinião acerca da Mobilidade Urbana (online via site 

da Prefeitura); 

 Implantação de protótipo de abrigo de ônibus e disponibilização de pesquisa de 

opinião do mesmo; 

 Organização de novos modelos e diretrizes para o transporte público e escolar da 

cidade; 

 Início da elaboração do diagnóstico para viabilizar propostas do Plano de Mobilidade 

Urbana de Louveira. 

 

 



 

 

 

HABITAÇÃO 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA 

2º SEMESTRE/2015 

                        METAS                  % 

Processo Licitatório concluído, aguardando data 

para emissão da ordem de serviço para execução 

das 191 casas no Residencial Mirante do Santo 

Antonio. 

100% 

Licitação para a construção das casas sobreposta 

no Bairro Parque dos Estados (em fase de 

abertura de envelope de preço). 

 

80% 

Contratação do projeto urbanístico e 

arquitetônico para construção dos apartamentos 

CDHU 

100% 

Gestão do contrato da obra de Infraestrutura do 

Residencial Mirante do Santo Antonio 

100% 

Assessoria Técnica e fiscalização ao Loteamento 

Popular III 

100% 

Atualização do banco de dados permanente do 

Cadastrado de Interesse em Moradia 

100% 

Obra de Infraestrutura do Residencial Mirante do 

Santo Antonio 

50% 

Prosseguimento dos trabalhos de regularização 

fundiária dando continuidade na execução do 

plano de regularização dos núcleos habitacionais 

de interesse social (Jardim Vista Alegre, Jardim 

Belo Horizonte, Jardim Amazonas, Terra da Uva, 

Residencial Faixa Azul e Vila da Conquista) 

60% 

 



 

 

 

SANEAMENTO 

Ações previstas Atividades concluídas ou em andamento 

Projeto da Represa de Acumulação, 

inclusive instalações complementares 

Conclusão do projeto executivo, memorial, orçamento e 

cronograma da represa do córrego Fetá (100%) 

Projetos de Ampliação e Adequação do 

Sistema de Abastecimento 

Projetos de adutoras de água bruta: córrego Rainha, represa 

Vila Bossi 

Projetos de adutoras de água tratada: Jardim Juliana, Vila 

Omizollo, Vila Nova Louveira, Vera Cruz, Parque Brasil, 

Monterrey, Arataba para abastecer reservatórios a serem 

instalados 

Projetos de adutoras para ampliação da rede: Pau-a-pique, 

primavera, Conjunto Habitacional Populares IV e V 

Projetos de adutoras para reforço do abastecimento: 

Vassoural, Vila Bossi, anel do Santo Antônio e anel do 

Bandeirantes 

Projeto para substituição rede de amianto Vila Pasti, Centro, 

Vila Bossi e Santo Antônio 

Projeto nova rede de água: Faixa Azul, Monterrey 

Ampliação de Redes de Distribuição e 
Adutoras 

Adutora água bruta Rainha 

Adutora água bruta Vila Bossi 

Construção da Barragem da Represa de 

Acumulação incluindo Desapropriação 

Desapropriações áreas para a construção da represa de 

acumulação 

Reforma da Cabine Primária de Energia da 

ETA 
Construção de nova Cabine Primária (100%) 

Aquisição e Instalação de Geradores para 

atender a ETA e as estações elevatórias de 

água bruta e tratada 

Projeto de nova Estação Elevatória Central 

Construção de Reservatórios de Distribuição 

em Diversos Bairros 
Obras de construção de 9 novos reservatórios 

  

Conclusão da ETA 
Interligação de água tratada da ETA até Estações Elevatória 

Central, obra em fase final (98%) 



 

 

Obras de melhorias no sistema de 
abastecimento de água 

Substituição de rede de amianto na Vila Pasti  

Rede de água no Faixa Azul 

Adutora Jardim Juliana 

Adutora anel Santo Antônio 

Continuação dos projetos e programas já 

existentes na Secretaria de Água e Esgoto 

Plano de Combate às Perdas  

Plano de Saneamento Básico 

Recadastramento ligações de água e esgoto 

Implantação de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Conclusão das Obras da ETE 

Impermeabilização dos tanques de tratamento biológico, 

anaeróbico e decantador (100%) 

Novo laboratório e base para desinfecção (90%) 

Execução das Redes Coletoras de Esgoto 

Rede de esgoto Faixa Azul 

Projeto de rede de esgoto do bairro Abadia 

Projeto de rede de esgoto do bairro Monterrey 

Execução de Emissários e Interceptores de 

Esgoto 

Construção emissário de esgoto e casa de bomba do 

condomínio Reserva dos Vinhedos  

Projeto de interceptor de esgoto do bairro Popular III 

Projeto coletor córrego Guembê 

Projetos de interceptores de trecho do rio Capivari, córregos 

Fetá, Estiva, Sapezal, Pau-a-pique e Vassoural 

Criação da Secretaria de Água e Esgoto Criação da Secretaria de Água e Esgoto (100%) 

 

 

 

 



 

 

 

MEIO AMBIENTE 
No 2º semestre de 2015, a Secretaria de Gestão Ambiental cumpriu sua missão de 

formular políticas públicas promotoras da sustentabilidade no município, fiscalizar de forma 
efetiva as atividades potencialmente poluidoras e degradantes ao meio ambiente e emitir 
licenças ambientais de modo a proteger os recursos naturais e contribuir 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 2015: 

Documento Emitido Quantidade 

Auto de advertência 7 

Auto de multa 5 

Laudo de vistoria de arborização 3 

Laudo para Redução de IPTU 4 

Licença de Operação 7 

Licença Prévia de Instalação 8 

Licença Prévia de Instalação e Operação 2 

Manifestação Ambiental 14 

Notificação 14 

Relatório de inspeção 14 

Solicitação de serviços 60 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 9 

Termo de Compromisso Ambiental (TCA) 31 

 

Ação realizada 

1.100 litros de óleos e gorduras residuais coletados 

650 toneladas de resíduos recicláveis coletados 

100 mudas de espécies nativas plantadas pelo Programa de Arborização Urbana 

940 alunos atendidos pelo Programa de Educação Ambiental 

3.000 m³ de podas vegetais trituradas e distribuídas 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFRAESTRUTURA 

AÇÕES REALIZADAS NO 2º SEMESTRE DE 2015 

 

AÇÕES REALIZADAS - OBRAS 

 

% 

Construção Centro de Reabilitação 100% 

Construção da ETA 100% 

Execução de passeio na Rua Silvério Finamore 100% 

Rotatória Alças de Acesso - Bairro Santo Antonio/Lago Azul 95% 

Calçada na Rua 13 de Maio, Ouro Verde, Castelo e Vista Alegre. 100% 

Restauração da Estação Ferroviária de Louveira 98,34% 

Execução de Sistema Viário (passagem em nível sobre linha férrea). 15,32% 

Construção de passeio e rede de drenagem pluvial no cemitério 66,94% 

Adequação do prédio do Foro Distrital de Louveira 89,72% 

Construção de Teatro 19,44% 

Centro de Apoio ao Agricultor 77,65% 

Reforma de piso do estacionamento, troca de telhado e montagem de 

jardim na Secretaria da Cultura. 

100% 

Reforma do Centro Social no Vassoural 100% 

Execução de Cobertura da Quadra e Pintura da Escola Cecoin Chapeuzinho 

Vermelho. 

30,15% 

Construção da Escola Educação Infantil Santo Antonio 56,96% 

Recapeamento e Pavimentação de diversas ruas município 19,91% 

Construção Creche no Alto da Colina no Bairro Santo Antonio 26,04% 

Construção da UBS do Monterrey, Vista alegre e Sagrado Coração. 19,19% 



 

 

 
 
 
 

Construção de Escola no Residencial Cavalli 13,63% 

Construção da infraestrutura da área institucional esportiva Jardim Esmeralda. 7,05% 

Passeio nas ruas Catharina Calssavara Caldana, e Ângela Biasi 100% 

Construção passeio e iluminação na Rua Tapajós no Jardim Amazonas 100% 

Construção de muro arrimo na Subestação 100% 

Construção Muro de arrimo no CECI Paraíso do Saber 100% 

Reforma e adequação predial para instalação da Unidade de Saúde Antônio 

Carlos dos Santos. 

5% 

Adequação de Espaço para o Núcleo Infanto-Juvenil (saúde Mental). 100% 

Adequação de galpão para instalação do CECI Paraíso do Saber. 100% 

Construção de Passeio na Rua João Caldana. 3% 

Instalação de alambrados para fechamento da área do Teatro. 3% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
Divisão de Turismo 

1) Principais ações e quantitativos dos programas 

 Criação do facebook do Turismo Rural divulgando a nível nacional o 
melhor do Turismo Rural da cidade de Louveira; 

 Evento de escolha da Corte da Festa da Uva 2015 (Rainha Gabriel Motta, 
1ª Princesa Lais Pretti, 2ª Princesa Camila Pretorotto 3ª Princesa 
Juliana Warlet) 

 Realização da 48ª Festa da Uva e 5ª Expo Caqui 2015 - Exposição das 
Frutas / Agroturismo aproximadamente 120 excursões / Baile 
Melhor Idade / Leilão / Shows durante dia e noite / Atrações 
Circenses / Mini-Shopping / Atrações Culturais / mais de 30 
apresentações de shows regionais; 

 Implementação da utilização do Cartão Cidadão, permitindo que o 
munícipe louveirense tivesse entrada gratuita na Festa, permitindo 
um acesso rápido e sem filas, com atendimento exclusivo e 
personalizado do munícipe; 

 Realização do PDT (Plano de Desenvolvimento Turístico) onde já foi 
realizado o Inventário Turístico, Diagnóstico Turístico e Plano de 
Ações Turísticas; 

 Foram instalados 14 Totens de Identificação em todas propriedades que 
fazem parte do trade turísticos da cidade; 

 Criação do COMTUR Conselho Municipal de Turismo, realizando 
audiência pública e envolvendo todo trade turístico da cidade; 

 Participação nas reuniões do Circuito das Frutas; 
Realização da 2ª Edição do Festival Gastronômico Sabores de Louveira 

realizado de Setembro à Novembro 2015. 

2) Atrativos Turísticos atendidos 

        - Este ano contamos com a participação de 3 novos empreendimentos 
sendo eles: Cose Dell'Abadia, Rancho Tendauá, Portal d´Água Viva Eventos. 

 

 

 



 

 

 

 

No total 14 empreendimentos foram atendidos, são eles:  

1. Orquidário Anjos  
2. Café no Campo  
3. Sitio Registro  
4. Cantina Di Aldo  
5. Cose Dell'Abadia  
6. Fazenda Luiz Gonzaga  
7. Vinhos Micheletto  
8. Portal d'Agua Viva Eventos  
9. Comida de Sítio  
10. Casa San Fior  
11. Loja Berna  
12. Hotel santa Mônica  
13. Hotel São Gabriel  
14. Loja de Artesanato  

 

3) Fluxo de turistas 

O ano de 2015 teve um fluxo de turista 220.000 turistas, um crescimento de 
5% em relação ao ano anterior. 

Fluxos de Natal 

Trenzinho: Foram 2 trenzinhos que realizaram os passeios com trajeto do 

bairro Santo Antonio e do Centro de Louveira até a Vila Natalina na área de 

Lazer. Ao todo foram 9240 pessoas que realizaram o passeio no trenzinho e 

mais de 12000 pessoas que visitaram a Vila do Papai Noel. 

Passeios de Turismo Rural 

Microônibus: Os passeios partiam aos finais de semana do Bairro Santo 
Antonio e do Centro de Louveira até as propriedades rurais, ao todo foram 
600 pessoas que visitaram as propriedades rurais. 

Divisão Ind. Com. e Serviços 

1) Principais ações 
 

 06 palestras do Sebrae para empreendedores do município; 
 



 

 

 
 

 Caravana com empresários de Louveira para a Feira do Empreendedor; 

 Curso de Vitrinismo para o Natal; 

 Sebrae Móvel; 

 01 curso de Gestão Financeira para empreendedores do município; 

 Criação do Grupo de Beleza e Bem Estar, Grupo de Restaurantes e Grupo de 
Comerciantes; 

 Participação no processo do Prefeito Empreendedor; 

 Realização da “Campanha de Natal 2015”. O Natal deste ano teve, enfeites 
e decorações natalinas nos pontos de maior fluxo de pessoas (praças e 
principais ruas e avenidas), premiação ao comércio mais enfeitado, Vila do 
Papai Noel na área de Lazer do trabalhador, 2 trenzinhos circulando por 
toda a cidade, Rádio Natal, e shows e apresentações culturais diversas. 

2) Acompanhamento de Faturamento das Empresas 
 
Desde fevereiro de 2015 estamos realizando o acompanhamento do 
faturamento das 30 principais empresas do município que representam 97% do 
faturamento total. A partir deste ano as empresas começaram a nos enviar os 
documentos que eram enviados apenas para a Secretaria da Fazenda e com 
isso mapeamos todo o faturamento das mesmas. Com isso podemos abastecer 
o Prefeito mensalmente de como andam a arrecadação com pelo menos 10 
meses de antecipação se fosse ter que esperar os índices fornecidos pelo 
Estado. Isso implica além de saber de como anda a arrecadação do Município 
como também a tomada de atitudes relacionadas a Gestão do Órgão Público. 
Importante: 
Esse trabalho também conseguiu a recuperação de R$ 1.500.000,00 (Hum 
milhão e meio de reais) que estávamos perdendo devido a escrituração errada 
de empresas ao emitir notas fiscais. Esse valor entrou real em nos cofres 
públicos. Isso devido ao acompanhamento que agora fazemos verificando 
todas as Notas Fiscais emitidas pelas empresas. 
 
 

3) Atendimentos na Sala do Empreendedor e na Casa do Empresário 

 

 Foram realizados 3.168 atendimentos na sala do empreendedor; 

 Foram realizados 23 atendimentos à investidores e grandes empresas, destas 
foram fechadas 4 novas empresas que se instalaram no município trazendo 
investimentos e mais faturamento no município; As empresas foram Alston, 
Fonobrás(Universal Music), HP (nova área) e Ampliação da P&G. 

 Foram 3.960 atendimentos telefônicos; 

 Foi realizado 5 intervenções para instalação de outras empresas, ajuda no 
processo de instalação e implantação no município; 

 Trabalhamos intensamente na aproximação das empresas com o poder público 
a fim de resolvermos entraves burocráticos, com isso temos tido a adesão de 
vários empresários. 



 

 

 

Foram realizadas reuniões com os seguintes grupos/seguimentos: Grupo de 

Turismo Rural, Grupo de Agricultores, Grupo de Beleza e Bem-estar, Grupo de 

Contadores, Grupo de Corretores imobiliários, Grupo de Restaurante; 

 
 
 
Qtd. de alvarás novos emitidos; 

 ME    352; 

 EPP       30; 

 MEI    188; 

 LTDA e S/A  80; 

 Autônomos  41. 
Total de 691 novas empresas constituídas. 

 

4) Novas legislações criadas; 

 Foi criada a Lei de Incentivos de IPTU para empresas já estabelecidas no 
município. 
 

Divisão de Agricultura 

1) Principais ações 

 Serviço de mecanização agrícola; 

 Serviço de consultoria agronômica; 

 Inscrição no Car (Cadastro Ambiental Rural); 

 Subvenção do prêmio seguro agrícola 

 Promif (Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura) 

 Distribuição de material triturado aos produtores rurais; 

 Missões técnicas; 

 Palestras; 

 Coordenação aos agricultores participantes da Festa da uva; 

 Coleta de embalagens de defensivos agrícolas; 

 Apoio a APR (Associação dos Produtores Rurais); 

 

2) Benefícios  

Foram beneficiadas 124 áreas de 75 agricultores como prêmio ao Seguro Agrícola, 

total de R$ 221.000 neste ano de 2015; 



 

 

 

Foram beneficiados com o PROMIF 134 áreas de 94 agricultores com um total 

estimado de mais de R$ 1.000.000 (hum milhão de reais), sendo que deste valor R$ 

389.000 foram da 1a parcela já paga e mais R$ 266.000 (duzentos e sessenta e seis mil 

reais) foram pagos neste mês de Dezembro pela 2ª fase. 

 

3) Balanço 

Em relação a nossa Agricultura podemos dizer que tivemos um balanço muito positivo, 

pois estamos conseguindo ser um ponto fora da curva no trato a Agricultura, com 

investimentos sólidos e ações que estão trazendo benefícios não só para os 

agricultores bem como a toda a população. 

Abaixo segue o que podemos notar com todas as ações neste seguimento: 

 

a. Inversão da curva que evidenciava o acentuado declínio da área cultivada com 

frutas no município. Em 2015 essa área cultivada já aumentou; 

b. Emprego de técnicas sustentáveis de cultivo; 

c. Produção de água potável; 

d. Manutenção das paisagens; 

e. Melhoria da qualidade de vida no município; 

f. Mais dinheiro circulando na economia local pelas mãos dos agricultores 

beneficiados; 

g. Melhoria da qualidade e da produtividade das frutas produzidas; 

 

4) Expectativas 

Já inscrevemos quase todos os fruticultores. Talvez algumas novas áreas venham a 

aderir ao programa em 2016, mas hoje com certeza 95% das áreas cultivadas com 

frutas já são beneficiadas. Pretendemos atingir os 100% dos fruticultores agora no ano 

de 2016. 

Estamos investindo cerca de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e meio de reais) na 

Agricultura, o que vem a sermos uma cidade com os maiores investimentos nesse 

seguimento. 

 

 

 



 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

No2º semestre de 2015, 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 

 1899 atendimentos técnicos; 

 130 visitas domiciliares às famílias referenciadas; 

 5099 cestas básicas entregues (jul/15 – dez/15); 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 12 

anos (Cáritas Paroquial) 

 

 82 crianças nas seguintes atividades: Capoeira, grafite, ecologia e 

sustentabilidade, hip hop, culinária, confeitaria, filmes e leitura, zumba, 

jogos e passeios. 

 

 Centro de Convivência da Juventude 

 131 adolescentes nas seguintes atividades: Educação Social, Arte Urbana, 

Teatro, Dança de Rua e Recrearte; 



 

 

 

 Centro de Convivência do Idoso  

 359 idosos nas seguintes atividades: Alfabetização, Artesanato, Coral, 

Coreografia, Dança de Salão, Ioga, Ginástica / Condicionamento físico, 

Teatro e Vôlei adaptado. 

 

b. Departamento de Proteção Social Especial 

 

 Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS 

 92 famílias referenciadas ao Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; 

 13 adolescentes / jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa – 

MSE; 

 

 Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casa Luz 

e Vida 

 81 atendimentos pela dupla psicossocial (família / acolhido);  

 206 acompanhamentos pela Saúde; 

 30 reuniões / acompanhamentos na Educação; 

 153 atividades relacionadas à convivência comunitária (Passeios, 

participação em eventos culturais e atividades recreativas externas); 

 44 visitas supervisionadas; 

 33 visitas domiciliares 

 10 saídas aos finais de semana do acolhido para família; 

 4 famílias participantes em atividades internas (comemorativas). 



 

 

 

 

 Início do projeto de implantação da Instituição de Longa Permanência. 

 

c. Departamento de Inclusão Produtiva 

 Núcleo de Cidadania e Capacitação – NUCCA 

 21 cursos ofertados, 28 turmas formadas, obtendo um total de 1194 

inscritos; 

 

 Serviço de Atendimento ao Trabalhador – SAT 

 3883 currículos captados; 

 1028 vagas de ofertadas (mediadas pelo SAT); 

 

 Centro de Inclusão Digital 

 3720 usuários atendidos; 

 

d. Departamento de Transferência de Renda e Vigilância Socioassistencial 

 Cadastro Único 

 733 atendimentos para inclusão ou atualização dos dados na base de dados 

do Cadastro Único para Programas Sociais; 

  848 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família; 

  239 famílias beneficiadas pelo Programa Renda Cidadã; 

  31 adolescentes beneficiados pelo Programa Ação Jovem. 

 



 

 

 

 Vigilância Socioassistencial 

 Construção do portal de trabalho - Painel de monitoramento; 

 Georreferenciamento das famílias inseridas no Cadastro Único para 

Programas Sociais; 

 Administração do sistema informatizado da Rede Ciranda de Combate à 

Violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE 

Ações:  

A Secretaria Esporte, Lazer e Juventude, realizou durante o 2º semestre de 2015 

diversos eventos esportivos envolvendo todas as modalidades mantidas pela Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude, as quais contemplaram diversas faixas etárias, proporcionando a 

população louveirense atividades físicas, esportivas, recreativas com intuito de elevar as 

práticas de atividades saudáveis. 

 Reunimos com estes eventos, milhares de adeptos a práticas de exercícios e 

atividades saudáveis, aumentando assim o número de adeptos e participantes.  

Louveira se destaca pelas suas equipes esportivas e também pela organização e 

estrutura fornecida para as modalidades mostrando o trabalho que vem sendo desenvolvido 

pela Secretaria com apoio da Prefeitura Municipal, inclusive pela inauguração da nova sede do 

Centro Comunitário do bairro Vassoural com playground, aparelhos de academia ao ar livre, 

quadra poliesportiva ampla e moderna e que irá atender os moradores do próprio bairro e de 

bairros próximos, inclusive com aulas de diversas modalidades que ali serão oferecidas.  

Contamos também neste segundo semestre com o início da construção de mais uma quadra 

society ao lado do complexo esportivo Jardim Esmeralda – bairro Santo Antônio, afim de 

melhor atender as necessidades dos moradores da cidade.  

Iniciamos este semestre com uma brilhante participação nos Jogos Regionais que 

aconteceu no período entre os dias 01/07 a 16/07/2015 em sua 59ª edição na cidade de 

Jundiaí, foram 240 (Duzentas e Quarenta) pessoas entre atletas e dirigentes que 

representaram nosso município e conquistaram 21(Vinte e Uma) medalhas de Ouro, 23 (Vinte 

e Três) medalhas de Prata e 26 (Vinte e Seis) medalhas de Bronze, o que nos garantiu a 6ª 

colocação entre as cidades que participaram do evento, mantendo a cidade na primeira 

divisão dos jogos.  

Com intuito de dar continuidade nos objetivos e  atingir as metas traçadas no primeiro 

semestre, a Secretaria de Esporte, lazer e Juventude, montou uma equipe de Manutenção 

para que a mesma tenha a função de prestar os devidos cuidados para as áreas e locais 

mantidos por esta Secretaria, meta esta que nos enche de alegria devido o rápido e eficiente 

resultado apresentado, pois com o apoio da atual administração a S.E.L.J. foi agraciada com 

um veículo modelo Kombi para transporte e suporte da equipe de manutenção, bem como das  



 

 

 

diversas ferramentas, assim foram realizados serviços em: 05 (Cinco) quadras com 

serviços de concerto dos alambrados, telas de proteção, pintura das traves dos gols, colocação 

de redes de proteção, troca da iluminação entre outros, realizamos também a manutenção de 

diversas academias ao ar livre bem como a pintura dos aparelhos, soldas, trocas de peças, 

podendo assim devolver aos bairros espaços revitalizados para a pratica de esportes 

saudáveis, realizamos também a manutenção dos playgrounds das praças da nossa cidade 

garantindo assim um espaço adequado confortável e seguro para diversão das crianças e 

adolescentes. 

Esta prestação de serviço tem mostrado o carinho em que a administração possui com 

para a população, que se sente prestigiada, agradecida e vem se mostrando satisfeita com a 

atenção disponibilizada no sentido de revitalizar estes espaços, entre eles podemos citar a 

praça da Bica, a praça da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, a praça do Jd. São Francisco, 

a praça do bairro Vinte e Um de Março, a praça do Res. Burch e a Área de Lazer do 

Trabalhador. 

Com diversas parcerias, nossa cidade trouxe eventos de grandes proporções como 

Finais de Campeonatos Paulista em algumas modalidades, como por exemplo: a 6ª Corrida 

P&G- Cidade de Louveira com a participação de mais de 700 (Setecentos)  atletas inscritos; as 

finais do Super 7’s de Rugby Feminino, com membros de diversas Seleções de Estados 

diferentes sendo transmitido ao vivo pela rede de televisão Sport TV (evento que recebeu 

muitos elogios pela estrutura apresentada e fornecida pela Prefeitura Municipal de Louveira, 

para realização do evento), a etapa do 1º Enduro Cross Country que reunião diversos atletas 

da modalidade inclusive o Bicampeão brasileiro Nielsen Bueno, destaque também para o  

Campeonato de Futsal “série Prata” e “serie Ouro”,  tivemos também a participação nas 

Olimpíadas Estudantis momento em que foram divulgadas as escolinhas de esportes 

oferecidas pela Prefeitura Municipal de Louveira. 

Fecharemos este segundo semestre com chave de ouro realizando o evento 

“Destaques do Ano”, onde foram premiados aqueles atletas que se destacaram em cada uma 

das modalidades fornecida pela Prefeitura Municipal e desenvolvidas pela Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude no ano de 2015, ao todo foram 70 premiações. 

Com o total apoio da Administração Municipal, conseguimos atingir neste semestre a 

marca 77 (Setenta e Sete) eventos esportivos, totalizando assim, 127(Cento e Vinte e Sete) 

eventos no ano, realizados em 21(Vinte e Uma) modalidades esportivas, contando com a 

participação de milhares de inscritos sendo: atletas de Louveira, atletas Regionais e também  



 

 

 

 

de alguns Estados que vieram participar conosco e a brilhante participação em massa 

do público louveirense. 

 

Terminamos o ano com 4.403 alunos matriculados na secretaria de esporte.  

Realizamos neste segundo semestre: 55 solicitações e 183 ofícios.  

 
 

Calendário Esportivo – 2º Semestre 
 

MÊS: JULHO 
 

DATA EVENTO LOCAL PARTICIPANTES 

1 á 11 Jogos Regionais Jundiaí 240 participantes 

03 Zumba na Praça Praça do Bairro 200 participantes 

18 Camp. Paulista de Basquete -CAD Jardim Esmeralda 60 participantes 

18 e 19 Enduro Cross Country 
Saída Rua Miguel 

Bossi 
78 participantes 

19 Abertura Camp. Amador 3ª Divisão Nova Estrela 336 participantes 

30 Troca de Faixa de Judô Área de Lazer 45 participantes 

 
 

MÊS: AGOSTO 
 

DATA EVENTO LOCAL PARTICIPANTES 

01 Abertura do Projeto Esporte Social EMEF Melissa 
100 participantes 

01 Vôlei na Rua Em frente Melissa 

02 Final Camp. Amador 2ª Divisão Municipal 378 participantes 

02 3ª Copa Louveira de Taekwondo WTF Área de Lazer 100 participantes 

08 Copa dos Campeões Louveira x Vinhedo Municipal 50 participantes 

09 Caminhada contra o Sedentarismo Abadia 200 participantes 

14 á 17 Yoga pela Paz Vários Locais 180 participantes 

15 
1º Festival de Skate de Louveira Jardim Esmeralda 150 participantes 

16 

16 3º Copa Intermunicipal de Jiu Jitsu (Pinguim) Área de Lazer 350 participantes 

23 Final Camp. Amador 3ª Divisão Municipal 378 participantes 

23 Liga Campineira de Futsal Feminino Ceil Bairro 60 participantes 

24 Abertura Amador de Futsal Ouro e Prata Ceil Bairro 380 participantes 

27 11º Campeonato Escolar de Voleibol Bandeirantes 70 participantes 

28 e 29 
15º Open de Karate (montagem será no dia 28 após 

as 17 hs) 
Ceil Bairro 350 participantes 



 

 

29 e 30 
13º Exame de Graduação - Oficina de Berimbau e 

Caxixi - Fest. De Capoeira 
Jardim Esmeralda 100 participantes 

30 Liga Campineira de Futsal Feminino Ceil Bairro 60 participantes 

 
 
 
 

MÊS: SETEMBRO  
 

DATA EVENTO LOCAL PARTICIPANTES 

07 Desfile 7 de Setembro Centro 160 participantes 

08 Liga Campineira de Futsal Jd. Esmeralda 60 participantes 

10 Liga Campineira de Futsal Jd. Esmeralda 60 participantes 

13 Liga Regional de Handebol Ceil Bairro 80 participantes 

13 6ª Corrida P&G Cidade de Louveira Estádio Municipal 700 participantes 

15 Liga Campineira de Futsal Jd. Esmeralda 60 participantes 

17 Liga Campineira de Futsal Jd. Esmeralda 60 participantes 

18 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 participantes 

19 Final 9º Campeonato Bom de Bola Estádio Municipal 120 participantes 

19 Abertura Veterano de Futebol Municipal 216 participantes 

20 3ª Maratona Louveira de Mountain Bike Área de Lazer 320 participantes 

20 Abertura da Copa Louveira de Futebol Municipal 270 participantes 

22 Liga Campineira de Futsal Jd. Esmeralda 60 participantes 

23 Liga Campineira de Futsal Área de Lazer 60 participantes 

26 Abertura Olimpíada Estudantil Ceil Bairro 400 participantes 

28 Início dos Jogos Olimpíada Municipal Área de Lazer 3.000 participantes 

 
MÊS: OUTUBRO  

 

DATA EVENTO LOCAL PARTICIPANTES 

04 Abertura da Copa Louveira de Futebol Municipal 270 participantes 

05 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 participantes 

09 Encerramento Olimpíada Estudantil Área de Lazer 3.000 participantes 

13 Liga Campineira de Futsal Área de Lazer 60 participantes 

17 Jogo do CAD Basquete (Federação Paulista) Jd. Esmeralda 50 participantes 

17 e 18 
Campeonato 7's de Rugby (Confederação Brasileira 

de Rugby) 
Est. Municipal 300 participantes 

19 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 participantes 

19 á 23 Olimpíada Estudantil Estadual Área de Lazer e Band 1.400 participantes 

23 Final Futsal Série Prata Ceil Bairro 380 participantes 

24 Final do Futebol Veterano Ceil Bairro 216 participantes 

24 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 260 participantes 

24 Finais Futebol da Base Sub 15 e 17 Nova Estrela 250 participantes 



 

 

25 Zumba Cor de Rosa Praça da Bica 180 participantes 

25 Liga Campineira de Futsal Feminino Ceil Bairro 80 participantes 

26 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 participantes 

28 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 participantes 

29 Final Futsal Série Ouro Ceil Bairro 180 participantes 

30 Zumba Halloween Jd. Esmeralda 80 participantes 

 
 

MÊS: NOVEMBRO  
 

DATA EVENTO LOCAL PARTICIPANTES 

05 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 Participantes 

07 Liga Campineira de Futsal Ceil Bairro 60 participantes 

08 4º Copa Louveira de Taekwondo WTF Área de Lazer 100 participantes 

14 3º Desafio Esporte Mix Jardim Esmeralda 80 participantes 

15 2ª Caminhada Contra o Sedentarismo Est./Faz. Barreiro 180 participantes 

22 3ª Copa Louveira de Jiu Jitsu Área de Lazer 450 participantes 

28 Festival de Encerramento Ginástica Artística Área de Lazer 150 participantes 

28 Exame de Graduação de Karatê Área de Lazer 80 participantes 

28 Torneio Gospel de Futsal Ceil Bairro 100 participantes 

29 Final 13º Copa Louveira de Futebol Amador Est. Municipal 270 participantes 

 
 

MÊS: DEZEMBRO  
 

DATA EVENTO LOCAL PÚBLICO 

01 Troca de Faixa de Karatê Área de Lazer 80 participantes 

05 Festival de Basquete Jardim Esmeralda 70 participantes 

05 Festival de Handebol Jardim Esmeralda 60 participantes 

05 2º Festival de Vôlei Adaptado Fem. Bandeirantes 80 participantes 

05 Festival de Futsal Ceil Bairro 80 participantes 

05 e 06 Copa Cultura Inglesa de Rugby Ceil Bairro 200 participantes 

06 Festival de Futebol do Monterrey Monterrey 60 participantes 

12 Festival de Encerramento das Escolinhas Área de Lazer 
 

16 Prêmio Destaques do Esporte Buffet Macal 
 

17 Troca de Faixa de Judô Área de Lazer 
 

18 Zumba White Área de Lazer 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

C U L T U R A E 
E V E N T O S 

 
 

- Oficinas Culturais: atendimento de munícipes, em variadas faixas etárias. 

  

No 1º Semestre, estavam matriculados 529 munícipes nos cursos: ballet, jazz, teatro, violão, 

corte e costura, pintura em tecido, bordado, tricô e crochê. 

Foi contratada uma empresa para ampliação das horas aulas e também dos bairros atendidos. 

Foram inclusos os cursos de: viola caipira, violino, canto/coral e street dance, passando para 

um total de 1.470 munícipes atendidos. 

Os postos de atendimento aos alunos também aumentaram, agora temos oficinas culturais 

nos bairros: Terra da Uva, Sagrado Coração de Jesus, Sede da Bamalo e Jardim Niero. Para 

2016 estamos programando abrir mais um posto no bairro do Vassoural. 

 

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

 

    

 



 

 

Realização: 

 

 

 

 

 

 

Encontro de Motos 12, 13 e 14.06 Área de Lazer do Trabalhador 

 

Stand Up – Sérgio Mallandro 04.08 Câmara Municipal 

 

Abertura da Semana Ítalo-Louveirense 06.08 Bairro Abadia 

Teatro Infantil – Senhora Dona dos Contos 08.08 Câmara Municipal 

Semana do Escritor Louveirense 22.08 Câmara Municipal 

Desfile Cívico  07.09 Avenida José Niero - Centro 

Festa das Tradições Nordestinas 5, 6, 7, 12 e 

13.09 

Área de Lazer do Trabalhador 

Concerto da Primavera  07.10 Câmara Municipal 

Teatro Infantil – Cinderela de Cordel 10.10 Câmara Municipal 

Semana da Criança na Casa da Cultura 14, 15 e 16.10 Casa da Cultura – Santo Antônio 

 

Cinema ao Ar Livre 24.10 Centro Comunitário Vassoural 

Comemoração ao Dia do Funcionário Público 30.10 Área de Lazer do Trabalhador 

Evento em comemoração ao da Consciência Negra 20.11 Praça da Bica 

Chegada do Papai Noel e Programação Cultural de Natal com 

apresentações dos alunos das Oficinas Culturais Municipais 

28 e 29.11 e 5, 

6, 12, 13, 19 e 

20.12 

 

Área de Lazer do Trabalhador 



 

 

 

Apoio: 

Desfile de Cavaleiros 14.06 Centro Esquestre de Louveira 

 

Festa do Santo Antônio 6, 7, 13, 14, 

20, 21e 27.06 

Praça do Santo Antônio 

Doação de Animais 20.06 Praça da Bica 

Festa de São Pedro 28.06 e 4, 5, 

11, 12 e 

18.07 

 

Bairro Cestarolli 

Aula de Zumba 03.07 

 

Praça da Bica 

Arraial Gospel 11.07 Igreja do Evangelho Quadrangular 

Louveira Centro 

Evento da Assembleia de Deus 16 a 20.07 Assembleia de Deus – Vila Pasti 

 

Feijoada do Bairro 21 de março 

 

26.07 Praça do Bairro 21 de Março 

Festa da Abadia 6, 8, 9, 15, 

16, 22 e 

23.08 

 

Bairro da Abadia 

Evento da Primeiríssima Infância 08.08 Praça do Santo Antônio 

 

Encontro de Carros Modificados 09.08 Área de Lazer do Trabalhador 

 

Visita à obra da Escola do Bastos 15.08 Escola Bastos – Santo Antônio 

 



 

 

Evento – Jiu Jitsu 16.08 Área de Lazer do Trabalhador 

 

Lançamento da ALLA – Academia Louveirense de Letras e 

Artes 

 

22.08 Câmara Municipal 

Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus 12, 13, 19, 

20, 26 e 

27.09 

 

Bairro Monterrey 

Festa da Primavera 10, 11, 12, 

17, 18, 24 e 

25.10 

 

Praça do Centro 

Solenidade de juramento à bandeira 1 e 2.10 Salão Paroquial – Igreja do Santo 

Antônio 

 

Entrega da Premiação do Concurso Fotográfico da Secretaria 

do Meio Ambiente 

15.10 EMEI Odair Montelato – Bairro 

Burck 

 

Evento do NASCA 16.10 NASCA  

 

Doação de Animais 17.10 Praça da Bica 

 

1º Encontro de Violeiros de Louveira 17 e 18.10 Praça da Bica 

 

34º Romaria à Pirapora do Bom Jesus 18, 19 e 

20.10 

 

Centro Equestre de Louveira 

Encontro de Carros Antigos da Festa da Primavera 18.10 Avenida José Niero – Centro 

 



 

 

Inauguração do Centro Comunitário do Vassoural  24.10 Bairro Vassoural 

 

Missa Campal de Finados 02.11 Cemitério Municipal 

 

Festival Off Road 14 e 15.11 Área de Lazer do Trabalhador 

 

Festival de Música Gospel 21.11 Praça da Bica 

 

2º Encontro de Violeiros de Louveira 

 

29.11 Àrea de Lazer do Trabalhador 

Apresentação Teatral – Melhor Idade - CCI 3, 4 e 5.12 CCI 

 

Entrega de Títulos Honoríficos da Câmara Municipal 03.12 Câmara Municipal 

 

Evento do CAPS  03.12 CAPS – Centro 

 

Festival Anual de Dança – Academia Espaço Em Dança 

 

4, 5 e 6.12 Área de Lazer do Trabalhador 

24 Horas de Louvor e Adoração 11 e 12.12 Área de Lazer do Trabalhador 

 

Apresentação de Dança da Academia Gioia Rara 11 e 12.12 Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Após a reforma na Casa da Cultura a estrutura passou a ter 7 salas no piso superior 

com isolamento acústico, piso adequado para cada tipo de aula e todas equipadas com ar 

condicionado. Já no piso inferior foi construída uma recepção com controle de entrada de 

alunos e também um espaço para os pais de alunos aguardarem.  Passamos a atender 1470 

alunos matriculados. 

 Já no que diz respeito à Biblioteca Municipal, anualmente atendemos cerca de 8.500 

pessoas, sendo que, dentre este número, 2500 são cadastrados. 

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

livros, jornais e revistas são 4.500 munícipes, entre alunos da rede pública Municipal e 

Estadual, pessoas que frequentam a faculdade entre outros cursos.  

 

Abaixo segue em porcentagem o movimento de empréstimos: 

 

Estudante do ensino fundamental: 40% 

Estudante do ensino médio: 30% 

Pré-escolares: 20% 

Outros profissionais: 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louveira, 18 de Dezembro de 2.015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Secretaria de Gestão de Projetos e Programas. 

______________________________ 

Nicolau Finamore Junior 

Prefeito Municipal 


