EIXO II
Grupo Organizado Segundo Eixo Temático II
(a que se refere o item XI)

Participação e Controle Social no Sistema Nacional de
Desenvolvimento Urbano – SNDU
1. O Grupo aprovou o Texto – Base proposto pelo Conselho Nacional das
Cidades, bem como o Texto de Apresentação das Prioridades do Ministério
das Cidades para a Política de Desenvolvimento Urbano no período de
2014-2016.
2. Motivados pela leitura do Texto – Base o Grupo produziu diversas
propostas que devem orientar a ação governamental, sobretudo a da
administração pública municipal.
3. Proposições:
Item 15. (Emenda Aditiva)....inclusive vinculados ao repasse de recursos de forma com a inviabilização de repasse de recursos a partir de 2014, caso
os estados e municípios não tenham implantados os “Mecanismos de
Controle Social e Integração das Políticas Setoriais”,preconizados na
proposta do sistema – é muito difícil construir um sistema nacional ....
Item 26. A partir de 2014, Estados, o Distrito Federal e Municípios só
poderão participar de editais coordenados pelo Ministério das Cidades, e
receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU,
depois que este for criado, se tiverem instituídos e em funcionamento
Conselhos das Cidades ou similares, como órgãos colegiados consultivos e
deliberativos sobre a política de desenvolvimento urbano nos respectivos
âmbitos de governo.
PROPOSIÇÕES PARA A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA:
1º.
Melhoria da acessibilidade do município;
2º.
Melhoria das calçadas que dão acesso ao Estádio da Cidadania;
3º.
Revitalização da sinalização horizontal e vertical de toda a cidade;
4º.
Atualização da finalidade do CMDU: Criar política de integração
regional na área de transporte, saúde, saneamento básico etc.;
5º.
Descentralizar as ações de planejamento de programas e ações do
município com amplo debate com a comunidade.

O Grupo entendeu necessário responder o questionário
“Questões para os grupos de trabalho”
Participação
1. O Município possui conselho municipal? SIM.
2. O Município discute temáticas de habitação, Saneamento, mobilidade e
planejamento urbano? NÃO.
2. Quais políticas inovadoras foram aprovadas pelo Conselho? NENHUMA.
3. Qual a composição do Conselho? A participação da Sociedade Civil é paritária
com a do Poder Público? Pg. 5.
4. O Conselho é Deliberativo? NÃO.
5. Como é o funcionamento do Conselho? O Conselho tem tido capacidade de
deliberação sobre as políticas urbanas locais? Se não, o que impede o seu bom
funcionamente ? O FUNCIONAMENTO NÃO É ADEQUADO DEVIDO A SUA
FINALIDADE QUANDO DE SUA CRIAÇÃO, HÁ NECESSIDADES DE
ATUALIZAÇÃO DE SUA FINALIDADE.
6. Como é realizado o planejamento de programas, obras e ações do município? É
feito de forma centralizada ou descentralizada? É debatido com a comunidade?
NÃO.
7. A aplicação dos recursos para Planos, Programas e obras do município é
acompanhada pela sociedade civil e discutida no Conselho das Cidades? A forma
desse acompanhamento é satisfatória? NÃO.
Habitação
1. O muncipio aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Int. social? Está em
funcionamento? SIM.
2. O Município possui plano de habitação de interesse social? SIM.
3. A cidade possui vazios urbanos?SIM.
3ª)As áreas com imóveis e ou terrenos vazios estão sendo disponibilizadas
Para moradia? NÃO.
4. O município tem Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
Demarcadas? SIM.
5. Está sendo realizada a regularização fundiária em áreas ocupadas para
habitação de interesse social? NÃO SABEMOS.
6. Quando se implantam novas habitações ou se faz regularização fundiária, as
áreas são equipadas com luz, água, esgoto, coleta de lixo, vias de acesso,
transporte, comércio e serviços? SIM.
6ª.São próximas às áreas urbanizadas? SIM.
7ª.Nos Programas MCMV e PAC as unidades habitacionais de interesse social
estão planejadas no meio urbano, ou distante? URBANO.
Saneamento
1. Na administração municipal, quais são os órgãos ou Secretarias responsáveis
pelas Políticas de saneamento? SAAE,PLANEJAMENTO, IPPU E SMSP.

2. Como avaliam o serviço de saneamento do município? BOM
3. Como é realizado o planejamento de programas, obras e ações do município?
É feito de forma centralizada ou descentralizada? CENTRALIZADO.
3ª É debatido com a comunidade? NÃO.
4. O planejamento e a implementação de obras e serviços de saneamento é
executado de forma integrada a outros programas? SIM.
Transporte e Mobilidade
1. Na administração municipal, quais são os órgãos ou Secretarias responsáveis
pelas Políticas de Transporte? SUSER.
2. Quais são os serviços de transporte do município? TRANSPORTE COLETIVO,
CIDADÃO, ESCOLAR, INDIVIDUAL,TAXI E CARTÃO DE ESTACIONAMENTO
PARA IDOSOS.
3. Como vocês avaliam os serviços de transporte do município? DEFICIENTE,
PRECÁRIO.
4. Como é realizado o planejamento de programas, obras e ações do município? É
feito de forma centralizada ou descentralizada? DE FORMA CENTRALIZADA.
4ª. É debatido com a comunidade? NÃO.
5. O planejamento e a implementação de obras e serviços de Transporte e
Mobilidade, é executado de forma integrada a programas de Habitação? NÂO.
6. Há política de integração dos transportes, tais como integração entre ônibus e
trens ou trens e metrô, etc.? NÃO.
Política Urbana
1. O municipio está integrado a uma Política Regional ou Metropolitana? NÃO
1ª) O que poderia ser realizado de forma integrada? É QUESTÃO DE
SANEAMENTO BÁSICO,TRANSPORTE etc...
2. O município participa de Consórcios Intermunicipais? SIM
2ª)Que consórcios poderiam ser estabelecidos? NA ÁREA DE TRANSPORTE,
SANEAMENTO, ÁGUA, SAÚDE etc...
3. Existe algum tipo de integração de tarifas ou serviços entre os municípios da
região? NÃO.
Que tipo de integração poderia ser proposto? INTEGRAÇÃO COM PINHEIRAL E
BARRA MANSA (BILHETE ÚNICO)
4. Na administração municipal, quais são os órgãos ou Secretarias responsáveis
pelas Políticas de Habitação, Transporte e Mobilidade, Saneamento e
Planejamento Urbano? COHAB,SUSER.SAAE, IPPU E PLANEJAMENTO.
5. O planejamento e a implementação de obras e serviços de Habitação,
Transporte e Mobilidade, Saneamento e Planejamento Urbano é executada de
forma integrada? NÃO.
6. Tem obras do PAC no município? SIM.
6ª. Essas obras levam em consideração o Plano Diretor e as Políticas Setoriais de
Habitação, Transporte e Mobilidade, Saneamento e Planejamento Urbano. SIM.

