PROGRAMA DE METAS
Em atendimento ao Art. 98A da Lei Orgânica Do Município de
Louveira, apresentamos o Plano de Metas 2013-2016.
Na metodologia utilizada para contrução do Plano de Metas, os
seguintes princípios foram observados:
I – promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e
economicamente sustentável;
II – inclusão social, com redução das desigualdades regionais e
sociais
III – atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da
qualidade de vida urbana.
IV – promoção do cumprimento da função social da propriedade;
V – promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e
sociais de toda pessoa humana;
VI – preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e
combate à poluição sob todas as suas formas
VII

–

universalização

do

atendimento

dos

serviços

públicos

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

DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL
A cidade de Louveira é território onde as pessoas vivem, trabalham,
produzem, criam suas famílias e desenvolvem suas potencialidades e seus
talentos. Para isso, precisam de bens e serviços que em grande parte
dependem da atuação do poder público municipal.
Cabe à Prefeitura buscar garantir permanentemente o acesso ao
atendimento integral para todos que procuram a rede pública de Saúde,
oferecendo serviços de qualidade e tratamento humano e respeitoso.
Também compete ao município assegurar na Educação pública o
acesso à ciência, à tecnologia, às artes e à filosofia, contribuindo para que
os futuros cidadãos desenvolvam suas habilidades e potencialidades.
Nossa cidade deve ser acolhedora: é nela que convivemos com
nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos. É em nossa cidade que,
independentemente de onde tenhamos nascido, nos sentimos aceitos, nos
sentimos parte integrante de sua identidade e atuamos como construtores
e participantes de seu desenvolvimento.
Também queremos uma cidade inclusiva, que assegure acesso às
políticas públicas para todos os seus moradores. E que respeite e valorize
as características do ser humano, suas opções e diferenças de raça, de
gênero, de geração, de opção religiosa, de orientação sexual, de condições
físicas ou mentais.
Mas a cidade também deve ser o espaço que nos propicie as
oportunidades e os meios para sermos o que sonhamos e o que nossas
habilidades e talentos nos permitam ser.

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
• Transporte
• Habitação
• Saneamento
• Meio Ambiente
• Infraestrutura
• Desenvolvimento Econômico, Agricultura
• Administração
• Assistência Social
• Esporte, Lazer e Juventude
• Cultura & Eventos

EDUCAÇÃO
O ensino em Louveira é de boa qualidade, bons professores, escolas
com boa infraestrutura, mas não pode parar no tempo.
Com um olhar para o futuro e aumento da população, existe a
necessidade de um planejamento em longo prazo, para isso atuar na
expansão e na qualidade atual deve ser a premissa que norteia o processo
de renovação da educação.
Objetivo: Universalizar o ensino na cidade de Louveira, atendendo
em 100% os alunos do ensino

básico até 2016 e ampliar as bolsas de

estudos de ensino superior de 500 para 600, com foco em uma estrutura
renovada e preparada para os desafios que esses alunos terão para os
próximos anos, ampliar, estruturar e dar acesso e condições ao cidadão
das diversas camadas sociais a educação, principalmente o ensino técnico,
profissionalizante e universitário.
Ações:
•

Dar continuidade aos projetos e programas existentes na Secretaria
de Educação (transporte escolar, merenda, distribuição de
uniformes, etc...)

•

Atendimento a portadores de necessidades especiais

•

Reforma de quadras esportivas das unidades escolares

•

Desapropriação de áreas de terras para construção de unidades
escolares CEIL

•

Construção de berçários e centros de convivência infantil

•

Construção de CEIL ( BAIRRO SANTO ANTONIO E MONTERREY)

•

Manutenção dos centros de convivência infantil

•

Reforma ou ampliação de unidades escolares de ensino fundamental

•

Ampliação do CEIL centro, incluindo a construção de centro
poliesportivo

•

Desapropriação de áreas de terras para construção de Unidades
Escolares CEIL

•

Construção de cozinha experimental para os alunos do CEIL

•

Construção de laboratório de ciências para os alunos do CEIL

•

Construção de unidades escolares de ensino básico

•

Cobertura e aquecimento de piscinas

•

Subvenções às APM’s – estaduais e municipais

•

Renovação da frota municipal

•

Construção de biblioteca e / ou aquisição de ônibus (biblioteca
ambulante)

SAÚDE
A Saúde é um direito de todos assegurado na constituição de 1988
pelo artigo 196 é dever do estado assegurar esse acesso do cidadão,
portanto para uma saúde de qualidade, ela deve ser acessível e eficaz, os
investimentos devem ter foco no cidadão e sempre visando seu bem estar,
com prioridade na prevenção e na estrutura oferecida.
Objetivo: Atender 100% da população, promover a melhoria e
expansão do atendimento dos serviços médicos em até 50%, melhorando o
fluxo de informação dos pacientes, promover a assistência farmacêutica
gratuita,

adequação

do

processo

de

agendamento,

aprimorando

o

desenvolvimento e qualificação do profissional através de treinamentos e
cursos, atuar de forma preventiva visando prevenir doenças e agilizar
intervenções médicas junto aos pacientes.
Ações:
•

Reforma manutenção e ampliação de unidades Básicas

•

Construção de unidades básicas ( Terra da Uva, Monterrey, Vila
Pasti e Sto. Antonio)

•

Construção de Centro de Saúde do Bairro Sto Antonio

•

Dar continuidade aos projetos e programas já existentes na
Secretaria de Saúde

•

Desapropriações de áreas de terras ou imóveis

•

Renovação da Frota Municipal

•

Informática e Suporte Administrativo

•

Educação permanente em saúde

•

Participação e controle social

•

Ouvidoria da saúde

•

Manutenção da ouvidoria

•

Apoio Logístico

•

Auxílio à Santa Casa de Louveira

•

UAC – Manutenção dos serviços de média e alta complexidade
ambulatorial, hospitalar

•

Implantação do Centro de Reabilitação

•

Ambulatório de saúde Mental e Adulto e Infanto Juvenil

•

Manutenção de Centro de Apoio Psicossocial

•

Subvenção à Irmandade Santa Casa de Louveira

•

Manutenção da Assistência Farmacêutica

•

Manutenção das ações de especialidades odontológicas

•

Manutenção da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Zoonoses

•

Ampliação de CCZ administrativo

•

Manutenção de convênios

SEGURANÇA
Com o avanço da globalização, cada vez temos menos fronteiras e as
tecnologias existentes no tocante a Segurança se inovam visando sempre
estar um passo a frente buscando proteger o cidadão coibindo ocorrências
e agindo de forma estratégica. Portanto atuar no planejamento é uma das
ferramentas essenciais para a diminuição de ocorrências, bem como seu
pronto atendimento gerando a tranqüilidade ao cidadão.
Objetivo: Aumentar em 50% o número de viaturas novas, implantar
em 80% dos bairros do município o sistema de monitoramento, dar apoio a
100% dos bairros da cidade, proporcionar segurança aos munícipes,
apoiando as ações de poder
visando

coibir

equipando

e

e

diminuir

modernizando

de polícia
as
a

e atuar de forma estratégica,

ocorrências
Guarda

da

cidade,

Municipal

e

qualificando,
atuando

no

monitoramento da cidade. Modernizar a Defesa Civil e criar o Corpo de
Bombeiros.
Ações:
•

Dar continuidade aos Projetos e Programas da Secretaria de
Segurança

•

Implantação e manutenção do Sistema de Monitoramento

•

Aquisição de Coletes a Prova de Balas e Armamento para a
Guarda Municipal

•

Instalação e Manutenção do Corpo de Bombeiros

•

Manutenção das Atividades de Defesa Civil

•

Sinalização e Manutenção do Sistema Viário

•

Criação da Secretaria de Segurança

TRANSPORTES
O Transporte Público atualmente é um dos grandes vilões do
aumento de comprometimento de renda do munícipe, além de ser o
responsável por tomar um grande espaço de tempo do cidadão, Louveira é
dividida por uma rodovia e repensar o transporte visando uma maior
integração da cidade se torna uma realidade permanente, melhores pontos
para abrigar os munícipes, horários mais próximos da realidade do povo,
são premissas para um estudo detalhado sobre mobilidade urbana.
Objetivo: Ampliação de até 50% da frota municipal, proporcionar ao
cidadão um transporte de qualidade, com horários mais próximos da
realidade do munícipe e melhoria dos pontos de ônibus, visando uma
melhor acomodação do cidadão.
Ações:
•

Construção de Terminais Rodoviários no Centro E Bairro Santo
Antonio

•

Padronização e Instalação de Pontos de Ônibus

•

Renovação da Frota Municipal

•

Sinalização e Reestruturação do Sistema Viário

•

Realizar estudos para viabilidade de projeto para Mobilidade
Urbana com foco em transporte público

HABITAÇÃO
Atualmente com o crescimento populacional de todas as cidades
tornou-se um desafio para um gestor público resolver problemas de
habitação, é muito importante para a tranqüilidade do cidadão ter sua casa
própria e regularizada, o que garante sua cidadania com endereço e um
lar.
Objetivo: Cumprir em até 80% a regularização de loteamentos, atuar
em parcerias com o Governo Estadual e Federal, visando atrair programas
e projetos habitacionais, desenvolver projetos de regularização de imóveis,
desenvolver estudos que visem loteamentos mais acessíveis à realidade da
população.
Ações:
•

Projetos Habitacionais

•

Manutenção dos Programas Habitacionais

•

Regularização de Loteamentos

•

Inclusão da Secretaria de Habitação no Órgão I - Executivo

SANEAMENTO
Um dos recursos mais importantes para sobrevivência do ser
humano é a água, cuidar da água que consumimos e tratar o sistema de
esgoto são primordiais para prevenção de doenças, uma melhor qualidade
de vida e o desenvolvimento sustentável, com esse objetivo atuar na
resolução dos problemas atuais e planejar a cidade para o consumo futuro
que tende a crescer, é a responsabilidade dessa nova Secretaria, com foco
em uma nova atuação e novas tecnologias.

Objetivo: Atuar com objetivo de zerar a falta água no município, bem
como cuidar do esgoto em 100%, como foco na junção de economia, saúde
e sustentabilidade, para o município visando sempre à diminuição dos
impactos ambientais.
Ações:
•

Projeto da Represa de Acumulação, inclusive instalações
complementares

•

Projetos

de

Ampliação

e

Adequação

do

Sistema

de

Abastecimento
•

Ampliação de Redes de Distribuição e Adutoras

•

Construção da Barragem da Represa de Acumulação incluindo
Desapropriação

•

Reforma da Cabine Primária de Energia da ETA

•

Aquisição e Instalação de Geradores para atender a ETA e as
estações elevatórias de água bruta e tratada

•

Construção de Reservatórios de Distribuição em Diversos
Bairros

•

Conclusão da ETA

•

Obras de melhorias no sistema de abastecimento de água

•

Continuação dos projetos e programas já existentes na
Secretaria de Água e Esgoto

•

Conclusão das Obras da ETE

•

Execução das Redes Coletoras de Esgoto

•

Execução de Emissários e Interceptores de Esgoto

•

Criação da Secretaria de Água e Esgoto

MEIO AMBIENTE
Com

o

aumento

populacional

existe

a

necessidade

de

novas

moradias, e a escassez de recursos naturais acaba sendo inevitável,
portanto atuar no planejamento da cidade e preservação dos recursos
naturais se tornou uma premissa que além de fazer parte do governo atual
garante às próximas gerações o uso dos Recursos Naturais de maneira
mais consciente.
Objetivo:

Aumentar a sustentabilidade do município em até 50%

através dos projetos implantados, planejar as atividades desenvolvidas
pela prefeitura em áreas verdes, promover a sustentabilidade no meio
Urbano, gerenciar as atividades relacionadas a arborização urbana, atuar
na destinação correta de resíduos sólidos pelas empresas.

Ações:
•

Dar continuidade aos Projetos e Programas da Secretaria de
Gestão Ambiental

•

Renovação da Frota Municipal

•

Implantação de Corredores Ecológicos

•

Estudo

de

Viabilidade

para

pagamento

sobre

Serviços

Ambientais
•

Pagamento sobre Serviços Ambientais

•

Viabilizar Estudos e Projetos de interesse

•

Construção de Centro de Gerenciamento de Resíduos de Poda,
Construção Civil e Materiais Recicláveis

•

Convênios com Laboratórios – Estudo da água e Ar

•

Projeto Conservador das Águas

•

Criação da Secretaria de Gestão Ambiental

INFRAESTRUTURA
Atualmente a gestão pública vem trabalhando com uma série de
convênios que garantem o atendimento ao cidadão no município, até
mesmo porque o cidadão mora e se utiliza dos serviços do município,
transita por suas ruas, se utilizada muitas vezes de serviços básicos,
médicos, etc.
Não poderia ser diferente de outros programas tão importantes. Na
Infraestrutura precisamos de uma renovação profunda, melhorando as
condições da cidade e do acesso do cidadão aos seus serviços.
Objetivo: Atender em até 80% os projetos propostos, limpeza
pública em 100% dos bairros do município, atuar na manutenção de
logradouros

públicos,

gestão

de

serviços

funerários,

manutenção

e

iluminação de prédios públicos e/ou logradouros.
Ações:
•

Gestão de obras e serviços

•

Reforma e ampliação de próprios

•

Viabilizar estudos e projetos de interesse

•

Obras de implantação de praças e jardins

•

Recapeamento e pavimentação de diversas ruas do município

•

Construção de pontes

•

Obras complementares de urbanização
guias, alambrados ou grades, vielas, etc...)

•

Revitalização e reurbanização da cidade

•

Construção de galerias de águas pluviais

(calçadas,

muros,

•

Levantamento

geológico

e

desassoreamento

de

rios

e

córregos
•

Construção de terminais rodoviários

•

Construção de banheiro público

•

Desapropriação de áreas de terra para obras de interesse
municipal

•

Reestruturação do sistema viário

•

Implantação do Parque Municipal de Louveira

•

Dar continuidade aos projetos e programas da Secretaria

•

Manutenção

e

ampliação

do

sistema

de

informações

georreferenciais
•

Pavimentação ou recuperação de sistema prioritários

•

Calçamento e cobertura de toda área da garagem municipal

•

Ampliação de velório Municipal, serviços funerários

•

Limpeza Pública

•

Manutenção e melhorias na iluminação pública

•

Reforma de Centros Comunitários

D E S E N V O L V I M E N TO
E C O N ÔM I CO
Louveira

é

uma

cidade

bem

localizada,

com

acesso

fácil

a

importantes rodovias e próxima ao Aeroporto de Viracopos e diversos
polos industriais do estado. O município tem grandes empresas que geram
empregos,

mas

não

tem

um

Distrito

industrial

adequado

a

suas

necessidades, cabe destacar que muitas empresas precisam de água e
infraestrutura adequada.
Por outro lado nas atividades econômicas mais tradicionais Louveira
se destaca a agricultura. No estado de São Paulo somos responsáveis por
quase 10% de uva Niágara Rosada, percentual que requer um olhar
diferenciado para essa atividade que de forma bem estruturada pode ser o
fator principal da sustentação de outra atividade o Turismo Rural, que
preserva meio ambiente e contribui para a permanência do empreendedor
no campo, abrindo novas frentes de lucratividade.
Objetivo: Atender em até 100% dos agricultores em relação ao
prêmio de Seguro Agrícola, otimizar em até 30% a qualidade da produção
agrícola do município, incentivar o desenvolvimento e o fortalecimento da
economia local para até 70% dos empreendedores do município, atuar no
desenvolvimento das diversas atividades econômicas, com foco nas
cadeias produtivas existentes no município, desenvolver programas e
projetos de apoio aos micro e pequenos empresários, elaborar leis de
incentivo a geração de novos negócios e o crescimento dos negócios
formais, desenvolver programas em parceria visando a qualificação da mão
de obra do município, desenvolver o Agro turismo como atividade
econômica.

Ações:
•

Realização da Festa da Uva e do Caqui de Louveira

•

Instalação de placas para sinalização turística / desenvolvimento
turístico

•

Implantação do receptivo e Agroturismo na Festa da Uva de Louveira

•

Desenvolvimento turístico na agricultura familiar

•

Implantação do FUNTUR – Fundo Municipal do Turismo

•

Implantação do projeto conhecendo minha Louveira eu também vou

•

Implantação do projeto turismo do saber

•

Implantação e manutenção do Centro de Informações Turísticas –
CIT

•

Atendimento e Apoio ao Empreendedor

•

Capacitação do munícipe (Palestras, Seminários, Workshops, Feiras
e Eventos)

•

Ação de Incentivo aos Comerciantes e Prestadores de Serviços

•

Realização de Feira Logística

•

Construção do Centro de Apoio ao Agricultor

•

Difusão tecnológica para otimização da atividade agrícola

•

Dar continuidade aos projetos e programas da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

•

Desenvolvimento, implantação e operacionalização do Turismo
Pedagógico

•

Subsídio ao Prêmio de Seguro Agrícola

•

Subsídio ao incentivo da fruticultura

•

Promoção dos produtos agrícolas do município / valorização da
atividade agrícola

•

Estimular o crescimento do Empreendedorismo na cidade através de
novos projetos e parcerias.

ADMINISTRAÇÃO
Atualmente é comprovado que quando valorizamos o funcionário seu
rendimento aumenta, na gestão pública essa valorização é uma das marcas
de renovação deste governo.

Objetivo: Modernizar em até 100% a máquina administrativa para
que possamos adquirir novas tecnologias para a divulgação de todos os
atos da Prefeitura, valorização do funcionário publico bem como identificar
oportunidades para qualificação do mesmo, visando um atendimento de
excelência para o munícipe. Coordenar, Planejar e Controlar os Recursos
Humanos. Elaborar projetos de Concursos Públicos e de Treinamento e
Desenvolvimento de Pessoal.
Ações:
•

Gestor

do

programa

de

Administração

de

Funcionários

Públicos
•

Manutenção das Divisões da Secretaria de Administração

•

Gestor do Programa de Cestas Básicas e
Alimentação

•

Gerenciamento da Máquina Administrativa

/ ou Auxílio

ASSISTÊNCIA
SOCIAL
A renovação de Louveira passa por cuidar melhor das pessoas, nesse
sentido um equilíbrio do bem estar do cidadão passa pela Assistência
Social, cuidar do idoso que tanto fez pela cidade, assim como cuidar da
criança

que

serão

as

novas

gerações

e

fundamental

para

o

desenvolvimento da cidade com igualdade e respeito, cuidar do ser
humano de uma maneira mais abrangente como a reintegração familiar
dos moradores de rua, defensoria pública.
Objetivo: Louveira conta com um índice de 1,9% da população em
estrema pobreza, pretendemos reduzir em até 80% este índice, atender
em 100% os idosos/jovens/famílias/carentes cadastrados nos programas
sociais oferecidos pelo município, atuar pro ativamente na melhoria da
qualidade de vida do cidadão, focando as pessoas de baixa renda e de alta
vulnerabilidade, sempre com um olhar de integração do cidadão a
sociedade, através de programas e projetos sociais que podem ser ou não
em parceria com o governo estadual ou federal.
Ações :
•

Ampliação e Reforma do Centro de Convivência do Idoso

•

Ampliação e Reforma dos Centros de Convivência da Juventude
(Bairro 21 de Março)

•

Implantação e Manutenção do PSB – Crianças de 06 a 11 anos

•

Construção de CRAS (Centro e Bairro Sto Antonio)

•

Criação do Espaço Multifuncional no Bairro Monterrey

•

Renovação da Frota Municipal

•

Implantação e manutenção do Serviço de atendimento de pessoas
com deficiência e idoso em domicílio

•

Implantação e Manutenção do programa de aquisição de alimentos

•

Implantação e manutenção da educação alimentar e nutricional às
famílias

•

Implantação do programa de transferência de renda municipal e
famílias

•

Implantação da gestão da informação

•

Implantação do Monitoramento

•

Implantação e Manutenção do Projeto Jovem Aprendiz

•

Implantação e manutenção do SAT

•

Implantação e manutenção do PAT

•

Construção ou Aquisição de imóvel para serviço de acolhimento para
crianças e adolescentes

•

Implantação do serviço de acolhimento em família acolhedora

•

Implantação dos serviços de acolhimento em república

•

Serviço de acolhimento institucional para mulheres vítima de
violência

•

Implantação do serviço de proteção em situações de calamidades
públicas emergenciais

•

Implantação e manutenção do serviço especializado para pessoas
em situação de rua

•

Construção do CREAS

•

Implantação e Manutenção do Serviço especializado em abordagem
social

•

Implantação e manutenção do serviço de proteção social especial
para pessoas com deficiência e idosas

•

Subvenção para o Centro Reformista o Bom Samaritano – Asilo

•

Implantação e Manutenção do Projeto Jovem Aprendiz

E S P O R T E, L A Z E R E
JUVENTUDE
Atualmente

a

atividade

esportiva

se

bem

orientada

é

uma

ferramenta importante na prevenção de doenças, portanto pensar de
forma estratégica é fundamental, para que possamos manter o equilíbrio,
atualmente o desafio é de desenvolver programas e projetos que visem
cada vez mais a inclusão dos cidadãos das diversas camadas sociais e
idades.

Outro

ponto

importante

é

assegurar

que

os

atletas

que

representem a cidade, tenham treinamento de alto rendimento e que os
esportes

coletivos

ganhem

espaço,

atuando

assim

na

melhoria

da

coletividade.
Objetivos:

Ampliar em até 30% os equipamentos disponíveis para

atividades esportivas, atender em 100% a população cadastrada nos
programas esportivos oferecidos pelo município, ter um aumento de 20%
(no mínimo) no número de pessoas participantes dos projetos de Esporte
oferecidos pelo município, estimular e criar condições para o acesso do
cidadão das diversas camadas sociais e idade,

a esportes visando a

inclusão e melhoria da qualidade de vida, atuar de forma estratégica nos
esportes coletivos e de alto rendimento, gerando

suporte para os

esportistas da cidade.
Ações:
•

Dar continuidade aos Projetos e Programas existentes na Secretaria
de Esportes

•

Reestruturação do Estádio Municipal incluindo a cobertura e pista de
atletismo

•

Construção de Centro de Treinamento de artes marciais e ginástica
artística

•

Obras de melhorias na Área de Lazer

•

Construção de Ginásio Poliesportivo na Região do Bairro Santo
Antonio

•

Construção de Quadras de tênis em diversos bairros

•

Cobertura de Quadras e Reforma das mesmas

•

Construção de Centros de recreação em diversos bairros (quadras
poliesportivas ou society, pistas de skate)

•

Construção de Centro de Atividade Física

•

Construção de Centros esportivos (Monterrey e Abadia)

•

Construção de canchas de bocha e malha em diversos bairros

•

Construção de pista de skate na Área de Lazer do Trabalhador

CULTURA&
EVENTOS
A cultura de um povo é o combustível para sua longevidade é insumo
para que o cidadão sinta orgulho de fazer parte de algo maior, diante desse
fato idealizar uma Secretaria que além de pensar em resgatar os principais
eventos da cidade, pudesse ser a fomentadora do resgate cultural de
Louveira. Esta é a ferramenta indispensável

para resgatar o orgulho do

cidadão em ser Louveirense.
Objetivo: Atender e Manter 100% dos eventos culturais ligados ao
resgate e continuidade da Cultura do município, e ampliar as atividades
culturais em até 40%, resgatar a cultura de Louveira, inserindo assim o
cidadão como parte integrante da história da cidade, utilizar a arte de
diversas formas diferentes, para intensificar a importância de valorizar a
criatividade individual e coletiva.
Ações:
Revitalização do Complexo Ferroviário e Rua José Niero
•

Construção de sede para bandas

•

Construção de Teatro Municipal

•

Aquisição de Obras Literárias para a Biblioteca Municipal

•

Natal e Reveillon de Louveira

•

Subvenção para a Liga das Escolas de Samba

•

Subvenção à Banda Marcial de Louveira para desenvolver o
programa Orquestra de Metais

•

Subvenção à Associação da Corporação Musical Louveirense

•

Subvenção à Banda Marcial de Louveira

•

Manutenção dos Eventos Culturais e Festivos

Tendo em vista todos os dados demonstrados neste programa de
metas, nota-se que Louveira á uma cidade rumo ao crescimento e
desenvolvimento. Precisamos apenas de um bom planejamento, e o início
dele inclui-se neste relatório.
Amparados

pela

Lei

Orgânica

do

Município

e

com

base

nos

demonstrativos e trajetórias de planejamento, como o PPA – Plano
Plurianual,

LDO

–

Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias

e

LOA

–

Lei

Orçamentária Anual, assim como os demonstrativos de cumprimento de
nossas ações como a apresentação das metas fiscais do município
quadrimestralmente, apresentamos o Plano de Metas 2013-2016.
E estando ciente dos projetos e ações demonstrados, encaminho
este relatório.

Louveira, 29 de Agosto de 2.013

______________________________
Nicolau Finamore Junior
Prefeito Municipal

