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APRESENTAÇÃO DO PPA 
PARTICIPATIVO 2018 – 2021

Esse caderno é para você!

Caro cidadão e cidadã, o intuito desse caderno é, de forma objetiva, fomentar e 
facilitar a sua participação e de toda a sociedade na gestão pública municipal. Ele 
tem como orientação o princípio da transparência e também faz parte do movimento 
de incentivo à participação social adotado por essa gestão.

Por meio deste material será possível entender o Plano Plurianual 2018 – 2021 (Lei 
nº 5446/17), que é a parte principal do planejamento orçamentário, pois ele é a base 
para a elaboração dos orçamentos nos anos em que este plano estiver em vigência.

Aqui também será possível visualizar a metodologia de construção do planejamento 
municipal que contou com várias etapas de construção, metodologias e eventos que 
envolveram a participação direta da sociedade.

Portanto, esse caderno é fruto de um grande trabalho que envolveu uma verdadeira 
troca de energias e experiências positivas entre os gestores públicos e a sociedade 
civil, ao longo de seu processo de elaboração.

O caderno é um meio de organizar de forma simples e dinâmica as prioridades que 
foram denidas pela gestão e pela sociedade no processo de construção dos 
objetivos e das diretrizes a serem seguidos nos próximos quatro anos. Assim, o 
caderno conta com dados e informações técnicas sobre o planejamento municipal, 
e que você, portanto, poderá acompanhar, scalizar e ajudar a cumprir o plano por 
meio deste caderno.

Aproveite esse caderno, compartilhe com parentes e amigos. A informação é de 
vocês, pois com diálogo e eciência podemos avançar, e a sua ajuda é muito 
importante para transformar Volta Redonda em uma cidade melhor para viver, 
conhecer e investir.



UMA GESTÃO MODERNA 
POR UMA CIDADE MELHOR

O compromisso deste governo sempre será com a excelência na gestão da coisa 
pública, respeitando os princípios, regras e acima tudo você, cidadã e cidadão. 
Quando decidi colocar-me à disposição da minha cidade sabia dos desaos, porém 
a vontade de fazer era muito maior. Este Plano Plurianual, que terá duração de quatro 
anos, é a entrega que faço para demonstrar que o meu plano de governo foi 
respeitado e ampliado para os próximos anos. 

No processo de construção deste Plano Plurianual, que foi no início de nossa 
gestão, começamos quebrando diversos paradigmas através de um novo processo 
de elaboração envolvendo diversos atores da gestão pública municipal desde o 
início da construção do plano, além da inédita participação popular. Não somente 
envolver a sociedade, mas modernizar essa oportunidade foi o esforço que 
tomamos como objetivo na construção deste plano, daí surgiu o Plano Plurianual 
Digital e o Fórum do Plano Plurianual Participativo, mais um compromisso rmado 
com a população para ouvir diversos setores e construir juntos o nosso plano de 
diretrizes da gestão municipal.

A construção deste plano pode ser vista como uma janela de oportunidade para que 
todas as forças positivas de nossa cidade se juntem e tracem o futuro, e é a partir 
desta perspectiva que esta publicação se propõe a consolidar este trabalho e a 
participação popular neste governo, por meio do planejamento das ações e, 
posteriormente, no monitoramento e avaliação destas. 

Este caderno contribui para a transparência e para a participação popular, que 
deixaremos como marca deste governo. Através desta parceria consolidaremos 
uma nova forma de governar e juntos podemos avançar com muito diálogo e 
eciência. Obrigado a todas e a todos que participaram de alguma forma deste 
trabalho, ele não acaba aqui. Acompanhe, scalize, monitore e ajude a crescermos 
juntos. Vem muito mais por aí!

Elderson Ferreira da Silva (Samuca Silva)
Prefeito Municipal



VOLTA REDONDA AVANÇADA 
EM TRANSPARÊNCIA, 
DIÁLOGO E GESTÃO

Sabendo da necessidade de envolver a sociedade em todas etapas do processo de 
construção de uma cidade cada vez melhor e tornar as informações geradas pela 
Administração Pública Municipal mais simples e atrativas à toda sociedade volta-
redondense apresentamos a vocês este caderno do Plano Plurianual Municipal 
2018-2012.

Este plano é fruto de um trabalho de todos os órgãos da administração pública 
municipal e ainda, de uma intensa participação da sociedade. O presente PPA foi 
elaborado de modo participativo através de canais como a internet e fóruns 
presenciais. Foram centenas de inserções feitas pela população através do “PPA 
Digital”, modelo inovador no Estado do Rio de Janeiro, e ainda mais de 300 pessoas 
participando presencialmente no I Fórum do PPA Participativo, que gerou outras 
centenas de propostas. 

O presente PPA foi estruturado a partir de uma avaliação interna do PPA 2013-2017 e 
do Plano de Governo. Sua metodologia participativa foi planejada em três 
momentos: o primeiro no qual os movimentos sociais, conselhos, associações de 
moradores e demais segmentos da sociedade civil poderiam dialogar diretamente 
com os representantes das pastas; um segundo momento onde todos os munícipes 
puderam apontar os principais problemas e soluções para Volta Redonda através da 
internet; e nalmente um fórum presencial onde foram realizadas discussões 
temáticas para apontamento de ações para inserção no PPA.

Desta forma foram concebidos 20 programas que são a alma do plano e que 
orientarão a administração pública para enfrentar seus desaos no quadriênio de 
2018-2021. 

Enock de Azevedo Henriques
Secretário Municipal de Planejamento, 
Transparência e Modernização da Gestão Interino
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MAS AFINAL, O QUE É 
PLANO PLURIANUAL?

Antes de tudo é preciso entender o que é o Plano Plurianual e quais são as 
consequências de sua aplicabilidade, bem como seus aspectos legais. O 
Plano Plurianual, ou melhor, o PPA é um plano obrigatório para todos os entes 
do poder executivo, do governo federal até o municipal, pois está previsto pela 
Constituição Federal de 1988, que diz em seu artigo 165 que o “plano 
plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”. 
Sendo assim, a construção do PPA envolve o conjunto das políticas públicas 
do governo para um período de quatro anos e os caminhos que serão trilhados 
para viabilizar as metas previstas. 

Outro ponto a ser ressaltado é a sua vigência, como já dito, que tem a duração 
de quatro anos, porém esta não segue a temporalidade do mandato do chefe 
do executivo. O PPA é construído pela gestão em seu primeiro ano de 
mandato, mas a sua validade se dá somente no início do próximo ano, ou seja, 
no segundo ano de mandato daquele que o elaborou e vai durar até o m do 
primeiro ano do mandato subsequente.

Mandato 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

Duração 
do PPA

4º ano
do PPA 
Anterior

1º ano início
do PPA 

da Gestão

2º ano
do PPA 

da Gestão

3º ano
do PPA 

da Gestão

Quadro: Temporalidade e Execução do Plano Plurianual



Isso se justica pelo respeito ao princípio da continuidade do serviço público, 
assim o gestor que assumir um mandato já tem o plano em execução a ser 
seguido, e os propósitos traçados continuam até o m do primeiro ano, 
assegurando assim a continuidade na prestação dos serviços para a 
população.

Outro ponto que ressalta a importância do Plano Plurianual é o fato de que a 
partir desse plano a gestão elaborará as leis orçamentárias para os anos 
subsequentes. Logo, os orçamentos a serem criados pela gestão para 
determinado ano terá como base o PPA. Com isso, as metas traçadas no PPA 
serão materializadas em atividades registradas na construção do orçamento 
público do ano em questão.

Segundo a constituição federal de 1988 as leis de diretrizes orçamentárias 
(que funciona com um papel intermediário entre o PPA e a LOA, que destaca 
as prioridades voltadas para elaboração do orçamento) e as leis 
orçamentárias anuais (o orçamento do município, propriamente dito, pois 
nessa lei são registradas todas as previsões de receita e as despesas xadas 
para o exercício) são criadas a partir da orientação dada pelo plano plurianual 
em vigência. Assim, mais uma vez mostra-se a importância de se elaborar, 
acompanhar e executar um efetivo plano plurianual.

PPA 
2018 - 2021

LOA 
2018

LOA 
2019

LOA 
2020

LOA 
2021

LDO 
2018

LDO 
2019

LDO 
2020

LDO 
2021



Portanto, o Plano Plurianual organiza as ações do governo na busca de um 
desempenho efetivo da Administração Pública seguindo a linha traçada no 
plano de governo registrado pelo então chefe do poder executivo. Sendo 
assim, o plano tem como foco a organização das ações governamentais em 
nível estratégico e sendo o orçamento público a organização em nível 
operacional.

Por m, é importante ressaltar que o plano permite ainda comunicar à 
sociedade os principais objetivos e atividades do governo de forma simples e 
direta.  Para saber mais sobre o que é o PPA, deixamos aqui um link de um 
vídeo explicativo, é só clicar e assistir:

Para acessar o documento completo, com a lei de criação do PPA 2018 – 
2021 acesse:  https://goo.gl/FRrxBV



A lógica de construção do plano plurianual sofreu algumas alterações em 
relação ao formato anterior. A nova gestão pautada no diálogo e na 

eciência iniciou o processo de construção envolvendo diversos atores, 
perpassando pelos membros da gestão até chegar à participação social, 
adotando assim uma nova postura de planejamento.

Agora iremos detalhar passo a passo as etapas de construção do plano, a 
maneira como ele foi pensando e os pontos e premissas mais importantes em 
sua elaboração. Assim, você cará ciente de como foi construído e quais os 
atores participaram dessa ação.

Denição da Metodologia 

Por conta do prazo xado em lei para a entrega à Câmara Municipal de Volta 
Redonda do projeto de lei referente ao Plano Plurianual, que é até o dia 31 de 
junho do primeiro ano de mandato, a administração pública iniciou nos meses 
iniciais da gestão a elaboração do plano.

O primeiro passo foi a reunião realizada no dia 17 de Abril entre os secretários 
e representantes da administração indireta da gestão municipal, para alinhar o 
processo de construção do plano, que por sua vez está em consonância com 
o plano de governo. Nesse encontro foram raticados os objetivos do 
governo, com base no plano de governo e também quais as formas a serem 
adotadas na construção do plano plurianual. Os representantes das 
secretarias e autarquias apresentaram neste dia o nome de dois servidores os 
quais estariam responsáveis por elaborar frente a sua pasta e em constante 
contato com a Secretaria Municipal de Planejamento os materiais e 
informações que constarão nas áreas estratégicas inscritas no plano 
plurianual.

PLANO PLURIANUAL 
PARTICIPATIVO 2018 – 2021 
DE VOLTA REDONDA-RJ



PLANO PLURIANUAL 
PARTICIPATIVO 2018 – 2021 
DE VOLTA REDONDA-RJ

Adiante, os servidores escolhidos participaram de uma rodada de reuniões 
com a Secretaria Municipal de Planejamento, pois esta foi a secretaria 
responsável pela consolidação do plano plurianual. Nessas reuniões, foi 
apresentada a nova estrutura de construção, as bases de indicadores para 
auxiliarem os representantes nas suas construções temáticas e, ainda, 
iniciado o processo de elaboração do diagnóstico geral da administração 
pública municipal que demonstrou o cenário atual da cidade de Volta 
Redonda.

Assim, feito o primeiro encontro, os gestores públicos saíram com a missão 
de elaborar um diagnóstico para cada área temática da gestão pública 
municipal, permitindo, pois, a gestão observar os caminhos a serem 
perseguidos na elaboração dos projetos e atividades a serem executados nos 
anos subsequentes.

Denição das áreas temáticas

De posse dos indicadores e demais informações transmitidas e pelo 
diagnóstico construído de forma separada por cada um dos gestores públicos 
envolvidos no grupo, a Secretaria Municipal de Planejamento consolidou os 
resultados e logo em seguida elaborou a divisão de eixos estratégicos para 
fomentar a construção, permitindo discussões focais sobre os diversos 
temas, o que permite ganhos de eciência no processo de construção.

Cabe ressaltar que neste ponto, para realizar a criação das áreas especícas, a 
metodologia seguiu a divisão já estruturada pelo plano de governo da gestão, 
realizando somente algumas inclusões ou separações por se tratar de um 
plano de médio prazo e a responsabilidade de consolidar a atuação 
governamental nas diversas políticas públicas a serem executadas.



PLANO PLURIANUAL 
PARTICIPATIVO 2018 – 2021 
DE VOLTA REDONDA-RJ

As áreas temáticas foram dividas em Assistência Social, Cultura, Direitos 
Humanos, Educação, Emprego e Renda, Esporte e Lazer, Funcionalismo 
Público, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Saneamento Básico, Saúde, 
Segurança Pública, Serviços Públicos, Transparência e Controle Social e 
Turismo.

A partir daí, os gestores se reuniram com os demais servidores para a 
elaboração dos projetos e atividades de cada órgão ou entidade para os 
próximos quatro anos.

Consolidação dos Projetos e Atividades

De posse do material que retratava de forma separada os projetos e atividades 
a serem desenvolvidos por cada secretaria ou autarquia da gestão pública 
municipal, a Secretaria Municipal de Planejamento iniciou a consolidação dos 
dados e a aglutinação de ações para a formação de programas, que nada mais 
é que um conjunto de projetos e atividades ans. Abaixo deixamos uma 
imagem que detalha o que é um plano, um programa e um projeto.

I

PLANO PROGRAMA PROJETO

II III

Maior nível de
abrangência do
planejamento

social

Menor nível de 
abrangência que o
Plano, setorizaçao

do planejamento social
e menor detalhamento

que o projeto

Menor  abrangência que o
Plano e o Programa e

maior detalhamento de 
ações de execução das

políticas sociais.



2018
- 20212018
- 2021
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Portanto, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento observou 
detalhadamente os projetos e atividades e realizou a criação de programas, 
respeitando as áreas temáticas criadas e os eixos do plano de governo. 

Assim, no material a seguir você poderá perceber que dentro de um programa 
poderá ter ações de diversos órgãos e entidades. O esboço nal da primeira 
parte da elaboração do plano se deu com a elaboração de 20 programas, 
incluindo o programa que envolve as práticas da gestão legislativa. 

Reunião com representantes das Secretarias e Autarquias 



PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO PLANO PLURIANUAL

Com o intuito de abrir a construção do plano plurianual para a sociedade, para que 
esta possa ser também parte do processo de construção e para que diversos 
seguimentos pudessem colaborar nesse processo, a gestão pública municipal, de 
forma inédita, abriu a participação digital no processo de elaboração do Plano 
Plurianual.

Através de um link e preenchendo formulários, a cidadã e o cidadão poderiam 
escolher as áreas temáticas do plano e apontar problemas e soluções para aquela 
área. Cada participante poderia apontar até cinco problemas e até cinco soluções 
para cada área temática. Assim, cada cidadão ou cidadã ajudou a construir além de 
um amplo diagnóstico local, as atividades a serem traçadas para alcançar uma Volta 
Redonda melhor. Abaixo, segue uma foto da página inicial onde o cidadão ou a cidadã 
escolheria o tema e após preencheria o formulário.

Plano Plurianual Digital



PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO PLANO PLURIANUAL

A plataforma digital cou aberta do dia 26 de Abril de 2017 ao dia 20 de Junho do 
mesmo ano, totalizando 55 dias de plataforma disponível para serem apresentadas 
propostas para o planejamento governamental nos próximos quatro anos.

Fazendo um balanço desse projeto pioneiro no sul do estado, a plataforma obteve ao 
todo 1647 inserções de problemas e propostas para a elaboração do plano 
plurianual. Dessas, 790 foram problemas apontados, que após um ltro adentraram 
no material do diagnóstico local e 857 foram propostas apresentadas que foram 
contempladas juntas aos projetos e atividades descritos mais abaixo.

Ao se observar por áreas temáticas, a participação social demonstrou certa 
preocupação com a saúde pública e a mobilidade urbana, que juntas tiverem mais de 
65 participações. Temas como a falta de médicos, la de exames e padrões de 
atendimentos foram temas constantemente apontados e treinamento e capacitação, 
técnicas de qualidades como propostas apresentadas. Já na área de mobilidade o 
tema de transporte alternativo não poluente foi o destaque das propostas 
apresentadas. Abaixo, segue detalhado o total de participantes por área temática na 
plataforma digital.

 



PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO PLANO PLURIANUAL

Fato importante a ser registrado é que mesmo sendo um projeto pioneiro, elaborado 
pela primeira vez no município, a participação social se deu com êxito, o que ca 
comprovado ao observar que a maioria dos participantes ao responder se ateve a 
fazer a participação de forma completa, apontando sempre para um problema a sua 
solução. Conforme podemos ver nos quadros abaixo, os números de inserções de 
problemas e soluções totais foram praticamente similares.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO PLANO PLURIANUAL

Fato importante a ser registrado é que mesmo sendo um projeto pioneiro, elaborado 
pela primeira vez no município, a participação social se deu com êxito, o que ca 
comprovado ao observar que a maioria dos participantes ao responder se ateve a 
fazer a participação de forma completa, apontando sempre para um problema a sua 
solução. Conforme podemos ver nos quadros abaixo, os números de inserções de 
problemas e soluções totais foram praticamente similares.

Fórum do Plano Plurianual Participativo

Para selar o compromisso desta gestão com o diálogo e a eciência, foi realizado 
pela primeira vez no município o Fórum do Plano Plurianual Participativo, que teve 
como objetivo de aproximar a cidadã e o cidadão à discussão sobre os principais 
problemas, causas e soluções no âmbito de cada uma das 15 áreas temáticas.

Efeitos 

Problema Central

Causas

Efeito A

Causa A

Problema Focal

Causa (A1)

Causa (B1) Causa (B2)

Causa (A1.1)

Causa (A1.2)

Efeito B

Causa B



PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO PLANO PLURIANUAL

Pela manhã, o evento contou com a presença do prefeito municipal e de palestrantes 
que enfatizaram a temática da participação social na administração pública. Também 
foi apresentado à população o balanço de todo o percurso realizado até então pela 
gestão na condução do PPA.

Em um segundo momento, as quase 300 pessoas presentes no evento foram 
separadas em salas de aula, cada uma com a nalidade de discutir os problemas, as 
causas e as soluções de cada um dos 15 eixos temáticos propostos. Dentro destes 
espaços, havia um mediador representado pela gestão municipal e um relator 
representado pela sociedade civil responsáveis por dinamizar os debates.

A metodologia utilizada nas salas teve como base a árvore de problemas em que os 
participantes teriam que, primeiramente, apontar os principais problemas da área, 
pensar sobre seus efeitos, inferir sobre as causas e propor as soluções. Assim, ao 
transformar os problemas em objetivos, as suas causas e efeitos convertem-se 
automaticamente em ações e resultados.

Efeitos 

Problema Central Objetivo

AçõesCausas

Resultados

Transformando os problemas em objetivos, as causas e os
efeitos se convertem automaticamente em meios e ns

(ações e resultados)



Processo de Construção do PPA 2018 | 2021



Forum do Plano PluriAnual - PPA 2018 | 2021



COMO ESTÁ CONSTRUÍDO 
ESTE CADERNO?

Como já informado, a lei 5.446/17, que trata do Plano Plurianual 2018 – 2021pode ser 
acessada e conferida de forma completa pelo link: https://goo.gl/8RvLNr

À frente você terá acesso ao anexo da lei de forma simplicada, com informações 
adicionais no intuito de promover a transparência, controle social e a participação 
popular de todos os cidadãos e as cidadãs de Volta Redonda.

Nesta parte do caderno apresenta-se o programa com seus detalhes e juntamente com 
seus projetos e atividades atrelados às sugestões de indicadores de acompanhamento, 
para que você, cidadã ou cidadão, possa cobrar e scalizar o exercício do serviço 
público. 





Abertura do Fórum 
do PPA Participativo 

Participativo
Participativo
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ç
ã
o

Propiciar formação 
continuada acadêmica para 

os prossionais

Capacitar, ecaz e 
continuamente, os 

prossionais de educação, 
de todas as modalidades 

de ensino

Fomento ao 
esporte no contra turno 

escolar, onde o aluno 
poderia escolher 

modalidades que se 
identique

Manter uma 
política voltada aos alunos 
portadores de necessidades 

especiais, contando com 
auxílio de secretárias para 

melhor trabalho pedagógico 
e terapêutico

Utilizar o espaço das 
escolas para ns culturais e 

de integração entre a 
comunidade local

Que a rede 
tenha uma equipe 

multidisciplinar médica 
que ajude no diagnóstico de 

alunos com problemas de 
dislexia, hiperatividade 

e outros

Elaborar plano de 
melhorias físico-estruturais 

das Unidades Escolares

Após reformas 
nas escolas, deve-se incluir 

nas mesmas, estátuas e 
frases de grandes lósofos 
e pensadores brasileiros



Discussão no grupo temático
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escolas
município

direitos

discutir
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humanos
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Criação de um centro de 
memória da história 

operária de Volta Redonda, 
bem como o ensino dela 
nas escolas municipais
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Promoção de feiras com 
temáticas contra 

intolerâncias sexuais, 
religiosas, de raça e etc. 
Como uma promoção da 

igualdade, aliando 
diversos setores

Projetos e mutirões para 
soluções para pessoas em 

situação de rua e que 
vivem em locais sem 

saneamento e etc

Realizar reuniões com 
TODOS os orgãos 

municipais para discutir 
direitos humanos para a 

população jovem e 
carente
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Ações educativas em 
escolas e mutirões de 
exame de HIV/AIDS

Implementação de 
prossionais de Assistência 

Social nas escolas

Criar plano de 
aprimoramento em serviços 

básicos e manufaturados
para que o diferencial 

possa ser o talento de cada 
um

Realizar reuniões 
com todos os órgãos 

municipais para discutir 
direitos humanos para a 

população jovem 
e carente

Capacitar jovens que possa 
reformar bicicletas e ter 

uma renda com a venda das 
mesmas a preços baixos a 

população

Ocinas criativas e atuais 
para jovens e adultosA
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Cursos gratuitos nas 
escolas em período integral

Aumento da equipe 
técnica da Fundação 

Beatriz Gama
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Atualização do sistema 
de georreferenciamento 
agregando novos dados 

Desenvolver ruas com 
sensores de movimentos 

para diversos ns
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projetos
participação
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Criar um painel com o 

mapa do município 
indicando todos os locais 

com obras, o avanço físico, 
o desembolso, prazo de 

conclusão
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Palestra constante 
sobre as drogas nas 

escolas

Ações anti-drogas nos 
bairros e escolas
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Criar plano 
de nutrição com 

experiências práticas para 
hipertensos, diabéticos e 

outros grupos que 
tem limitações 

alimentares

É fundamental dar maior 
visibilidade para a atenção 
primária, pois irá diminuir 

a la nos hospitais

Capacitação dos 
prossionais para gerir o 
estoque das unidades de 
saúde visando não faltar 

materiais e insumos

Treinamentos gerais 
para a humanização dos 

prossionais da área (desde 
atendentes a médicos)

Reformular o 
atendimento aos usuários, 

que cam na la para marcar 
consulta, com cobertura 

externa para evitar 
exposição às 
intempéries

Investir em salas separadas 
para a realização dos 
partos, visto que é um 

momento íntimo
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capacitação

equipamentos

hospitais

equipes

rede

contratação

treinamento
público

exames

HSJB

horário

especialistas

RedeCegonha

maternidade

agilidade

materiais

populaçãoqualidade

custofila

SUS

medicamento

emergência

nascimento

ampliação

concurso

usuários

PSF's

UBSF

fisioterapeutas

gerenciamento

funcionários

investimento

parturientes

qualificação

ginecologia

consultas

estrutura

gestantes

pediatria

insulina
leitos

riscossalas

distribuição

atendentes

atividades

diabéticos monitorado

tomografia

pacientes prevenção

educação

gestação

nutrição

receitas

remédios

insumos

gestão

idosos

mental

bebês

CAIS

CAPS

UBS

UTI
hipertensos

internação



















cursos
escolas

público

equipe

ruas

profissionais

atividades

condições

concurso

serviços
sociais

jovens

equipamentos

funcionários
oportunidade
assistência
incentivo

programas

esportes
projetos
salários

adultos

animais

bairros

técnica

cidade

casas

cras

profissionalizantes

patrulhamentos

implementação

monitoramento
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atendimento
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normalmente
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moradores
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transição
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diversão
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Capacitações 
Permanentes 

(Educação 
Continuada)

Propor melhorias 
para o monitoramento nas 
ruas, tais como um plano 
de rotas entre policiais na 

cidade

Criação de outro
 CREAS, pois há apenas 01 

em Volta Redonda para 
atender uma população de 

mais de 200 mil 
habitantes

Bolsa emprego 
para os moradores 

de rua, pois precisam
 ser amparados por uma 

instituição que os dê abrigo 
e os capacite ao mercado 

de trabalho

Casas de
transição com cursos 

prossionalizantes para 
as pessoas em período de 
reabilitação e reinserção 

social

Implementação de 
prossionais de 

Assistência Social 
nas escolas

Criação de 
um centro POP com 

estrutura para banho e 
alimentação, com 

atendimento 24 horas
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Oportunidades 
de inserção do jovem 

recém formado na área 
pública e privada a partir 
do estágio (para futuras 

contratações)

Criação de um 
projeto/setor de consultoria 
onde formandos ou recém 

formados possam ser 
aproveitados na área da 

qual se qualicou
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Colocar disponível para 

consulta via PortalVR todo 
o acervo da Biblioteca 

Municipal

Abrir editais para iniciativa 
privada e interessados, 
investirem em museus e 

aparelhos culturais 

Ações em 
parceria com a SME 

para desenvolvimento de 
atividades culturais com as 
escolas tais como cursos em 

contraturnos, passeios 
culturais, cotas de ingressos, 

etc

Criação de um 
evento em data 

diferenciada para um 
circuito cultural pela 

cidade, atraindo 
investidores ou turistas 

e agregando a 
população

Criar regras mais 
simples para a realização 

de eventos de rua, mas que 
busquem a segurança, 

estrutura e outros 
necessários a 

realização

Criação de uma 
incubadora/pólo de 

produção que facilite a 
estruturação dos artistas 

da cidade

Avaliar a viabilidade 
da criação de uma lei 

municipal de incentivo à 
cultura

Realizar shows 
musicais aos domingos 

junto com a feira livre na 
Vila Santa Cecília, embaixo 
da Biblioteca Municipal e 

uma feira de livros para ler, 
doar e comprar livros
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A Secretaria Municipal de Planejamento, 
Transparência e Modernização da Gestão 
tem como foco pr incipal  apoiar  no 
aprimoramento das políticas públicas em 
prol do bem comum, em conformidade com 
o que prescrevem as legislações federal, 
estadual e municipal, tendo como referência 
a transparência, a eficiência e o diálogo entre 
o poder público e a sociedade. A SEPLAG 
fica localizada à Avenida Paulo de Frontin, nº 
457 2º Andar, Aterrado (em cima do 
SEBRAE).

Nossos telefones de contato são: 
(24) 3339-9251 | (24) 3339-9244

E-mail: seplag@voltaredonda.rj.gov.br

CONHEÇA A
SEPLAG


