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1. Apresentação 

O Diagnóstico Técnico Comunitário, elaborado a partir das pesquisas quantitativas e 

qualitativas, serviram de base para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável e de uma Agenda Local do CH Valdariosa e do seu entorno. 

As informações levantadas auxiliaram na identificação das ações prioritárias que foram 

consideradas na formulação do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do CH 

Valdariosa e seu entorno, que foi construído coletivamente.  

Isto significa também que a sustentabilidade garante que o Plano de Desenvolvimento 

mantenha sua integralidade, inibindo demandas e a aceitação de ofertas desarticuladas no 

território, propiciando uma ação articulada e integrada no território, capaz de gerar outro 

impacto na coletividade.  Ao mesmo tempo, o conjunto de Eixos propostos para ação (Geração 

de Trabalho e Renda, Sustentabilidade Socioambiental e Segurança Alimentar, Juventude e 

Cultura e Protagonismo da Mulher) está fortemente associado ao aumento de renda, não só 

pela organização do consumo da coletividade, mas também pela possibilidade de incrementar 

outras atividades produtivas e de serviços articulados com a economia da cidade e pelo 

processo de fortalecimento dos ativos locais e aprimoramento profissional das pessoas. 

Construção do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável 

Através de metodologia de planejamento participativo, definiu-se coletivamente as 

prioridades, propostas e diretrizes para o desenvolvimento do CH e seu entorno (território da 

ação), com base em análise e reflexão mais aprofundada das principais questões e problemas 

vivenciados pela comunidade, apontados no Diagnóstico Técnico Comunitário.   

Gerou-se, assim, o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, que é um instrumento 

importante que confere visibilidade e legitimidade a institucionalidade local, à medida que 

qualifica suas propostas. Serve ainda de “cartão de visita” para o território, que se apresenta 

através dele, como unido e bem organizado e como base para a formulação de projetos de 

referência que podem vir a alavancar recursos e apoios para as ações neles identificadas. 

Identificação da Agenda Local 

A Agenda Local é a parte inicial do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, 
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segundo a perspectiva do Fundo Socioambiental – Caixa.  

A identificação conjunta das propostas no âmbito do Plano se configura como um exercício de 

fortalecimento dos processos de definição de prioridades e tomadas de decisão coletiva, 

visando o fortalecimento dos atores para a sua elaboração autônoma e busca por parceiros e 

apoios para a sua efetivação. 

Os eixos essenciais que foram propostos e validados pela localidade foram: 

 Geração de trabalho e renda 

 Juventude e cultura 

 Protagonismo da mulher 

 Ações sócio ambientais e de segurança alimentar 

Após aprovação, os projetos foram implantados, com formas de gestão, acompanhamento e 

monitoramento das ações determinadas. A intenção era de que os projetos ganhassem 

autonomia e alcançassem paulatinamente a sua sustentabilidade. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável e a Agenda Local conferem, ainda, 

visibilidade e legitimidade ao coletivo construído pelos moradores da Institucionalidade Local, 

à medida que se qualificam as demandas, em um diálogo com o poder público, definindo 

coletivamente as prioridades das propostas e diretrizes para o desenvolvimento da região, 

com base em análise técnica e na experiência dos atores envolvidos. Este processo 

proporciona a possibilidade dos moradores se apresentarem na discussão coletiva unidos, bem 

organizados, capacitados e com base para formulação de projetos que possam alavancar 

recursos e apoio para as ações neles identificados.  

 

2. Articulação com o Poder Público e Privado local  

Com base em um processo participativo, foi criada uma institucionalidade local com 

capacidade de protagonizar a implantação do Plano de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do CH Valdariosa e do seu entorno, sendo constituída neste processo uma rede de 

atores locais, englobando também a instância pública e privada, atuantes e de referência no 
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território, que se juntaram para pensar e criar alternativas de desenvolvimento para a 

localidade.   

A proposta de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do CH Valdariosa e do seu entorno 

tem como propósito fomentar redes sociais do território na medida em que fortalece no 

processo de diálogo atores estratégicos da localidade em sua capacidade de propor, negociar, 

interferir coletivamente e de forma organizada em políticas públicas, na destinação de 

programas e projetos, na criação de medidas compensatórias para o desenvolvimento do 

território.  O reconhecimento desta nova institucionalidade pelo poder público local é 

fundamental, o Plano de Desenvolvimento, discutido e apresentado coletivamente, deve ser 

valorizado pela Prefeitura e absorvido como uma referência para ações nesta região. Este 

amadurecimento nas relações poder público/sociedade civil é um processo que exigirá dos 

atores reflexão e entendimento quanto às conjunturas vivenciadas e a capacidade de ampliar 

contatos e abrir constantes possibilidades de diálogo.  

Chama-se atenção que talvez a maior conquista do Projeto foi a adesão da Prefeitura 

Municipal aos objetivos do Projeto #maisvaldariosa. 

Esta ação somente foi bem sucedida pelo empenho dos técnicos da GIHAB RJ / CAIXA, 

especialmente a técnica social Elaine Guimarães, que não mediu esforços para realizar as 

articulações com o poder local. Associa-se também a este esforço a visibilidade e impacto das 

ações que mobilizaram as forças políticas municipais concentradas no poder executivo 

municipal. 

Esta parceria permitirá garantir a sustentabilidade do empreendimento e mesmo sua 

reaplicabilidade em outros CHs no município. 

No dia 3 de dezembro de 2014, a equipe do #maisvaldariosa reuniu-se com o Prefeito de 

Queimados, Max Lemos, na Superintendência Regional da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, 

e outros membros da equipe da Caixa Econômica. Esta reunião teve como objetivo a 

apresentação dos resultados do Diagnóstico do CH Valdariosa e entorno, apresentação dos 

Projetos e andamento da Agenda Local e apresentação das demandas do CH Valdariosa e 

entorno para a elaboração do “Plano de Desenvolvimento Local”.  

Nesta reunião, o Prefeito manifestou-se integralmente de acordo com a proposta de ações da 

“planilha de resultados” e se colocou a disposição para atuar em parceira com o 
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#maisvaldariosa na implementação de cada item. Ficou acordada, ainda, a realização de 

reunião de trabalho com todos os secretários municipais para definição das ações conjuntas 

com o projeto, conforme “planilha de resultados”, que seria um esboço do Plano de 

Desenvolvimento Local. A partir desta data, agendou-se uma reunião com todos os secretários 

municipais para a apresentação do projeto e iniciar as ações de parceria. 

A convite do Prefeito, a equipe do #maisvaldariosa participou da reunião do Distrito Industrial 

de Queimados, na ASDINQ - Associação das Empresas do Distrito Industrial de Queimados/RJ 

no dia 04 de dezembro de 2014, com o intuito de apresentar o projeto e a proposta do 

programa Aprendiz Legal para as empresas locais, buscando a inserção dos Jovens do CH 

Parque Valdariosa no mercado de trabalho (Lei de aprendizagem). Após a reunião, definiu-se 

que a equipe se reuniria com o grupo de RH das empresas para estabelecer uma parceria, 

levantar as vagas disponíveis e apresentar um cadastro de jovens do CH que estariam aptos 

para entrar no programa. (ver ata no anexo I) 

No dia 17 de dezembro, foi realizada uma reunião com o Prefeito e os secretários municipais 

de Queimados. Também estavam presentes os síndicos dos três condomínios do CH Parque 

Valdariosa. O objetivo da reunião era apresentar os resultados do Diagnóstico do CH 

Valdariosa e entorno, os projetos da Agenda Local e as demandas do CH Valdariosa e 

entorno.(ver Anexo II) 

Ficou acordado que os secretários receberiam o Diagnóstico Técnico e um Sumário Executivo 

com o detalhamento das ações que compõem o Plano de Desenvolvimento do CH Valdariosa e 

seu entorno e que a equipe do #maisvaldariosa se reuniria com cada secretaria para levantar 

as politicas já existentes no município e fechar parcerias para as demandas do CH Valdariosa e 

seu entorno.  

Já os síndicos, ficaram responsáveis pela elaboração de um Oficio com registros fotográficos 

sobre a situação dos muros dos condomínios, que seriam encaminhados para a Caixa 

Econômica. 

A primeira reunião de trabalho com os secretários foi realizada com as secretarias de Cultura e 

Urbanismo no dia 27 de fevereiro de 2015 (anexo III), onde a equipe do #maisvaldariosa 

apresentou a primeira versão do documento “Proposta de parceria com a Prefeitura Municipal 

de Queimados” (anexo IV), que contêm diretrizes e ideias de ações a serem implantadas no CH 

Parque Valdariosa, divididas por secretarias.  
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Após este primeiro encontro, definiu-se que seria mais produtivo que as reuniões fossem 

agendadas com cada secretário, concentrando o trabalho pontualmente na atividade da 

secretaria em questão. 

Sendo assim, no dia 5 de março de 2015, a equipe do #maisvaldariosa reuniu-se com o 

Secretário de Cultura, Marcelo Lessa. Esta reunião foi marcada pela participação de membros 

da Associação de moradores dos CHs do Minha Casa Minha Vida de Queimados, 

institucionalidade local criada no território. A presença da Associação torna-se importante, já 

que o Plano de Desenvolvimento foi criado em conjunto com os moradores e é o principal 

instrumento importante que confere visibilidade e legitimidade a institucionalidade local à 

medida que qualifica suas propostas. Seu papel deve ser reconhecido pelo poder público, pois 

será ela que garantirá que as ações propostas e firmadas sejam, de fato, realizadas no 

território. Este processo visa a sustentabilidade do projeto #maisvaldariosa. 

O objetivo desta reunião era estabelecer uma parceria com o projeto #maisvaldariosa, dado 

que será elaborado um protocolo de parceria com as ações acordadas. Foram levantadas todas 

as políticas públicas existentes na área ou que possam ser estendidas a ela e discutidas as 

possíveis implantações de ações na área de cultura no território. A partir disso, foi elaborado 

um protocolo de parceria, que está em fase de atualização, com ações e atividades que serão 

executadas em parceria no CH Valdariosa. 

Uma dos principais acordos será o compartilhamento do equipamento do Cinema que foi 

adquirido para o CH Parque Valdariosa, que será utilizado em parceria com a Secretaria, além 

da construção, conjuntamente, de uma programação de filmes e eventos, com prioridade no 

CH Valdariosa, demais CH do MCMV e para o município de Queimados. O secretário também 

manifestou interesse em capacitar sua equipe na oficina do Cinema, ampliando a equipe que 

fará a montagem e exibição dos filmes. O protocolo será revisado e assinado entre o 

secretário, prefeito, responsável pela Caixa Econômica e presidente da Associação de 

Moradores. (ver anexo V). 

Ainda no dia 5 de março, foi realizada a reunião com o Secretário Municipal de Conservação e 

Serviços Públicos, Rogério Brandi, com os mesmos objetivos. A Associação de moradores 

também esteve presente e um protocolo também será elaborado. (ver anexo VI) 

No dia 2 de junho, a equipe #maisvaldariosa voltou a se reunir com o prefeito Max Lemos com 

o objetivo de retomar as reuniões com as secretarias, para pensar nas ações e atividades 
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propostas no Plano de Desenvolvimento que possam ser iniciadas. Nesta reunião, o prefeito 

solicitou que o Vereador Martchello Fuli acompanhasse este processo.  

Após este encontro, uma reunião de planejamento foi agendada no dia 9 de junho com o 

vereador Martchello para apresentarmos uma contextualização do Projeto, os resultados 

quantitativos e demandas do local/moradores, a Proposta de Parceria com a prefeitura do 

município de Queimados, discutir estratégias de interlocução com as secretarias e determinar 

uma data “marco” para iniciar as atividades no território. Além do vereador, estavam 

presentes os secretários de Saúde, Habitação, Cultura e Meio Ambiente. Um ofício foi 

elaborado e enviado ao vereador para ser encaminhado a Prefeitura e aos secretários. (ver 

anexo VII) 

No dia 18 de junho, a equipe do #maisvaldariosa reuniu-se com os secretários municipais e 

com o prefeito Max com o objetivo de planejar um evento de Ação Social no CH Parque 

Valdariosa e seu entorno.  A Ação Social é um marco para iniciar o Plano de Desenvolvimento 

que será desenvolvido pelo projeto #maisvaldariosa (IETS e IBASE), em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Queimados. Serão oferecidos serviços e atividades de forma integrada 

pelas secretarias municipais de Queimados e também por parceiros das esferas 

governamental, empresarial e da sociedade civil organizada.  

A data definida para o “Marco do Plano de Desenvolvimento” foi dia 25 de Julho de 2015. O 

horário proposto foi de 8h às 14h. Não foi definido o local da realização.  

Ficou estabelecido que todos os secretários avaliarão as atividades propostas pelo projeto 

#maisvaldariosa, levantarão as ações que já são realizadas, identificarão as condições mínimas 

para execução (infraestrutura, operacional e logística) para a Ação em Valdariosa e enviarão ao 

gabinete até o dia 23 de junho. A chefe de gabinete, Gilda Baltar e o vereador Martchello Fuli 

assessorarão, no dia 24 de junho, na análise, organização e sistematização das propostas 

enviadas para elaboração de um plano de ação para viabilizar o evento: Infraestrutura, 

Operacional, Logística e Possíveis Parcerias. Após esta sistematização, a equipe da prefeitura 

se reunirá com o #maisvaldariosa para montar o Plano de Ação para a realização do evento. 

(ver anexo VIII) 
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Estas são apenas ações iniciais de parceria com a prefeitura, com o objetivo de implantação do 

Plano de Desenvolvimento. Reuniões de trabalho individuais com cada secretaria serão 

agendadas para a construção dos termos de parceria a partir das ações propostas no Plano de 

Desenvolvimento Local, construído e validado pelos moradores. 

Esta parceria com as secretarias e prefeitura será de fundamental importância nesta fase do 

projeto para o fortalecimento da Institucionalidade Local, para a garantia da sustentabilidade 

dos projetos da Agenda Local e para a implantação das ações do Plano de Desenvolvimento 

Local. 

 

3. Articulação com a sociedade civil 

Existem poucas instituições de representação política, tanto comunitária quanto corporativa, 

em Queimados. Admite-se que a prevalência do Governo Municipal sobre a Sociedade (é 

essencial registrar nesse sentido que o atual Prefeito foi reeleito com 93% dos votos) é mesmo 

seu papel de grande empregador em um município que foi emancipado há poucos anos, como 

um elemento explicativo para esta situação. Sendo assim, pode-se admitir que a sociedade 

civil local é bastante fragmentada, estando enfraquecida a ponto de não representar uma 

referência importante para os cidadãos. Se expressa por um número reduzido de instituições 

civis que realizam ações públicas. A maioria das instituições é de caráter filantrópico e 

assistencial. No entanto, a Associação Circo Social Baixada transcende estas limitações, tendo 

uma atuação bastante positiva nas áreas de pobreza e sendo muito valorizada pela população. 

Salienta-se o trabalho de apoio e terapia comunitária, assim como o de atividades culturais e 

recreativas. Trata-se mais propriamente de uma arena política marcada pelo clientelismo e o 

populismo. 

A proposta de Desenvolvimento Integrado e Sustentável tem por objetivo criar sinergias entre 

as iniciativas e pessoas, proporcionando um território integrado em suas ações e processos 

decisórios. Trata-se de envolver instituições locais que atuam no Conjunto Habitacional Parque 

Valdariosa como parceiros da proposta de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável.  

Desde a primeira etapa de implementação do Projeto #maisvaldariosa foram realizadas 

reuniões e propostos acordos de parcerias, entretanto, diante da desarticulação da sociedade 

civil em Queimados, não foi possível estabelecer nenhuma parceria com este setor, nem 

mesmo com a Associação Circo Social Baixada, que chegou inicialmente a participar de 
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algumas reuniões do Projeto #maisvaldariosa, mas diante da infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento de suas ações inviabilizou financeiramente uma possível parceria. 

Grande parte das entidades religiosas no município e também em Valdariosa é pentecostal e 

evangélica que, por se nortearem por um código de comportamento inflexível, tendem a 

rejeitar outras práticas comportamentais que julgam estarem presentes entre os moradores 

do CH Valdariosa. Por outro lado, não foi identificado nenhum projeto sendo desenvolvido por 

estas entidades, a não ser ações filantrópicas e assistenciais.   

Deve-se chamar atenção que talvez a maior conquista do Projeto foi a adesão da Prefeitura 

Municipal aos objetivos do Projeto #maisvaldariosa.  Esta ação somente foi bem-sucedida pelo 

empenho dos técnicos da GIHAB RJ / CAIXA, especialmente a técnica social Elaine Guimarães, 

que não mediu esforços para realizar as articulações com o poder local. Associa-se também a 

este esforço a visibilidade e impacto das ações que mobilizaram as forças políticas municipais 

concentradas no poder executivo municipal.  Esta parceria permitirá, como pode ser visto no 

Plano de Desenvolvimento Local garantir a sustentabilidade do empreendimento e mesmo sua 

reaplicabilidade em outros CHs no município. 

 

4. Qualificação das propostas do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável 

A qualificação das propostas apresentadas no Plano de Desenvolvimento se dá na medida em 

que as articulações entre o poder público, privado e sociedade civil são transformadas em 

parcerias, fortalecendo a Institucionalidade Local e iniciando as atividades e ações propostas 

no Plano de Desenvolvimento, construído a partir das pesquisas realizadas e validadas com os 

moradores do CH Parque Valdariosa e seu entorno. 

O início deste processo foi descrito nas seções anteriores e está em continuidade, com os 

agendamentos das reuniões individuais com cada secretaria para detalhar e planejar as ações 

que serão executadas, envolvendo neste processo de interlocução com o Poder Público a 

Institucionalidade Local (Associação de moradores dos CH’s do MCMV de Queimados) e o 

Projeto #maisvaldariosa. Para definição de um marco inicial da ação pública no território está 

sendo planejada uma na Ação Social e com a parceria na implantação do PTTS. 

Foi designado pelo Prefeito Max Lemos, o vereador Martchello Fuli como o  articulador desta 

parceria, que irá assessorar todo o processo, acompanhará a participação de todas as 
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Secretarias, a execução das ações e atividades planejadas. Será o principal aliado da Prefeitura 

no acompanhamento do desempenho das ações públicas junto ao Projeto #maisvaldariosa 

nesta fase.  

Como uma primeira ação a Prefeitura realizou um Mutirão de limpeza nos três condomínios e 

no entorno. Inicialmente, estava programado um mutirão de limpeza no dia 17 de junho, além 

de colocação de quebra molas em duas ruas do entorno e manutenção da iluminação. Porém, 

o mutirão aconteceu nos dias 17 e 18 de junho, nos condomínios 1  e 2 e no entorno. Foram 

realizados serviços de limpeza, retirada de entulhos, capinagem e desentupimento da rede de 

esgoto. Não foi realizada nenhuma atividade no condomínio 3, nem manutenção de 

iluminação, entretanto, a Prefeitura garantiu que retornaria ao local para continuar a ação. O 

mutirão foi feito através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. 

Estão sendo agendadas reuniões individuais com cada secretaria para planejar as ações que 

serão executadas e formalizar um Protocolo de Parceria entre a Prefeitura, o Projeto 

#maisvaldariosa, a Associação de moradores e a Caixa Econômica. Todos os secretários 

receberam o Plano de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de Valdariosa validado 

pelos moradores do território e, após análise, será acordado o termo de parceria, baseado das 

seguintes diretrizes: 

Diretrizes 

1. Acordar as ações a serem desenvolvidas a partir da análise do Plano de Desenvolvimento 

Local. 

2. Levantar todas as políticas públicas existentes na área ou que possam ser estendidas a ela. 

3. A partir do levantamento das Políticas Públicas, identificar instâncias governamentais e os 

responsáveis pelos programas ou ações, para acordar uma agenda de compromissos para 

execução das ações. 

4. Articular com responsáveis por programas e organizações interessadas na melhoria da 

prestação de serviços  no território e dos indicadores referentes a eles. 

6. Elaborar TERMO DE REFERÊNCIA para esta ação, objetivando sua realização pelo DIST ou por 

instituições governamentais e/ou parceiros. 
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Outra ação proposta a partir da parceria com a prefeitura de Queimados, que qualifica as 

propostas do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável é a Ação Social, que foi 

planejada para ser um marco inicial das ações do Plano de Desenvolvimento Local, validados 

pelos moradores. Como descrito anteriormente, serão oferecidos serviços e atividades pelas 

secretarias municipais de Queimados no CH e no entorno. Além disso, a ideia é buscar 

parcerias no governo do Estado, no setor privado e na sociedade civil, ampliando os serviços 

oferecidos. 

O objetivo da Ação Social é ser um marco da ação pública no território comprometido com a 

efetivação do Plano de Desenvolvimento Local, cuja finalidade é possibilitar a realização de um 

conjunto de ações interligadas que contribuam para o crescimento sustentável, de forma a 

transformar o território e de serem reaplicadas para outros conjuntos.  

Serão oferecidos serviços diversos gratuitos e apresentadas às ações do Poder Público, em 

parceria com o Projeto #maisvaldariosa e a institucionalidade local, que serão desenvolvidas 

no território.  Por se tratar de um evento mobilizador, reúne diversas parcerias: empresas e 

organizações não governamentais, diferentes esferas de governo (federal, estadual e 

municipal) e voluntários, com o intuito de prestar serviços gratuitos para a população de baixa 

renda. 

A Ação Social é uma iniciativa que exige um esforço conjunto e organizado de várias áreas de 

atuação da Prefeitura de Queimados, visto que somente com a dedicação e o empenho de 

todos os setores, é possível fazer com o que o dia da Ação Social seja um sucesso. 

O estabelecimento de parcerias externas é outro fator importante para o sucesso do evento de 

forma a ampliar e diversificar os serviços oferecidos. Os parceiros também têm papel 

fundamental na mobilização da comunidade e no fortalecimento dos resultados do projeto.  

As propostas de ações podem ser vistas no Plano de Ação Integrado de Desenvolvimento 

Valdariosa, documento que está no anexo deste relatório. (ver anexo IX)  

Outra parceria importante é em relação ao desenvolvimento do Trabalho Técnico Social do CH 

Parque Valdariosa, que está em processo de licitação. A ideia é estar em constante contato 

com a Secretaria de Habitação, responsável pelo PTTS e a empresa que vencerá a licitação para 

que as ações que serão executadas sejam complementares às atividades do #maisvaldariosa e 

não sobrepostas. Será interessante para o conjunto que as equipes se relacionem e os grupos 
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formados no #maisvaldariosa participem e colaborem com a equipe do PTTS, para que os 

ganhos sejam significativos no território. 

De acordo com a secretaria, o trabalho social deve estar de acordo com todas as etapas de 

intervenção no conjunto, considerando-se todos os serviços que serão executados.  

O objetivo geral do PTTS é promover atividades sócio educativas, buscando a melhoria de vida 

dos moradores, através da qualidade da moradia, da defesa dos direitos sociais, do acesso aos 

serviços públicos, bem como um incentivo ao fortalecimento das famílias e dos grupos, a 

participação, a organização e a autonomia da população alvo. 

O período de execução é de 7 meses. Segundo a secretaria, o inicio das atividades do PTTS será 

antes do término do #maisvaldariosa, portanto o Plano de Desenvolvimento poderá ser 

fortalecido com sua entrada no território. 
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4. Anexos 

Anexo I: Ata da reunião no Distrito 04/12/2014 

Reunião: Empresários do Distrito Industrial de Queimados 

Data: 04/12/2014 

Objetivo: apresentar a proposta do programa Aprendiz Legal buscando a inserção dos Jovens 

de Valdariosa no mercado de trabalho (Lei de aprendizagem).  

Encaminhamentos:  

• Acordo de parceria firmado entre as empresas e a Prefeitura 

• Envio do diagnóstico ao RH do Distrito. 

• Agendar reunião com o RH das empresas participantes para firmar parcerias. 
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Anexo II: Ata da reunião com os secretários 17/12/2014 

Reunião: Plano de Desenvolvimento com Prefeitura e Secretarias 

Data: 17/12/2014 

Local: Procuradoria (Queimados)  

Participantes 

 Caixa Econômica Federal: Elaine Hiath.  

 #maisvaldariosa (DIST): Paulo Magalhães e Kelly Miranda.  

 Prefeitura Municipal de Queimados: Max Lemos (prefeito) e secretários municipais 

(lista de presença) 

 Juliana (responsável técnica - prefeitura) PTTS  

 Síndicos do CH Valdariosa: Aline Amorim, Ricardo Muniz, Lucilene Oliveira e Joseilton 

Ferreira.  

Pauta: 

I. Apresentação dos Resultados do Diagnóstico do CH Valdariosa e entorno. 

II. Apresentação dos Projetos e Andamento da Agenda Local. 

III. Apresentação das demandas do CH Valdariosa e entorno para o “plano de desenvolvimento 

local” 

Paulo Magalhães apresentou os resultados do diagnóstico socioeconômico (Janeiro/2014) 

apontando para as características da população residente no CH Valdariosa. Os pontos mais 

debatidos foram:  

 Tamanho da População 

 Número de Mulheres no CH (%) e sua posição como chefe de família 

 Número de Jovens no CH (%) – evasão escolar e desemprego 

 Significativo percentual de desemprego no CH e entorno 

 Expressivo nº de moradores classificados em: pobres e extrema pobreza 

 Baixa Escolaridade 
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 Evasão Escolar 

 Ausência de Creche Municipal  

 Ausência do Programa de Saúde da Família no local 

 Ausência do CRAS/Posto de saúde  

 Insegurança 

 Iluminação Pública (Iluminação insuficiente no interior do condomínio, contribuindo para o 

aumento da insegurança do conjunto habitacional)  

Em seguida foi apresentado o balanço do primeiro mês da implementação da Agenda Local no 

CH Valdariosa. As ações foram:  

 Projeto Meio Ambiente - Palestras sobre os temas: Impacto do lixo no meio ambiente, 

Coleta Seletiva, incluindo, o conhecimento dos 3 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar 

e Reciclar) e Ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre o/a 

morador/a e o Meio Ambiente. 

 Projeto Coletivo VERDE&ARTE: Teatros para mobilização/conscientização (os eventos 

mobilizaram aprox. 200 moradores) e oficinas com crianças, jovens e famílias para a 

construção do pré-projeto. 

 Projeto Grafite: Oficinas de conteúdos e prática no CH Valdariosa I 

 Projeto CAMTRA: Oficinas sobre o Aprendizado Coletivo das mulheres de #maisvaldariosa, 

levantamento dos principais desafios a serem enfrentados e possíveis soluções; As 

Mulheres Negras num Contexto de Exclusão, Pobreza  e Desigualdade Social; Violência 

Doméstica e a Lei Maria da Penha; 

 Projeto Terapia Comunitária: Terapia no CH Valdariosa I 

Além das ações da Agenda Local, o projeto #maisvaldariosa em parceria com o SEBRAE- RJ 

ministrou um curso de gestão condominial para os moradores.  

O projeto também contou com uma palestra do pesquisador do ISER, Pedro Strozenberg, 

sobre mediação de conflitos. Os moradores que participaram solicitaram o retorno do 

pesquisador. 

Foi realizado o convite para o lançamento do “Cine #maisvaldariosa” está prevista para 

18/12/2014. Antes da sessão de cinema, teremos a entrega do certificado do curso de gestão 

condominial. 
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O projeto também agradeceu a parceria com a prefeitura pela realização do Mutirão de 

limpeza realizado nos três condomínios.  

Paulo apresentou a planilha de resultados que compõem atividades/ações/demandas do CH 

Valdariosa e o entorno. Ela está divida nos eixos do projeto. 

Principais encaminhamentos: 

Prefeitura: 

 Manifestou-se integralmente de acordo com a proposta de ações da “planilha de 

resultados” e se colocou a disposição para atuar em parceira com o #maisvaldariosa na 

implementação de cada item. 

 Ficou acordada a realização de reunião de trabalho com cada secretário para definição das 

ações conjuntas com o projeto, conforme “planilha de resultados”. 

 Ficou acordado que os secretários receberiam o Diagnóstico Técnico e um Sumário 

Executivo com o detalhamento das ações que compõem o Plano de Desenvolvimento do 

CH Valdariosa e seu entorno.  

 Ficou acordado que a equipe do #maisvaldariosa se reunirá com cada secretaria para 

levantar as politicas já existentes no município e fechar parcerias para as demandas do CH 

Valdariosa e seu entorno. 

Síndicos  

 Ficou acordado a elaboração de um Oficio com registros fotográficos sobre a situação dos 

muros do condomínio. Os síndicos vão encaminhar a equipe do #maisvaldariosa para 

repassar para a Caixa. 
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Anexo III: Lista de presença da reunião com as secretarias de Cultura e Urbanismo 
27/02/2015 
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Anexo IV: Proposta de parceria com a Prefeitura Municipal de Queimados 

Rio de Janeiro, de 23 de Janeiro de 2015.  

Prezados Secretários,   

O Projeto #maisvaldariosa busca subsídios para a inovação em políticas públicas de habitação, 

a partir de uma demanda da CAIXA Econômica Federal. 

Os modelos abarcam desde a construção e implementação de uma agenda local até Planos de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável que colaborem para consolidar e desenvolver 

arcabouços institucionais de governança local que tenham ressonância efetiva no 

desenvolvimento socioeconômico do território. 

O relatório (anexo) busca a dimensão quantitativa do perfil socioeconômico da população do 

Conjunto Habitacional Parque Valdariosa e do seu entorno. Destaca características de grupos 

específicos como mulheres, homens e jovens, entre outras. O propósito subsequente é 

organizar dados que sirvam de insumo para políticas públicas relevantes e efetivas para o 

território.  

A análise quantitativa foi realizada com base em uma pesquisa de campo com moradores dos 

domicílios do conjunto habitacional Valdariosa e entorno. A pesquisa foi realizada em 

dezembro de 2013. Foram elaborados dois questionários estruturalmente semelhantes: um 

para domicílios do CH e outro para domicílios do entorno. 

A pesquisa no CH Valdariosa descreve a realidade de 1.284 domicílios dos 1.500 que 

compreendem os três condomínios que compõem o CH Valdariosa. Já no entorno, representa 

377 domicílios pesquisados dos 399 presentes nos dois setores censitários considerados no 

estudo. 

A análise concentra-se nas semelhanças e diferenças entre o CH e entorno, contrastando-as 

também, em alguns casos, com a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) segundo a 

PNAD/IBGE de 2012.  
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A seção “Oferta de Equipamentos e Serviços Públicos” deste relatório é composta por 

informações que mostram a oferta de alguns serviços considerados básicos à população. 

Dados que importam no desenho de políticas públicas. 

Sumário Executivo 

I. Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do CH Valdariosa e do seu entorno e 

Agenda Local. 

Operacionalização da Institucionalidade Local 

A Institucionalidade Local se constitui a partir da criação de uma rede de atores sociais 

identificados durante toda a fase de construção do Diagnóstico Local (entrevistas, encontros 

de diálogos e Diagnóstico Socioeconômico).    

Durante alguns meses, a rede de atores sociais se reúne, organizando oficinas em um processo 

que visa mobilizar os participantes para a busca de sinergias para os pontos convergentes e 

aprendizados em benefício dos moradores do CH Valdariosa, seu entorno e do 

desenvolvimento da região. O trabalho exercido por esta institucionalidade é paralelo a outras 

atividades realizadas com os moradores do CH e seu entorno: oficinas, encontros, 

levantamento de dados primários e secundários, entre outras. 

O processo desencadeado na fase do Diagnóstico dá impulso para a constituição desta 

institucionalidade local. Uma vez constituída, incentiva-se a definição conjunta de sua missão, 

formas de participação e de funcionamento. 

Esta Institucionalidade Local é também um ponto de aglutinação de demandas do CH 

Valdariosa e de seu entorno e de possibilidades reivindicativas junto ao poder público. É, 

ainda, um foco de busca e atração permanente de novos parceiros e novos projetos e ações 

para a localidade e pode vir a se transformar em uma importante forma de expressão e 

organização coletiva local. 

Construção do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável 

Através de metodologia de planejamento participativo se definem coletivamente as 

prioridades, propostas e diretrizes para o desenvolvimento do CH e seu entorno (território da 
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ação), com base em análise e reflexão mais aprofundada das principais questões e problemas 

vivenciados pela comunidade, apontados no Diagnóstico Técnico Comunitário.   

O Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável é um instrumento importante que 

confere visibilidade e legitimidade a institucionalidade local à medida que qualifica suas 

propostas. Serve ainda de “cartão de visita” para o território, que se apresenta através dele, 

como unido e bem organizado e como base para a formulação de projetos de referência que 

podem vir a alavancar recursos e apoios para as ações neles identificadas. 

Identificação da Agenda Local 

A Agenda Local é a parte inicial do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, 

segundo a perspectiva do Fundo Socioambiental – Caixa Econômica.  

A identificação conjunta das propostas no âmbito do Plano se configura como um exercício de 

fortalecimento dos processos de definição de prioridades e tomadas de decisão coletiva, 

visando o fortalecimento dos atores para a sua elaboração autônoma e busca por parceiros e 

apoios para a sua efetivação. 

Os projetos aprovados pela Caixa já estão sendo implantados. O #maisvaldariosa tem a 

responsabilidade de gestão, acompanhamento e o monitoramento das ações. A intenção é 

possibilitar que os projetos ganhem autonomia e alcancem paulatinamente a sua 

sustentabilidade. É importante ressaltar que há a possibilidade de identificação de outros 

projetos. 

 

1.  Projeto Coletivo Verde & Arte - Espaços de Convívio Social 

Fazer, colaborativamente, com os moradores dos condomínios, três projetos de convívio 

social, utilizando a arte, o paisagismo sustentável e reciclagem de materiais, estimulando a 

coletividade, o aprendizado mão na massa e a criação de laços de solidariedade, 

companheirismo e alegria entre os moradores. 

• Espaço Lazer Família no Condomínio I,  

• Parquinho no Condomínio II e  
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• Espaço Jovem no Condomínio III. 

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet (oficinas) e internos para 

a construção dos protótipos (a definir) 

Tempo de duração: 6 meses 

2.  Projeto Encontros com alegria. 

Atores e palhaços, através de conversas, apresentações, humor e brincadeiras, incentivarão a 

aproximação e interação entre os moradores do Conjunto Habitacional Valdariosa, buscando 

uma melhoria do relacionamento interpessoal. O objetivo é estimular que os moradores 

reconheçam suas capacidades de encontrar soluções para as questões que os desafiam 

diariamente, incentivando conversas e diálogos.  

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet (em caso de chuvas) e 

pátios internos. 

Tempo de duração: 3 meses 

3.  Projeto Grafite 

O projeto grafite deve gerar/estimular nos jovens ociosos do Conjunto uma aproximação com 

a arte e as formas de se expressar: música, leitura, predisposições artísticas.  

O intuito é promover uma consciência de preservação, de propriedade e de que fazem parte 

do meio em que vivem. Através das lições de vida que o grafite engloba, bem como sua 

identificação com os problemas sociais e as histórias de dificuldade e superação, a ideia é 

resgatar a atenção desses jovens para a cultura, educação, emprego e família. 

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet (oficinas) e muros 

internos para a pintura (a definir). 

Tempo de duração: 3 meses 

4.  Projeto Protagonismo da Mulher. 

Realizar encontros com as mulheres do Conjunto Valdariosa com a temática dos direitos das 

mulheres, violência contra as mulheres e convívio social.  
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O objetivo é elencar as principais questões que envolvam o universo do cotidiano das 

mulheres do conjunto, trabalhando, na medida do possível, as questões destacadas apontando 

o encaminhamento das demandas aos órgãos competentes, bem como a soluções coletivas 

visando o bem estar das moradoras do Conjunto Valdariosa. 

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet (oficinas) 

Tempo de duração: 5 meses 

5.  Educação Ambiental 

Os objetivos do projeto são:  

 Sensibilizar a população para a importância da coleta seletiva nos aspectos sociais e 

ambientais, melhorando o aspecto visual do Condomínio e seu entorno, diminuindo a 

quantidade de lixo espalhado;  

 Sensibilizar os moradores a adotar práticas de consumo responsável para reduzir 

desperdício e impactar menos o Meio Ambiente, promovendo a preservação 

ambiental através da conscientização/reeducação dos moradores; 

 Promover a Sustentabilidade Local por meio do aproveitamento dos resíduos sólidos.  

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet (oficinas) e pátios 

internos (atividades ao ar livre). 

Tempo de duração: 6 meses 

6. Cinema 

Aquisição de equipamentos de som e imagem para utilização em área aberta, e elaboração 

conjunta com os moradores de uma agenda de filmes e a constituição de um acervo. Ao 

mesmo tempo, será feita a capacitação de moradores para manuseio técnico e operacional 

dos equipamentos de áudio e vídeo. 

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet (oficinas) e pátios 

internos (atividades ao ar livre). 
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7. Gestão Condominial para o Programa Minha Casa Minha Vida  

Realizar oficinas com o objetivo de contribuir para melhor desempenho dos síndicos na gestão 

condominial, maior transparência na prestação de contas do Condomínio e para melhor 

entendimento dos moradores das regras condominiais. 

Espaço no Condomínio para a realização do projeto: Espaço Gourmet. 

Tempo de duração: 2 meses 

  

Proposta de parceria com a Prefeitura Municipal de Queimados 

Diretrizes 

1. Atualizar indicadores pertinentes e análises feitas no diagnóstico socioeconômico do 

conjunto habitacional Parque Valdariosa e o seu entorno. 

2. Levantar todas as políticas sociais existentes na área ou que possam ser estendidas a ela. 

3. A partir do levantamento geral das Políticas Sociais, identificar instâncias governamentais e 

os responsáveis pelos programas ou ações, para construir uma agenda de contatos para as 

ações. 

4. Identificar organizações não governamentais (filantrópicas, associativas ou de base) 

existentes e potencialmente interessadas em colaborar no território, construindo uma agenda 

de contatos. 

5. Articular com responsáveis por programas e organizações interessadas para a melhoria da 

prestação desses serviços e dos indicadores referentes a eles. 

6. Elaborar TERMO DE REFERÊNCIA para esta ação, objetivando sua realização pelo DIST ou por 

instituições governamentais e/ou parceiros. 
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Educação  

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria.  

2. PI: Primeira Infância: Demanda para Construção de uma creche Municipal ou Unidade 

Escolar que atenda a modalidade creche, Parceria com Creches Conveniadas ou "EDI".  

Desafios: Levantamento do custo da construção de uma creche e custo mensal: pessoal, 

alimentação e manutenção x Levantamento do custo de uma parceira de uma creche 

conveniada.  Avaliar o orçamento do Município, estado e Governo federal. Cronograma: 

tempo para a construção de uma nova creche ou parceria com uma conveniada. 

3. Demanda para Reinserção Escolar/ Oferta de Vagas.  

• Fomentar Educação de Jovens e Adultos (EJA) de alfabetização 

• Executar campanha de conscientização do EJA 

• Mobilizar aumento de matrículas de (EJA) no nível fundamental 

• Oferecer vagas de EJA de nível médio em escolas estaduais 

• Oferecer vagas em escola do Ensino Fundamental em tempo integral com capacidade para 

nº vagas 

• Identificar o nº de jovens evadidos e mobilizar aumento de matrículas (absorção no 

programa Aprendiz Legal) 

• Oferecer vagas de cursos técnicos aos moradores (absorção no DI) 

• Programa de capacitação profissional em informática através de escola técnica, 

concomitante ou complementar ao Ensino Médio, com foco no público jovem. 

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados, Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Estadual de Educação e Governo Federal. 
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Possíveis Parceiros: Sociedade Civil, Conselho de direitos, Conselho tutelar, Conselhos ou 

Fóruns sobre o tema, Poder Público, pais ou familiares. (acompanhamento pela 

institucionalidade local do CH Valdariosa) 

Trabalho, Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico. 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Promover o aumento na empregabilidade dos moradores do bairro e do CH Valdariosa que 

estejam desempregados ou subempregados, o aumento na produtividade de cada trabalhador 

e, consequentemente, sua renda e qualidade de vida.  

3. Identificar população economicamente ativa e, dentre esta, a desempregada e 

subempregada, como foco das ações de qualificação.  

4. Desenvolver proposta para treinamento da mão-de-obra local, com estabelecimento de 

parceria junto às empresas locais para identificação das demandas por qualificação e absorção 

da mão de obra qualificada. 

5. Articular com Centro Vocacional Tecnológico (CVT) a expansão de suas atividades, cursos e 

treinamentos, aumentando o leque de opções e procurando investir em professores e 

materiais. 

6. Apoiar arranjos associativos identificados e/ou potenciais, integrando-os à lógica dos 

clusters e dos serviços compartilhados.  

7. Articulação com o RH do Distrito Industrial para a implementação da Lei de Aprendizagem. 

8.  Capacitar os negociantes locais em empreendedorismo e educação financeira, através de 

orientação técnica em parceria com instituições especializadas (Secretarias Municipais e Caixa 

Crescer), visando uma inserção qualificada no mercado, além da sua regularização.   

9. Levantamento e mapeamento das empresas existentes e atuantes no bairro, bem como 

ausência de serviços e comércios, possíveis mercados a serem explorados por 

empreendedores locais.  

10. Elaboração de proposta para incubadora de empresas que ofereça serviços compartilhados 

de naturezas variadas.  
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11. Desenvolver proposta para campanha de educação financeira.  

12. Atuar em parceria na oferta de microcrédito e microsseguros para empresas e 

empreendedores do bairro. 

13. Promover a realização de uma Feira Livre no entorno do CH Valdariosa. 

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados, Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego 

e Renda e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Centro Vocacional Tecnológico (CVT), 

Secretaria Municipal de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria 

Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, empresas 

que compõem o Distrito Industrial de Queimados, Sociedade Civil, CIEE, Fundação Roberto 

Marinho ou Instituição responsável pelo gerenciamento dos aprendizes no Município, Caixa 

Econômica Federal e moradores do CH Valdariosa e entorno. (acompanhamento pela 

institucionalidade local do CH Valdariosa) 

Cultura, Esporte e Lazer 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Mapeamento das atividades culturais e esportivas existentes no CH Valdariosa e entorno.  

3. Levantar demandas e localizações adequadas e disponíveis para instalação dessas áreas.  

4. Articular projetos dessas áreas com programas governamentais, investimentos e ações de 

responsabilidade social. 

5. Fortalecer as práticas culturais e esportivas do local através de capacitação, incentivos 

financeiros e materiais. 

6. Centro de Referência Cultural do CH Valdariosa e seu entorno – Atuação em parceria, 

instituição privada e prefeitura, para transformar um dos dois centros comunitários (Espaço 

Gourmet) para implantação de um centro de referência cultural com computadores, biblioteca 

e animadores culturais. 

7. Implantação de uma biblioteca comunitária. Já existe um pré-projeto dos moradores.  
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8. Oficina de Grafite (Agenda Local do #maisvaldariosa – recursos CAIXA) - Prover apoio 

institucional a continuidade da atividade e eventualmente contratar os jovens para outras 

ações dessa mesma natureza. 

9. Cinema (Agenda Local do #maisvaldariosa – recursos CAIXA) - O projeto visa à ampliação da 

iniciativa de um dos condomínios, através da compra de novos equipamentos, capacitação dos 

responsáveis, construção de um acervo que atenda a todos os moradores, ampliação para os 

outros condomínios e entorno. A ação tem como objetivo promover a cultura e a integração 

entre o bairro e o conjunto. O Município poderá prover apoio institucional a continuidade da 

atividade e, eventualmente, contratar os jovens para outras ações dessa mesma natureza. 

10. Atuar em parceria na viabilização de visitas culturais a projetos e equipamentos nas cidades 

da Região Metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro, para conhecer iniciativas culturais, 

desde um projeto até visitação a centros culturais, como o da Caixa Cultural ou o Centro 

Cultural do Banco do Brasil, que têm acesso gratuito.   

11. Viabilizar a implantação de Ciclovia. 

12. Viabilizar a implantação de Academia ao ar livre.  

13. Reforma nas áreas de esporte e lazer já existentes – Campo Dom Bosco e Quadras dos 

Condomínios.  

14. Fomentar atividades e eventos no Campo de Futebol Dom Bosco e nas quadras dos 

condomínios para os moradores do entorno e do CH Valdariosa. 

15. Implementar atividades recreativas com reforço escolar para as crianças do CH Valdariosa. 

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Habitação, 

Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, 

empresas que compõem o Distrito Industrial de Queimados, Sociedade Civil, Caixa Econômica 

Federal e moradores do CH Valdariosa e entorno. (acompanhamento pela institucionalidade 

local do CH Valdariosa) 
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Saúde 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Aumentar a cobertura do Programa de Saúde da Família no CH Valdariosa. 

3. Unidades de Saúde (em construção) em atendimento às demandas locais. 

4. Criar ou aumentar a intensidade da cobertura dos programas de saúde para gestantes. 

5. Criar ou aumentar a intensidade da cobertura dos programas de saúde para a primeira 

infância. 

6. Campanha de prevenção de Gravidez na adolescência. 

7. Campanha de Prevenção e Combate as Drogas. 

8. Campanhas Gerais de Prevenção.  

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados e Secretaria Municipal de Saúde. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Habitação, 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Conservação e Serviços 

Públicos, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania e moradores do 

CH Valdariosa e entorno. (acompanhamento pela institucionalidade local do CH Valdariosa) 

Meio Ambiente 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Criar áreas de recomposição vegetal no CH Valdariosa e seu entorno.  

3. Realizar plantio de espécies vegetais na área. 

4. Desenvolver proposta para horta comunitária e mercado para a comercialização dos 

produtos, pode estar ligado às políticas de qualificação para o trabalho agrícola/agrônomo. 

5. Manutenção dos Resíduos Sólidos - Avaliar ocorrência de risco à saúde humana.  
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6. Atuar no encerramento das áreas de despejo irregular de lixo, por intermédio da limpeza 

de locais utilizados para esse fim e o reaproveitamento dessas áreas para fins urbanísticos. 

7. Realizar palestras e cursos visando educar os moradores do CH Parque Valdariosa sobre 

problemas ambientais relacionados à saúde e como combatê-los.  

8. Melhorar o aspecto visual do Condomínio e seu entorno, diminuindo a quantidade de lixo 

espalhado, promovendo a preservação ambiental através da conscientização e reeducação dos 

moradores.  

9. Promover a Sustentabilidade Local por meio do aproveitamento dos resíduos sólidos. 

10. Oficina de Educação Ambiental – (Agenda Local do #maisvaldariosa) - Prover apoio 

institucional a continuidade da atividade e eventualmente contratar os moradores capacitados 

para outras ações dessa mesma natureza. 

11. Paisagismo – (Agenda Local do #maisvaldariosa) - Prover apoio institucional a continuidade 

da atividade, sustentabilidade e conservação dos espaços construídos.  

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Habitação, 

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde e 

moradores do CH Valdariosa e entorno. (acompanhamento pela institucionalidade local do CH 

Valdariosa) 

Assistência Social  

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Promover emissão de carteira de trabalho e outros documentos.  

3. Disponibilização dos dados do cadastro único dos moradores do CH Valdariosa. 

4. Viabilizar ao público elegível acesso ao Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

5. Inaugurar Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  
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6. Implementar programas e projetos de inclusão social.  

7. Viabilizar infraestrutura do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS). 

8. Oficina Protagonismo da Mulher (Agenda Local do #maisvaldariosa – recursos CAIXA) - As 

oficinas pretendem abranger múltiplas questões que envolvem a condição feminina: 

aprendizado coletivo das mulheres, corpo e sexualidade, direitos e conquistas das mulheres, 

violência contra as mulheres, racismo, movimento feminista e organização das Mulheres. O 

Município poderá prover apoio institucional a continuidade da atividade, sustentabilidade e 

conservação grupos formados para a discussão do tema.  

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados e Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Trabalho, 

Emprego e Renda, Secretaria Municipal de Saúde e moradores do CH Valdariosa e entorno. 

(acompanhamento pela institucionalidade local do CH Valdariosa) 

Segurança 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Ampliar a segurança na região. 

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados e Secretaria Municipal Segurança 

Transporte e Trânsito. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Ordem Pública e moradores do CH Valdariosa e 

entorno. (acompanhamento pela institucionalidade local do CH Valdariosa) 

Urbanismo, Conservação, Serviços Públicos e Ordem Pública. 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Melhorar a iluminação do entorno. 

3. Melhorar a iluminação na área condominial, visando a maior segurança dos moradores com 

a colocação de iluminação mais adequada e mesmo mais pontos de iluminação. 
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4. Obra de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.), construído para o CH 

Valdariosa, e sua gestão. 

5. Coleta de lixo seletiva.  

6. Acabar com áreas de despejo irregular de lixo pela limpeza de áreas utilizadas para esse fim 

até o momento e o reaproveitamento dessas áreas para fins urbanísticos.  

7. Manutenção do Sistema de Esgoto do Bairro.  

8. Pavimentação de ruas e calçadas (que ainda não possuem). 

9. Identificação de logradouros. 

10. Telefones Públicos. 

11. Passarela, para os moradores do CH Valdariosa e entorno de acesso à Via Dutra. 

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados e Secretaria Municipal de Habitação, 

Secretaria Municipal de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Conservação, Serviços 

Públicos e Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, Oi (empresa de telefonia) e moradores do CH 

Valdariosa e entorno. (acompanhamento pela institucionalidade local do CH Valdariosa) 

Transporte 

1. Levantar as políticas existentes com a secretaria. 

2. Viabilizar transporte para levar as crianças do CH Valdariosa e do entorno para as atividades 

culturais existentes no Circo Baixadas. 

3. Novas linhas de ônibus intermunicipais (exemplo: Queimados x Central, via Valdariosa e 

Queimados x Nova Iguaçu, via Valdariosa). 

Responsáveis pela ação: Prefeitura de Queimados e Secretaria Municipal de Transportes.  
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Possíveis Parceiros: Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Urbanismo, 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e moradores do CH Valdariosa e entorno. 

(acompanhamento pela institucionalidade local do CH Valdariosa) 
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Anexo V: Reunião com a secretaria de Cultura 05/03/2015 

Ata da Reunião com a Secretaria Municipal de Cultura 

Dia: 05 de março de 2015 

Local: Secretaria Municipal de Cultura de Queimados 

Participantes:  

• Secretaria: Marcelo Lessa (Secretário), João Alves. 

• Equipe #maisvaldariosa: Rachel Albertino e Tábata Lugão 

• Associação de moradores dos CH do MCMV de Queimados: Joseilton Ferreira e Marcos 

Pontes 

Objetivo: Parceria com o projeto #maisvaldariosa. Será elaborado um protocolo de parceria 

com as ações acordadas. 

1)Parceria para utilização do equipamento de cinema  

A Secretaria está interessada em compartilhar o uso e gestão do equipamento do Cinema. O 

equipamento poderá ser usado nos demais bairros da cidade, porém seguirá a ordem de 

prioridade de uso: 1º: CH Parque Valdariosa, 2º: CH do PMCMV (os já participantes da 

Associação e os próximos que serão incorporados), 3º: demais áreas de cidade. 

Passar para a Secretaria lista com os equipamentos que compõe o Cinema. 

Passar para a Secretaria lista do que é necessário para o funcionamento dos equipamentos, 

como capacidade de luz, local adequado, horário adequado, tempo de montagem e 

desmontagem, etc.  

2)A propriedade do Cinema é da Institucionalidade (Associação). É uma exigência da Caixa 

Econômica. 

Os equipamentos do Cinema são de propriedade da Associação de moradores dos CH do 

MCMV de Queimados, que é responsável por guarda-los em segurança. Atualmente, os 
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equipamentos estão guardados no escritório do projeto #maisvaldariosa, localizado na Rua 

Albino Santiago. É de responsabilidade de a Associação encontrar um novo local para o 

armazenamento dos equipamentos após o fim do aluguel deste escritório, com o apoio da 

Secretaria de Cultura. A Secretaria será parceria na Gestão Compartilhada, ficando em contato 

direto com a Associação. 

3)Capacitação para membros da secretaria e da institucionalidade (indicados). 

Ficou acordado que tanto a secretaria quanto a Associação indicará pessoas para a capacitação 

no “Curso de Instruções para os Procedimentos Técnicos”, ministrado pela Projecine. O curso 

dará instruções sobre o manuseio e operação dos equipamentos de áudio e vídeo digital. 

Todos os capacitados estarão aptos para utilizar os equipamentos e coloca-los em 

funcionamento nos dias dos eventos. 

É interessante que as pessoas que façam a capacitação já tenham alguma experiência na área 

para facilitar o aprendizado e uso dos equipamentos posteriormente.  

Na secretaria já existem pessoas com este tipo de conhecimento. Mas o secretario gostaria 

que todos fizessem o curso. Vai passar os nomes das pessoas. 

Proposta da Associação: que dois técnicos da Projecine acompanhassem por um período as 

projeções iniciais, até os capacitados adquirirem confiança para manusear os equipamentos 

sem assistência. A ideia era fazer esta proposta à Projecine, procurando saber valores e 

possibilidade. Mas, na proposta que a Projecine enviou ao projeto #maisvaldariosa em 29 de 

outubro de 2014, após a compra dos equipamentos, há o seguinte item, que pode suprir esta 

solicitação da Associação: 

”Além da apresentação teórica e da apresentação física, durante as primeiras projeções, 

durante o tempo necessário para a adaptação às funções, 02 técnicos da CINE COMERCIAL 

acompanharão e orientarão os aprendizes, habilitando-os a trabalhar com os equipamentos.”   

4)Construir, conjuntamente, uma programação de filmes e eventos, com prioridade no CH 

Valdariosa, demais CH do MCMV. 

O acordo é que a Secretaria e a Associação se reúnam para elaborar uma programação, 

definindo os filmes, que podem estar relacionados à temas como datas comemorativas ou 

cotidiano, e as datas das exibições. A Secretaria está fechando a programação das atividades 
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culturais da cidade, então, seria importante que a programação do Cinema já fosse pensada 

conjuntamente.  

A programação do Cinema deverá respeitar as prioridades de propriedade do equipamento, 

descritas no item 1 deste documento.  

Eventuais mudanças de programação e locais serão combinadas entre a Secretaria e 

Associação. 

5)Constituição de um acervo. 

O acervo deverá ser montado em conjunto. A equipe do #maisvaldariosa está buscando 

doações de filmes. Tanto a Secretaria quanto a Associação deverá fazer o mesmo trabalho 

para montar um acervo diversificado. Buscar parcerias com empresas privadas e outros órgãos 

de cultura é essencial para a montagem deste acervo.  

É importante pensar em um mecanismo de consulta aos moradores, tanto dos CH e das 

demais áreas, dos filmes de maior interesse, respeitando a classificação etária livre para 

exibições de filmes ao ar livre.  

6)Logística e divulgação são responsabilidades da Secretaria de Cultura. (transporte, cadeira, 

iluminação, segurança) 

Ficou acordado que a logística do evento é de responsabilidade da Secretaria, que ficará 

responsável pelo transporte do equipamento do local de armazenamento para o local de 

exibição e transporte de retorno do equipamento após o evento. A secretaria não possui 

veículo, mas fará articulação com outras secretarias para este transporte.  

Também é de responsabilidade da Secretaria disponibilizar cadeiras e/ou outros tipos de 

acomodações para os moradores poderem assistir o filme.  

Questões como segurança e iluminação serão articuladas com as demais secretarias nos dias 

do eventos, como a Secretaria já faz em outras atividades. 

7)Articulação com as demais secretarias no dia da exibição do filme. 
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A Secretaria já faz articulação com as secretarias necessárias em suas atividades e eventos. 

Dado que o cinema estará incorporado à programação cultural da cidade, também fará parte 

desta articulação. 

8)Ações que a Secretaria desenvolve e que podem ser oferecidas no CH Valdariosa. 

Atualmente, não há nenhum polo cultural em Queimados, que já teve 4 pólos. A Secretaria 

está tentando trazer um polo para a cidade, já que este traz novos investimentos e projetos na 

área. 

As ações que a secretaria executa possuem parceria com instituições privadas: "Queimados 

Encena", Grupo de Dança com Débora Paulino, Curso de modelos/desfiles de moda. 

As ações que consomem os recursos da secretaria atualmente são: Blocos Carnavalescos, 

Carnaval da cidade, Festa de Aniversário da cidade e Festa do Trabalhador. 

Um espaço da secretaria de cultura e esporte será inaugurado em abril, no bairro de São 

Roque, o CEU - Centro de Esportes Unificado. O espaço já está construído e aguarda mobília 

para ser inaugurado. O local possui um cineteatro com capacidade para 80 pessoas, biblioteca, 

7 salas para oficinas, um espaço reservado para um CRAS(Centro de Referência de Assistência 

Social), uma possível secretaria "antidrogas", um salão para esportes variados e uma quadra 

esportiva. 

Há a intenções de atividades como evento de Hip-hop e aulas de percussão. Mas, segundo o 

secretário, falta verba e espaço para a realização de mais atividades. O interesse da secretaria 

é ampliar as ações na cidade. 

A proposta do Secretário para Valdariosa seria levar o Festival de Cinema (já foi encenada uma 

peça uma vez no condomínio II), o desfile de moda, concurso da Miss Valdariosa e Festival de 

Quadrilha (Festa junina). 

Também apresentou uma proposta de oficinas de Música, Dança, Teatro e Moda. Seriam 

oficinas para os 3 condomínios, com 30 alunos por turma, com 7 oficineiros. A SEMUC 

custearia os materiais necessários para as oficinas, faria a divulgação, mobilização e inscrições. 

O projeto #maisvaldariosa custearia os salários dos oficineiros. 

9)Levantar e apoiar as ações culturais já existentes no CH Valdariosa. 
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Sobre o Grafite: Ideia de propor uma parceria com a Supervia e comércio local para grafitar os 

muros da linha de trem, melhorando o visual ou as propagandas já existentes nos muros. Há a 

possibilidade de usar muros da cidade para o mesmo, com o objetivo de auxiliar o grupo 

formado pela Agenda Local a praticar, melhorar o aprendizado e divulgar o trabalho.  

Sobre a Feira de Artesanato: na cidade há uma feira de artesanato na Praça Nossa Senhora da 

Conceição. Para um novo artesão fazer parte desta feira, deve comparecer à reunião que 

acontece todas as quintas às 16 horas na Igreja Nossa Senhora da Conceição, cadastrar-se e 

aguardar, pois há uma fila de espera. 

Caso a Feira de Artesanato seja em Valdariosa, a equipe deverá solicitar autorização do local, 

enviar um ofício comunicando a data do evento para que a secretaria mobilize fechamento de 

rua ou iluminação. 
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Anexo VI: Reunião com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 05/03/2015 

Ata da Reunião com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 

Dia: 05 de março de 2015 

Local: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

Participantes:  

• Secretaria: Rogério Lopes Brandi (Secretário) 

• Equipe #maisvaldariosa: Rachel Albertino e Tábata Lugão 

• Associação de moradores dos CH do MCMV de Queimados: Joseilton Ferreira e Marcos 
Pontes 

Objetivo: Parceria com o projeto #maisvaldariosa. Será elaborado um protocolo de parceria 

com as ações acordadas. 

1) Solicitamos uma retroescavadeira para auxiliar a atividade do projeto da Agenda Local, 

Coletivo Verde & Arte, no dia 13 de março (sexta). Será necessário a abertura de 10 buracos 

para colocação dos brinquedos do Espaço Família, no Condomínio C. 

Disponibilizará a retroescavadeira no dia 13/03 e homens para auxiliar na atividade do dia 

14/03. Ficou combinado que a coordenadora do projeto Coletivo Verde&Arte, Rossana, 

entrará em contato com o secretário para combinar esta parceria. 

2) Iluminação deste mesmo espaço. Articulação com a coordenadora do projeto Coletivo 

Verde  & Arte, Rossana. 

O secretário concordou. Vai combinar com a Rossana. 

3) Muros: reconstrução emergencial. O que pode ser feito? 

O secretário nos informou que já fez reformas nos muros do CH e colocou arame farpado, mas 

que sempre são derrubados ou retirados. Falta recursos e estrutura para reconstruir ou 

reformar os muros do CH inteiro, mas sempre atende quando solicitado. A responsabilidade 

seria da Caixa Econômica. 

4) Acordo de limpeza mensal. Manutenção dos espaços internos e externos do CH. 

Recolhimento dos entulhos.  
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A secretaria fará o recolhimento dos entulhos, desde que estes estejam separados da seguinte 

forma: um monte de resíduos de obras e um monte de resíduos inservíveis (móveis, 

eletrodomésticos). Podem estar separados em caçambas ou cada condomínio pode construir 

duas baias de alvenaria que a máquina da secretaria possa pegar. Estas caçambas ou baias são 

custos do condomínio. 

O condomínio 3 já faz essa separação em caçambas.  

5) Prazo de reforma e início da Gestão da ETE pela Prefeitura.  

A ETE será reconstruída e o processo já está na Prefeitura. A secretaria fará a reconstrução, 

gestão, cuidará da segurança dos equipamentos e da manutenção. Não soube dizer o prazo do 

início das obras. 

6) Continuação do serviço de manutenção da rede de esgoto do CH e do entorno. 

O desentupimento da rede de esgoto é feito à medida que o condomínio solicita o serviço. 

Somente esta semana, o caminhão da secretaria já esteve 2 vezes no condomínio 2. Acredita 

que há um erro de dimensionamento do projeto no CH Valdariosa, que há a necessidade de 

reformar toda a rede de esgoto e a Prefeitura não pode fazer esta obra, apenas a Caixa 

Econômica. 

 Uma ideia seria solicitar às Secretarias de Obras e de Urbanismo do Município uma avaliação 

da rede de esgoto e drenagem e de possíveis mudanças na rede, para encaminhar à Caixa 

Econômica.  

Pedir à Caixa Econômica para ver o projeto de esgoto e drenagem originais. 

7) Iluminação do CH e do entorno. 

A secretaria adiciona equipamentos na medida em que são retirados ou queimados. Pode 

continuar fazendo este trabalhar e ampliá-lo. 

Acredita que no projeto original não foram dimensionadas a real necessidade de luz para todo 

o condomínio, pois não são suficientes. 

8) Pavimentação das ruas e calçadas. 
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Esta ação é da Secretaria de Obras. 
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Anexo VII: Reunião com os secretários e o vereador Martchello Fuli 09/06/2015  

Ata 

Data: 09/06/2015 

Objetivo: Planejamento das Políticas Públicas que compõem o Plano de Desenvolvimento.   

IETS: Kelly Miranda e Rachel Albertino 

IBASE: Sandra Juan  

Câmara de Vereadores: Martchello Fuli 

Secretaria de Habitação: José Carlos (Cacau), Ruth S Costa, Juliana Pimentel e Therezinha de 

Oliveira.  

Secretaria de Meio Ambiente: Alexander R Dornellas 

Secretaria de Saúde: Michele Oliveira  

Secretaria de Cultura : Marcelo Lessa 

Pauta  

1. Contextualização do projeto (apresentação dos resultados quantitativos e demandas do 

local/moradores) 

2. Apresentação da proposta de parceria com a prefeitura do Município de Queimados 

3. Definição de metas e prioridades por secretarias 

3.1 Identificar as políticas públicas e ações que as secretarias já realizam 

4. Discussão de estratégias de interlocução com as secretarias 

5. Determinar uma data “marco” para iniciar as atividades no território 

Ata da reunião 

Secretário de Habitação – Cacau:  
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• Apresentação do projeto e status da parceria entre a prefeitura e o projeto #maisvaldariosa 

• Apresentação do Vereador Martchello Fuli como interlocutor e gestor do projeto pela 

prefeitura 

Vereador Martchello Fuli: apresentação do seu papel como:  

• Articulador entre a Prefeitura e o projeto #maisvaldariosa 

• Interlocutor entre a Prefeitura e o governo do estado 

• Responsável pelo acompapnhamento da parceria “Prefeitura Municipal de Queimados e 

Projeto #maisvaldariosa” 

Informes:  

1. Mutirão de Limpeza no entorno, que será estendida ao CH Parque Valdariosa.  

Data: 17/6/2015 

Articulação realizada entre Câmara e Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 

2. Conserto na Iluminação  

Data: 17/6/2015 

Articulação realizada entre Câmara e Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 

3. Solicitação de construção de oito quebra molas (3 ou 4 na Rua Fernandino e 4 nas 

transversais) 

Data: 10/6/2015 

Articulação realizada entre Câmara e NOVATEC (parceria privada) 

Sandra Jouan, IBASE: 

Solicitação de maior integração entre a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente no que se 

refere às ações do Projeto da Agenda Local – Coletivo Verde&Arte -  fundamental para 

sustentabilidade das ações desenvolvidas pelo projeto.   
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Encaminhamentos: Sandra agendar uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e o 

Projeto Coletivo Verde Arte. O objetivo desta reunião é a apresentação do projeto e 

estabelecimento de parceria para as ações futuras do Projeto.   

Kelly/Rachel, IETS:  

Apresentação da proposta de pauta para Planejamento das Políticas Públicas que compõem o 

Plano de Desenvolvimento do CH Valdariosa e seu entorno.  

• Definição de metas e prioridades por secretarias 

• Identificar as políticas públicas e ações que as secretarias já realizam  

• Discussão de estratégias de interlocução com as secretarias 

• Determinar uma data “marco” para iniciar as atividades no território 

Encaminhamentos da Discussão: Os itens abaixo serão debatidos na próxima reunião com 

todas as secretarias municipais de Queimados. A data prevista para a realização do encontro é 

dia 18 de Junho às 14h na procuradoria.  

• Identificar as políticas públicas e ações que as secretarias já realizam  

• Definição de metas e prioridades por secretarias 

Ficou acordado que cada secretaria municipal realizará um levantamento de políticas já 

existentes e suas particularidades para a validação do plano de desenvolvimento. A 

subsecretária Ruth é a responsável por solicitar o levantamento às secretarias e encaminhar ao 

IETS para a consolidação. 

• Determinar uma data “marco” para iniciar as atividades no território 

A Ação Social no conjunto habitacional Parque Valdariosa é um marco para iniciar o plano de 

desenvolvimento que será desenvolvido pelo projeto #maisvaldariosa (IETS e IBASE), em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Queimados.  

A Ação Social busca reduzir as desigualdades sociais por meio de um grande mutirão de 

cidadania, que oferece serviços essenciais gratuitos à população e ser um marco de início para 

todas as ações que compõem o plano de desenvolvimento. 
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Em apenas um dia de atividade, o evento recupera a autoestima dos moradores, que 

aproveitam a oportunidade para ter acesso a atividades de lazer, a oportunidades de educação 

e de qualificação profissional, a consultas médicas e a documentação. 

Por se tratar de um evento mobilizador, reúne diversas parcerias: empresas e organizações 

não governamentais, diferentes esferas de governo (federal, estadual e municipal) e 

voluntários, com o intuito de prestar serviços gratuitos e de qualidade para a população de 

baixa renda. 

Em um país marcado por desigualdades sociais e econômicas históricas, onde a diferença entre 

os que têm mais renda e os mais pobres é imensa, a Ação Social é uma política efetiva que 

busca minimizar essas disparidades de forma a pensar no global e agir no local.  

É sempre bom destacar que a Ação Social está alinhado ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável para o Conjunto Habitacional Parque Valdariosa e seu entorno, 

documento composto de objetivos e programas específicos, cuja finalidade é oferecer um 

conjunto de ações interligadas que possibilitem o crescimento sustentável, de forma a 

transformar o território e trazer boas práticas para outros conjuntos. 

A Ação Social é uma iniciativa que exige um esforço conjunto e organizado de várias áreas de 

atuação da Prefeitura de Queimados, visto que somente com a dedicação e o empenho de 

todos os setores, é possível fazer com o que o dia da Ação Social seja um sucesso. 

O estabelecimento de parcerias externas é outro fator crítico ao sucesso do evento, pois 

viabiliza a ampliação e a diversificação dos serviços oferecidos. Os parceiros também têm 

papel fundamental na mobilização da comunidade e no fortalecimento dos resultados do 

projeto. O retorno é imediato. Voluntários, organizações não governamentais (ONGs) e 

empresas que se aliam ao projeto #maisvaldariosa e Prefeitura para a realização da Ação Social 

começam a ser vistos de maneira diferente no mercado, uma vez que adquirem um valor 

agregado: a marca da responsabilidade social. 

A data definida para o “Marco do Plano de Desenvolvimento” será dia 11 de Julho de 2015. O 

horário proposto foi de 8h às 14h. Não foi definido o local da realização. No dia 18/6 será 

discutida a Operacionalização das atividades.  

Estrutura padrão 
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Para conseguir ter um resultado social efetivo, a Ação Social deve dispor de, no mínimo, 15 

serviços essenciais, divididos em quatro áreas: cidadania (em especial os serviços de 

documentação); educação; saúde; esporte, lazer e cultura.  

Esses serviços são oferecidos de forma integrada pelas secretarias municipais de queimados e 

também por parceiros das esferas governamental, empresarial e da sociedade civil organizada. 

Educação – incluem cursos e atividades oferecidos pela própria prefeitura de queimados e 

também por parceiros institucionais como ONGs. Incluem-se nessa modalidade de serviço: 

jogos educativos; salas de leitura; oficinas pedagógicas; divulgação da educação infantil e da 

educação do trabalhador; oficinas de teatro; brinquedos lúdicos; ações de sensibilização para 

adultos retornarem à sala de aula; distribuição de materiais informativos e outros; 

levantamento e cadastramento para creche; apresentação e oferta de cursos 

profissionalizantes (CVT) 

Saúde – oferecidos em parceria com órgãos da área de saúde que disponibilizam consultas 

médicas; cadastramento para o PSF e encaminhamento de moradores dos condomínios; 

medição de pressão arterial; orientações sobre a prevenção de doenças, como dengue, 

malária, febre amarela, DST/AIDS; distribuição de preservativos; palestras sobre doenças 

crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão); tipagem sanguínea; colesterol; exame 

oftalmológico; prevenção do uso abusivo de drogas, do câncer de mama, útero e próstata; 

planejamento familiar; informações sobre gravidez na adolescência; distribuição de material 

informativo sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST); projeção de vídeos educativos; 

vacinação; escovação de dentes orientada; distribuição de kits com escova e creme dental; 

aplicação de flúor. 

Esporte, Lazer e Cultura – secretarias de esporte, cultura e lazer - Identificar, cadastrar e 

formar um banco de projetos existentes; torneios; sessões de ginástica; jogos de salão; jogos 

recreativos; oficina de arte e pintura; desenhos diversos; oficinas de arte para público infantil; 

shows realizados por animadores culturais; apresentações artísticas; orientações sobre a 

importância da prática de esporte na melhoria da qualidade de vida e divulgação de projetos 

da área. 

Assistência Social – informações e cadastro para programas sociais do governo e/ou 

implementação (no dia) de um projeto de inclusão social do município e oficinas gratuitas 

(exemplo: beleza). 
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Meio Ambiente – ação para conscientização dos riscos à saúde (educação ambiental) e/ou 

recomposição vegetal (plantio de uma árvore por condomínio), atividade integrada às ações 

das secretarias de saúde, urbanismo, conservação e serviços públicos. 

Trabalho e Renda – levantamento e cadastramento de jovens para o programa aprendiz legal, 

apresentação de ofertas de trabalho na região e formação de cadastro de interessados em 

educação profissional (CVT/DI), campanha de educação financeira, identificação e formação de 

bancos de arranjos associativos/capacitação de empreendedores locais. 

Conservação, Serviços Públicos e Urbanismo – limpeza do entorno dos condomínios com apoio 

da SEC de Saúde e Meio Ambiente, Placas de Identificação dos condomínios, trocar velhas e 

colocar novas ou consertar a lixeira central de cada condomínio, iluminação e reforma nas 

quadras. 

Segurança – ter a presença da polícia e guarda municipal. 

Transporte – Identificação de linhas de ônibus que passam no ponto e ou melhorias de ponto e 

presença de guardas de trânsito 

Cidadania – serviços oferecidos por meio de parcerias com órgãos governamentais, não 

governamentais e outros segmentos, para promoção da cidadania. Consiste na oferta dos 

seguintes serviços: emissão de certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de 

trabalho, CPF, título de eleitor, carteira do idoso; regularização de situação militar, com 

expedição do certificado de reservista; solicitação do seguro desemprego; endereçamento 

postal; assistência jurídica; orientação na área familiar sobre: casamento; tutela; divórcio; 

separação judicial; direitos da criança e do adolescente; aposentadoria; defesa do consumidor; 

audiência de conciliação, de instrução e julgamento; orientação sobre o combate ao 

desperdício de água e de energia elétrica; exposição de equipamentos de segurança; 

orientação sobre combate a incêndio; orientação sobre prevenção de acidentes no trânsito; 

orientação sobre prevenção de acidentes domésticos e outros.  

Ouvidoria Jurídica 

Ouvidoria da Caixa Econômica 

Ouvidoria da Câmara 
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Anexo VIII: Ata da Reunião com os secretários e lista de presença - dia 18/06/2015 
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Ata da Reunião de Planejamento III 

Data: 18/6/2015  

Participantes: Prefeito Max Lemos, Chefe de Gabinete - Gilda Fátima de Oliveira Silva Baltar, 

Vereador, Secretários Municipais (lista de presença anexo) e projeto #maisvaldariosa.  

Horário: 14h às 18h 

Local: Procuradoria do Município de Queimados 

Próximos Passos: 

1)Secretarias Municipais de Queimados – avaliar as atividades propostas pelo projeto 

#maisvaldariosa, levantar as ações que já são realizadas, identificar as condições mínimas para 

execução (infraestrutura, operacional e logística) para a Ação em Valdariosa e enviar ao 

gabinete. 

Enviar até 23/06/2015 (próxima terça-feira) para o Gabinete.  

Informações:  Gilda Fátima de Oliveira Silva Baltar - Chefe de Gabinete 

Telefone: (21) 3770-3874 

E-mail: chefiadegabinete@queimados.rj.gov.br ou gildafosbaltar@hotmail.com  

2) Gabinete e Vereador Martchello Fuli 

Análise, organização e sistematização das propostas enviadas pelas secretarias municipais. 

Elaboração de um plano de ação para viabilizar o evento: Infraestrutura, Operacional, Logística 

e Possíveis Parcerias.  

Data da análise: 24/06/2015 

3) Reunião de Planejamento  

Gabinete, Vereador Martchello Fuli e  Secretário de Habitação 

Projeto #maisvaldariosa 
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Objetivo – Plano de Ação para a realização do evento 

Operação e Logística  

Mobilização e Comunicação 

Data: 25/6/2015 

Horário e local : a definir 

4) Reunião  Individuais com Secretarias Municipais  

Projeto #maisvaldariosa, Secretário Municipal ou responsável designado  

Objetivo – Construir termos de parceria a partir do plano de desenvolvimento. 

As reuniões serão agendadas por telefone com cada secretaria. 
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Anexo IX: Plano de Ação Integrado de Desenvolvimento Valdariosa 
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