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       VISÃO DE FUTURO 

 

      O COMEÇO DE UMA NOVA CIDADE! INDEPENDÊNCIA E NOVOS RUMOS!! 

“Um município com qualidade de vida, seguro, saneado e limpo, com uma gestão democrática 
e participativa, com crescimento permanente de postos de trabalho, numa visão empreendedora a 
partir da sociedade, com seu patrimônio histórico, físico, ambiental e cultural preservados, onde a 
educação seja a base do progresso e do desenvolvimento com sustentabilidade, reconhecido, 
nacional e internacionalmente, numa frase – “Volta Redonda Município Ordeiro e Feliz”.  

“Eu me emociono em poder, junto com Rogério, resgatar e honrar o legado e a grande obra 
realizada por meu pai, por duas vezes Prefeito da nossa terra, o mais querido pela população do seu 
tempo!” 

NELSON GONÇALVES 
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Pressupostos e valores básicos 

Independência – Honestidade – Responsabilidade 

 Métodos democráticos e participativos de gestão; participação popular! 

 Transparência nos encaminhamentos e atos administrativos; 

 Ética e coerência das lideranças; 

 Eficiência e eficácia administrativas;  

 Estímulo à participação da sociedade organizada nos processos de gestão; 

 Humildade para reconhecer as falhas e incorporar contribuições; 

 Convivência com a pluralidade de ideias; 

 Construir as parcerias necessárias à viabilização do plano; 

 Estimular a cooperação e a solidariedade como forma de gestão; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento empresarial justo e solidário;  

 Buscar o desenvolvimento sustentável como um processo único que leva em conta o rural e urbano; 

 Preservação do meio ambiente como forma de garantir a sobrevivência das gerações futuras. Respeito à 
História; 

OBJETIVOS PARA VOLTA REDONDA 

OBJETIVO GERAL:   

Buscar, de forma continuada, a congregação do poder público municipal e da sociedade civil organizada, com 
vistas à construção e implementação de um projeto de desenvolvimento sustentável e integrador que terá 
como grandes linhas de atuação: o crescimento social, a identidade local, juventude atuante, participação 
popular, produção e geração de emprego e renda, segurança e vida saudável. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Aumentar a consciência no poder público municipal e na comunidade local para a importância do planejamento 
participativo, como importante ferramenta na aplicação das políticas públicas com eficácia; 
Identificar as potencialidades existentes em termos de recursos culturais aproveitáveis, das vocações 
econômicas e habilidades produtivas como fontes de promoção do desenvolvimento local sustentável; 
Incentivar nos gestores e nos atores locais o empreendedorismo como fonte de criação de postos de trabalho e 
de geração de renda; 
Estimular o surgimento de novos investimentos e empreendimentos tanto agro-industriais e industriais, como 
nos pequenos negócios e serviços, com vistas a melhoria da qualidade de vida da população; 
Harmonizar o planejamento local com os Planos de Desenvolvimento no Estado e no País, criando com estes 
laços de complementaridade.    
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       ANTES DE TUDO: GESTÃO POR RESULTADOS! 

A atual conjuntura econômica do país, do estado e dos municípios impõe uma atitude efetiva da 
administração em busca do equilíbrio econômico financeiro e exige um governo independente, que tenha a 
capacidade de promover as mudanças que o município anseia, a responsabilidade de manter e aperfeiçoar o 
que funciona bem e o compromisso total com a honestidade.  

Uma modernização administrativa é necessária com objetivo de reduzir custos dos projetos e 
aperfeiçoar a capacidade de solução polivalente e múltipla dos gestores públicos escolhidos para essa missão.  

O novo cenário exige muito trabalho, gestão democrática e articulação permanente entre diferentes 
atores: governo, iniciativa privada e sociedade – para responder ao desafio de crescer buscando 
sustentabilidade e harmonia. Parcerias público-privadas serão auxiliares das ações do governo. 

O nosso plano de governo, aqui expresso em sete eixos estratégicos, retrata a capacidade de enfrentar 
os desafios de uma cidade que se desenvolve sob novos paradigmas, dentre os quais aquele em que cidades 
inteligentes criam melhores condições para viver o presente e se preparar para o futuro.  

Cada eixo estratégico inclui programas e projetos, desdobrados em ações. São eles: 

1. Desenvolvimento Social e Cultural 
2. Cidade do Conhecimento 
3. Trabalho e Desenvolvimento 
4. Mobilidade Urbana 
5. Integração Regional 
6. Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional 
7. Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente 
 
1 - Desenvolvimento Social e Cultural 

Promoção do desenvolvimento humano e social, ampliação e melhoria de acessos a bens e serviços públicos e 
diminuição da exclusão social. Fortalecimento da capacidade do município em promover e gerar Capacitação, 
Emprego, Saúde, Habitação, Cultura e Lazer.  

1.1 – Assistência Social - Desenvolver e implantar políticas de assistência social, considerando as 
potencialidades das pessoas, priorizando aquelas em situação de risco e vulnerabilidade social, com uso de 
recursos próprios e adicionais dos programas federais, mantendo todos os programas existentes. 

 Oferecer lotes urbanizados a famílias de baixa renda, acompanhado de uma planta pré-aprovada, para 
construção em mutirão familiar. Fomento municipal para compra de materiais de construção e 
acompanhamento técnico. Prioridade para famílias com renda de até dois salários mínimos ou em 
situação de vulnerabilidade social.  

 Promover o reconhecimento e a regularização de loteamentos irregulares e de posse de terrenos 
urbanos ocupados, desde que em áreas urbanizáveis, para titulação definitiva (escritura).  

 Oferta permanente de habitação social a famílias cadastradas, em áreas de propriedade do município 
ou em loteamentos especiais decretados como ZEIS (Zona de Especial Interesse Social), por meio de 
programas governamentais federais e estaduais, privilegiando famílias de baixa renda.  

 Estimular o programa social de viagens de idosos cadastrados visando, não só os passeios, mas também 
uma integração com programas Culturais, de Esportes e de Saúde.   

 Propor cursos profissionalizantes integrados para pessoas com deficiência, adequados às suas 
necessidades e ao mundo do trabalho.  

 Reestruturar a Secretaria de Ação Comunitária, com a nova nomenclatura de Secretaria de Assistência 
Social, a partir de um diagnóstico da rede de assistência, de acordo com a legislação vigente. 
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        Definir modelo de gestão mais eficiente, com valorização dos profissionais em quadro próprio; 

 Promover o trabalho em rede, fortalecendo as atividades realizadas pelas entidades assistenciais, por 
meio de realização de editais e chamamentos públicos. 

 Instituir um núcleo de projetos na Secretaria de Assistência Social.  

 Fortalecimento do papel e das ações da Fundação Beatriz Gama. 
 

1.2 - Educação, Expansão e Qualidade - A elaboração deste plano para a área educacional toma por base os 
anseios e demandas da sociedade, a experiência de profissionais qualificados de Educação e o 
conhecimento deste Município.  

DIRETRIZES 

 Ser reconhecida como uma cidade que garante educação de qualidade, social e participativa;  

 Valorizar os principais pilares e agentes educacionais do município, representados pelos profissionais de 
educação e os de apoio operacional. 

 Desenvolver uma Política Educacional voltada para a vivência dos valores humanos fundamentais como 
solidariedade, sustentabilidade, justiça, liberdade, cooperação, e equidade, pautada pela ética e 
competência profissional.  

 Ampliar o atendimento em creches, proporcionando um ambiente adequado à criança em seus 
primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e mental.  

 Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal de ensino, utilizando 
novas tecnologias para uma prática mais efetiva no processo de aprendizagem.  

 Proporcionar condições e oportunidade para que todos os alunos terminem o ensino fundamental na 
idade correta e com condições de ingressar no ensino médio. 

Gestão  

 Manter a eleição direta da equipe diretiva das unidades escolares. 

 Rever a situação funcional dos diretores adjuntos das unidades escolares de educação infantil e de 
ensino fundamental, para melhoria das gratificações em vigor, compatibilizando-as com a classificação 
da unidade escolar, segundo quantitativo de alunos. 

 Fortalecer a gestão democrática, apoiando e mantendo contato permanente com os Conselhos 
Escolares, Diretoras, e Diretores das unidades escolares. 

 Garantir aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a infraestrutura física, material e 
humana necessárias ao desempenho de suas funções.  
 

Educação para Todos 

 Criar unidades de Educação Infantil, com base em dados censitários que apontem os locais de demanda; 

 Universalizar o atendimento a crianças com idade entre 0 e 3 anos, e, de forma gradativa, ampliar o 
tempo de permanência na creche. 

 Garantir o atendimento e universalização do Ensino Fundamental no ensino regular e nas modalidades 
de Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial.  

 Articular ações junto ao Estado e União para garantir a universalização do Ensino Médio e Profissional 
Técnico no Município, bem como atrair mais cursos universitários ao município; 

 Continuar a implantação, de forma gradativa, do horário integral nas unidades de ensino fundamental, 
com atividades de acompanhamento escolar (reforço), com atividades culturais e esportivas, bem como 
educação econômica (empreendedorismo), direito do consumidor, etc. 
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        Dotar as unidades escolares de horário integral, já em funcionamento, de infraestrutura física, humana 
e material, adequada ao seu funcionamento com qualidade. 

 Manter e ampliar os projetos existentes, tais como: Volta Redonda Cidade da Música, Balé Educação, 
Sábado na Escola, Informática aplicada à Educação, entre outros;  

 Fortalecer e ampliar o trabalho em rede de acordo com o princípio de intersetorialidade, articulando as 
Secretarias que desenvolvem ações nas áreas de assistência social e saúde, para proporcionar 
atendimento mais qualificado aos alunos com deficiência, matriculados na rede de ensino municipal.   

 Articular ações junto ao MEC e buscar parcerias junto a outros órgãos governamentais para implantar a 
Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional. 

 Revitalizar as unidades escolares conforme as suas necessidades (reformas gerais e ampliações). 

 Manter, por meio de equipe direta ou indireta da Secretaria de Serviços Públicos, o atendimento, às 
unidades escolares em suas demandas por manutenção. 

 Garantir a permanência do Projeto de informática nas escolas, com a aquisição de novos computadores 
e de outros recursos de tecnologia educacional. 

 Oferecer material didático de qualidade para os alunos da rede municipal de ensino. 

 Aperfeiçoar o programa de distribuição gratuita e anual dos kits de uniforme e de material escolar na 
rede municipal de ensino, de forma a assegurar que os prazos para entrega sejam cumpridos e os 
alunos recebam os materiais em tempo adequado. 

 Alimentação qualificada, diversificada e balanceada, que considere as necessidades dos alunos. 

 Garantir a Acessibilidade das escolas, bem como a integração e inclusão de alunos com deficiência. 

 FEVRE – Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, com novas opções em áreas de comércio e 
serviços. 
 

Recursos Humanos 

 Propor legislação para criação dos cargos de tradutor e intérprete de LIBRA e de cuidador escolar, para 
atender a demanda do processo de escolarização dos alunos com deficiência;  

 Garantir a realização permanente de Concurso Público;  

 Propor legislação para criação do cargo de professor de música;  

 Dotar as unidades escolares de equipe técnico-pedagógica completa; 
 

Valorização do Magistério 

 Criar o Centro de Capacitação para profissionais da Educação (magistérios e funcionários de apoio); 

 Discutir a Lei que trata do PCCS do magistério, de forma transparente, com representantes dos 
professores e dos órgãos de classe; 

 Investir na formação dos profissionais de Educação, por meio de programas federais, dos programas de 
formação continuada da Secretaria de Educação e de parcerias com Universidades. 

 Assegurar o cumprimento da Lei que reserva 1/3 da carga horária de trabalho às atividades de 
planejamento, reuniões pedagógicas, correção de provas, atendimento aos pais, etc. 

 Possibilitar ao membro do magistério com duas matrículas ou admitido sob o regime de trabalho de 30 
ou 40 horas, atuar em um único estabelecimento de ensino, principalmente nos de horário integral. 

Integração e participação comunitária 

 Promover a integração dos programas do Governo de Cidade Digital, Saneamento, Meio Ambiente, 
Mobilidade Urbana, Saúde e Assistência Social, por meio de projetos transversais, conforme os níveis de 
escolaridade. 
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       1.3. Cultura 

 Instituir o Plano Governamental Municipal de Cultura, em conformidade com a Constituição Federal e o 
Sistema Municipal de Cultura, a ser criado. 

 Propor a Lei Municipal de Incentivo Fiscal, assim como a criação do Fundo Municipal de Cultura; 

 Aumentar gradativamente o orçamento da cultura, trabalhar de maneira alinhada a todas as secretarias 
do Governo, seguindo os princípios: liberdade de expressão, criação e fruição;    

 Descentralizar ações e valorizar áreas periféricas (apoiar eventos, grupos, feiras nos bairros, etc);  

 Qualificar a gestão cultural: otimizar o uso dos recursos públicos e buscar parcerias para investimento 
privado; 

 Fomentar a cultura de forma ampla, estimulando a criação, produção, circulação, promoção, difusão, 
acesso, consumo, documentação e memória. Proteger e promover a diversidade cultural, como, por 
exemplo: grupos de cultura afro, folia de reis, artesãos, cultura urbana, blocos carnavalescos, capoeira;  

 Criação de um passaporte cultural, em parceria com a Iniciativa Privada, com objetivo de ampliar e 
permitir o acesso à Cultura;  

 Preservar o patrimônio material e imaterial, resguardando: bens, documentos, acervos, assim como 
atividades, técnicas, saberes, linguagens e tradições (dança, culinária, etc); 

 Estruturar e regular a economia da cultura, construindo modelos sustentáveis, estimulando a economia 
solidária e formalizando as cadeias produtivas, ampliando o mercado de trabalho e a geração de renda.  

 Criar o teatro municipal em parceria com a iniciativa privada; 

 Utilizar as instalações da Ilha São João para atividades na área de Cultura e Artes em geral;   

 Resgatar o Calendário de Eventos Culturais do município.  

1.4. Saúde - A Cidade de Volta Redonda possui estrutura física adequada para o bom atendimento dos 
munícipes. Para que se ofereça Saúde com mais rapidez e qualidade, é necessário fundamentalmente 
melhorar a gestão pública municipal e garantir o bom funcionamento das unidades existentes.  

Ações Macro: 

 Aperfeiçoar a receita e racionalizar os custos da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Realizar a discussão do Plano de Cargos e Salários para todos os profissionais de Saúde; 

 Integrar a Gestão da Saúde;   

 Valorizar o Conselho Municipal de Saúde, para que o mesmo tenha papel de destaque. 

 Ampliar e melhorar o serviço de odontologia do município, com foco em aspectos preventivos; 

 Ampliar o alcance e fortalecer programas DST/AIDS, de doenças crônicas; de atenção integral à saúde 
da criança, da mulher, do adolescente, do idoso, do trabalhador e das pessoas com deficiência; 

 Reestruturação das ações da Vigilância em Saúde para atender as pactuações junto ao Ministério da 
Saúde e melhor prevenção e consequentemente diminuição das doenças da população. 

 Fortalecer os programas de atenção básica, voltados para a promoção da saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação; 

 Construir clínica de reabilitação para dependentes químicos; 

 Cumprimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem; 

 Reestruturar o sistema de agendamento de consultas com especialistas e marcação de exames, com 
objetivo de reduzir o tempo de espera;  

 Reduzir o tempo de espera para cirurgias eletivas, ampliando a disponibilidade de serviços e de leitos; 

 Ampliar a informatização e a aperfeiçoar a operacionalização da gestão da Saúde, para que se forneça 
um atendimento mais adequado e eficiente às necessidades dos pacientes; 
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        Ampliar as equipes de PSF com outros profissionais como, por exemplo: fisioterapeutas, assistentes 
sociais, psicólogos, etc; 

 Aprimorar a Rede de Urgência e Emergência, renovando o parque tecnológico, melhorando o fluxo e 
capacitando profissionais; 

 Fiscalizar e exigir maior eficiência dos serviços de atendimento móvel de urgência SAMU;  

 Fortalecer a rede de Saúde Mental; 

 Análise técnica e financeira dos convênios e contratos com a Secretaria Municipal de Saúde; 

 Aumentar a disponibilidade de leitos hospitalares; 

 Junto ao Consórcio Regional de Saúde e aos Governos Federal e Estadual, assegurar que o Hospital 
Regional funcione efetivamente e determinar qual será o papel de cada município no mesmo; 

 Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde); 

 Garantir medicamentos padronizados pela Relação Municipal de Medicamento nas Unidades Básicas e 
Rede de Urgência e Emergência. 

 Central de medicamentos – Incluir a entrega domiciliar de remédios a idosos cadastrados. 

 Estudar a viabilidade do retorno da GID (Gratificação de incentivo ao desempenho) aos servidores da 
saúde, por meio de recursos do Governo Federal destinados a esse fim. 

1.5. Vigilância Sanitária  

 Dotar a Vigilância Sanitária de estrutura adequada para efetuar suas ações de prevenção a riscos e 
agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 

 Criar um setor específico para tratar dos assuntos pertinentes à proteção animal. 

1.6 - Esporte e Lazer – O município possui boa estrutura física, porém a mesma está sub utilizada por falta de 
programação. O Plano de Governo propõe promover e estimular a prática de esportes, lazer e atividade física, 
visando a saúde e a socialização, oportunizando ao cidadão o desenvolvimento de suas potencialidades e da 
cidadania. A SMEL integrará suas ações de forma multi-setorial em parceria com as diversas esferas de governo, 
iniciativa privada, órgãos regulamentadores da educação física e do esporte e da sociedade civil. 

Projetos e Ações: 

• Criação do Calendário Municipal de Incentivo ao desporto e lazer, incluindo em suas ações: Jogos 
Municipais Estudantis, Jogos Municipais Universitários, Olimpíada da Pessoa com Deficiência (OLIMPEDE); 
• Estabelecer diálogo e parceria com Confederações, Federações, Instituições Esportivas e Associações 
Atléticas Acadêmicas das universidades do município; 
• Utilização de forma mais eficiente dos equipamentos públicos.  
• Garantir a continuidade e avanço dos programas para a terceira idade.  Avaliar a demanda para 
promover expansão das "Academias Terceira Idade" ao ar livre.  
• Ativação definitiva da Arena Olímpica, por meio de parcerias com a iniciativa privada;  
• Fortalecer as ações da SMEL com a Secretaria Municipal de Educação; 

 Viabilizar a criação da lei de incentivo municipal do esporte e criação do conselho municipal do esporte;  
• Desenvolver “Núcleos de iniciação esportiva” nos diversos polos, sob o comando de profissionais de 
educação física especializados, com metodologia unificada, contemplando modalidades esportivas que 
dialogam com a vocação esportiva do município, buscando avanços na dimensão do esporte de rendimento; 
• Realizar concurso público para profissionais bacharéis em educação física; 
• Oportunizar e desenvolver um amplo programa de capacitação profissional, em parceria com as 
universidades e entidades reguladoras do esporte estadual e nacional, pleiteando chancela nos Programas e 
Projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;  
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       • Valorizar, acompanhar e prestar orientação frente as iniciativas esportivas,  oriundas da comunidade; 
• Desenvolver programas que contemplem esportes na sua amplitude de possibilidades: tradicionais, de 
aventura (na natureza e radicais), de artes marciais, de identidade cultural, com motores e intelectivos.  
• Apoiar e manter parceria junto as instituições que desenvolvem ações de esporte lazer e fomento ao 
exercício físico no município, seguindo critérios pré-estabelecidos pelas equipes técnicas. 
 

1.7 – Políticas Públicas para Mulheres 

 Promover a ampliação, qualificação e humanização das ações de atenção integral à saúde da mulher na 
rede pública; 

 Criar a ouvidoria da mulher; 

 Promover a autonomia das mulheres como princípio gerador de políticas e ações do Poder Público nas 
propostas para a sociedade; 

 Ampliar vagas nas creches; 

 Implantar programas de qualificação profissional específico para mulheres em parceria com outras 
secretarias e iniciativa privada; 

 Fortalecer e ampliar a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência; 

 Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher; 

 Aprimorar o controle de caso de violência contra a mulher; 

 Fortalecimento da organização popular de mulheres e desenvolvimento de projetos comunitários 
protagonizados pelas mulheres. 

 

1.8 – Juventude 

 Reconhecer a Juventude como fundamental para o desenvolvimento social e econômico de Volta 
Redonda.  Trabalhar o conceito de "juventudes", respeitando o fato de que os jovens se dividem em 
diversos grupos, aumentando suas expectativas e envolvendo-os nos processos produtivos e sociais.  

 Implementação do Plano Municipal de Juventude já existente.  

 Articulação da coordenadoria com as outras secretarias, de modo a facilitar as ações.  

 Criação de um Centro de Referência da Juventude para integrar ações do município para o setor.   

 Fomento à geração de vagas de primeiro emprego; 

 Aproximação com instituições educacionais, visando o desenvolvimento de ações conjuntas;  

 Retomar o convênio com o Ministério do Exército para reativar o Tiro de Guerra, favorecendo o serviço 
militar de jovens em Volta Redonda. 

1.9- Segurança - Aperfeiçoar mecanismos de proteção ao cidadão, por meio de ações conjuntas dos órgãos 
governamentais, sociedade civil organizada e cidadãos.  

 Implantar novos pontos de Controle e monitoramento de Segurança, com cabines e viaturas próprias 
para ação integrada entre Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.  

 Dotar o CIOSP de infraestrutura necessária para atendimento de situações emergenciais. Assegurar que 
os diversos órgãos que o compõe trabalhem de forma articulada, aperfeiçoando, inclusive, a informatização. 

 Melhorar o sistema de iluminação pública em áreas críticas dos bairros e em vias de pouca 
movimentação de pessoas.  

 
2 – Cidade do Conhecimento 
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       Acesso ao conhecimento pelo uso intenso de novas tecnologias da informação e comunicação, com 
oportunidades de trocas de conhecimento e atração de empresas da indústria do conhecimento. Ampliar a 
capacidade de acesso da população às informações e serviços municipais pelo uso intensivo das Tecnologias de 
Informação; 

 Cidade Digital - Promover o acesso mais democrático da população à informação e comunicação. 
Ampliar e Internet Banda Larga gratuita à população; 

 Integrar todos os órgãos municipais por sistema inteligente, universalizando o acesso à informação 
tanto pelo sistema público como por particulares em busca de seu interesse; 

 Tecnoparque – Fazer de Volta Redonda um ambiente preferencial para atrair oportunidades produtivas 
de alto valor agregado e grande competitividade; 

 Promover o entrosamento entre a demanda e a oferta no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação 
principalmente entre universidades, empresas e governo. Articulação com ACIAP, METALSUL e FIRJAN. 

 
3. Trabalho e Desenvolvimento 

3.1.  Desenvolvimento Econômico e geração de empregos 

Criar um clima favorável à atração de novas empresas na cidade, com desburocratização e concessão de 
incentivos. Da mesma forma, fomentar e incentivar as empresas que já estão instaladas no município, para que 
ampliem seus negócios e gerem mais emprego e renda no município.  Principais ações: 

 Realizar convênio com a AgeRio (Agência Estadual de Fomento) para facilitar a atração de novas 
empresas e apoiar as já existentes, como financiamento para capital de giro e projetos de expansão; 

 Reativar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

 Desburocratizar os processos de instalação de novas empresas; 

 Concentrar as áreas de licenciamento em um único local (Fazenda, M. Ambiente, Vigilância Sanitária, 
JUCERJA e Planejamento). 

 Maior apoio aos Micro Empreendedores Individuais (MEI’s), inclusive com incentivos a contratações de 
serviços e compras pelo município; 

 Fortalecer o VR Emprego e o SINE, em articulação com as entidades representativas empresariais; 

 Fomentar a ocupação dos condomínios industriais inacabados; 

 Resgatar o entendimento com a CSN, preservando a independência e os interesses da cidade; 

 Cinturão do Aço – Atração de empresas fornecedoras e clientes da CSN e de outras âncoras da Região; 

 Propor à CSN implantar um polo tecnológico e de informática no antigo Escritório Central, em parceria 
com a mesma. Criar no local um Centro de Convenções para eventos empresariais e congressos; 

 Promover o desenvolvimento das atividades econômicas e tecnológicas, a educação empresarial e a 
capacitação para o trabalho; 

 Estimular a criação de incubadoras de empresas, em parceria com universidades e com apoio do 
SEBRAE, FIRJAN e outras instituições; 

 Fomentar a implantação do aeroporto Vale do Aço, mediante parcerias público–privadas.  

 Formar um centro de logística na área do Roma II, criando armazéns e implantar um Porto Seco; 

 Facilitar e acelerar procedimentos e etapas de aprovação de projetos de parcelamentos de terra, 
loteamentos e empreendimentos imobiliários; 

 

3.2 - Turismo - Consolidar Volta Redonda também como destino turístico, por meio de ações municipais e de 
parcerias. Dotar a cidade de infraestrutura e serviços para a boa recepção do turista, visando o crescimento 
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       econômico, o desenvolvimento do setor e a geração de renda em benefício da população, de forma integrada 
com a Região.  

 Calendário turístico - Implantar calendário Turístico do Município com promoção de locais potenciais e 
eventos; 

 Fomentar um Torneio de Futebol profissional, com clubes da região, em parceria com a FERJ; 

 Apoiar o Circuito “Café, Cachaça e Chorinho”;  

 Apoio e facilitação ao crescimento e aperfeiçoamento da rede hoteleira da cidade. 
 
4  - Mobilidade Urbana - Retomar os estudos e discussões para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, com apoio das federações e conselhos de associações de moradores, entidades públicas e privadas da 
sociedade organizada, ouvindo os principais usuários e operadores dos sistemas de transportes. Buscar recursos 
do Ministério das Cidades e BNDES. 

4.1. Circulação - Facilitar a acessibilidade e mobilidade da população em todas as regiões de Volta Redonda, 
com segurança e menor tempo de deslocamento, por meio de obras e ações no Sistema Viário e no trânsito.  
Priorizar a implantação de ciclovias e ciclofaixas, conforme estudos de demandas e de origem e destino. 
Melhorar o pavimento de calçadas, principalmente nos bairros mais afastados.  

4.2 Rodovia do Contorno – Gestão junto à ACCIONA para concluir os detalhes faltantes ao completo e pleno uso 
da Rodovia do Contorno, criando condições novas de ligações entre localidades afastadas do centro urbano. 
Fomentar o uso das áreas próximas para novos empreendimentos Industriais e de Serviços; 

4.3 - Transporte coletivo - Melhorar a mobilidade por meio de novo sistema de transporte coletivo, com novos 
corredores, aumentando a modernização da frota e atraindo mais usuários com um bilhete único integrado.  

 O sistema de bilhete único será implantado após o estudo de engenharia de transportes e fixação de 
novos princípios de utilização das linhas e percursos do transporte coletivo. Estações de embarque 
modernas, pontos de transbordo e horários dimensionados conforme a melhor demanda;  

 Exigir modernização da frota de ônibus, com ar condicionado, adequações de acessibilidade e design 
moderno para atender às novas demandas do sistema; 

 Fazer gestões junto ao Governo do Estado para liberar mais empresas nas linhas de ônibus para o Rio. 
 

5  - Integração Regional 

5.1 Cinturão da Boa Vizinhança - Promover melhores condições de desenvolvimento integrado para a 
população, com prioridade para as áreas limítrofes, através de ações integradas com municípios vizinhos, 
mediante melhorias da infraestrutura urbana, ambiental, socioeconômica e cultural. 

 Reexaminar ou estabelecer novos convênios com municípios vizinhos para abastecimento de água, 
esgotos e obras de infraestrutura críticos, sem prejuízos para a comunidade. 

 Estudar um sistema de transporte coletivo intermunicipal eficiente e integrado ao sistema do município, 
dentro do Plano de Mobilidade Urbana. 

5.2 Metrópole do Médio Vale do Paraíba - Promover a articulação das ações e políticas públicas de Volta 
Redonda com os municípios que compõe a Região do Médio Paraíba Fluminense. Propor e apoiar a criação de 
uma agencia de desenvolvimento do médio paraíba. Incentivar e participar das discussões para a retomada dos 
trens de passageiros entre a cidade do Rio de Janeiro e Itatiaia;  

6  - Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional 
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       6.1 Gestão Administrativa - Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de 
comunicação social. Agilidade nas decisões para liberar solicitações em processos administrativos. Fazer 
consultas prévias e aprovação de projetos online e integrar as áreas administrativas de cadastros técnicos e de 
planejamento.  

6.2  Governança Pública – Formular e implantar estratégias de gestão com participação, transparência, 
compromisso, responsabilidade e efetividade, potencializando a administração pública para melhor atender ao 
cidadão. Integração com projetos das entidades organizadas e potenciais parceiras do poder público. 

6.3 Funcionalismo Municipal – Restabelecer a paz e o diálogo do Governo com o funcionalismo, recuperando 
direitos e reestimulando pessoas desvalorizadas. Adotar critérios mais justos de promoção e reconhecimento de 
capacitações. 

 Reconhecer e promover o gradativo reembolso das ações judiciais transitadas em julgado a favor do 
funcionalismo. 

 Manutenção do emprego e pagamento em dia; 

 Discutir a implantação da Lei que trata do PCCS do Funcionalismo Público, de forma transparente, com 

representantes dos servidores e dos órgãos de classe. 

6.4. Manutenção dos Próprios Municipais - Proporcionar melhores condições de uso e segurança aos usuários, 
realizando ações que visem à manutenção dos próprios Municipais. Recursos PNAFM e PMAT do BNDES; 

6.5. Implementar ações que visem à melhoria do plano de previdência dos servidores municipais.  

6.6. Conselhos e Fundos Municipais  

 Criar Núcleo de Apoio Técnico aos Conselhos Instituídos (Casa dos Conselhos) 

 Normatizar a Gestão dos Conselhos e assegurar o respeito e independência dos mesmos; 

 Promover Capacitação de Gestores dos Fundos Existentes; 

 Formulação de Políticas Públicas de Democratização das verbas dos fundos; 

 Propor ao Legislativo a revisão do capítulo da Lei orgânica do município que instituiu os Fundos 
Municipais; 

7 -  Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente - Reconhecer e conferir papel de destaque ao Conselho de 
Desenvolvimento Urbano da cidade, considerando suas deliberações como atos legítimos do desenvolvimento 
urbano e municipal, sob a égide do plano diretor municipal de desenvolvimento urbano e da política ambiental. 

7.1  - Revisar o plano diretor que já completa 10 anos e atualizá-lo com participação da sociedade civil; 

 Nova URBIS - Revitalizar as Regiões Centrais da cidade, criação de novas vias arteriais, fortalecer novas 
centralidades tais como Retiro; Belmonte/Siderlândia; Santo Agostinho; Água Limpa; 
Belvedere/SAMOA; 249/Ponte Alta e Vila de Santa Cecília. Revitalização das áreas centrais dos bairros. 

 Trânsito urbano – Elaborar intenso estudo de fluxo do trânsito nos principais centros urbanos e suas 
interligações viárias principais, com fundamento no Plano de Mobilidade Urbana. 

 Concentrar o geoprocessamento e o cadastro técnico multifinalitário ao nível do IPPU–VR, 
potencializando os trabalhos de planejamento urbano físico territorial. 

 Implementação da Lei da Auto Vistoria, garantindo segurança às edificações de uso coletivo, 
habitacionais e comerciais.  

 
7.2 - Meio Ambiente e Eco Projetos. Prover e estimular projetos e ações capazes de contribuir para a 
sustentabilidade do desenvolvimento do Município, ao mesmo tempo em que se fortalece a economia 
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       individual das famílias e se preserva o meio ambiente. Buscar recursos por meio de verbas destinadas do Fundo 
Estadual de Controle Ambiental (FECAM), Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Agência 
Nacional das Águas. 

 Reestruturação administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

 Concurso Público. Avaliar a necessidade de preenchimento de cargos; 

 Autonomia e apoio ao pleno funcionamento do COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente), facilitando as ações e funções do órgão, no Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

  Implantação efetiva do FUMCAM (Fundo Municipal de Conservação Ambiental) para aplicação dos 
recursos em projetos ambientais; 

 Dotar a Secretaria de Meio Ambiente de estrutura para monitoramento e controle da poluição 
atmosférica, hídrica e do solo;  

 Implantação de Programa de Educação Ambiental nas Unidades Escolares do Município, em Parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação.  

 Criar a Fundação Zoo Botânica, modernizando as instalações e a administração do Zoo. 

 Levantamento de áreas do município para criação de Unidades de Conservação, para proteção 
ambiental e consequente aumento do ICMS VERDE.  

 Apoio as Cooperativas de Catadores para ampliação do sistema de coleta seletiva no município, 
incluindo um amplo programa de Educação Ambiental e informação à comunidade, contribuindo para o 
aumento do ICMS VERDE.  

 Criação de um centro apropriado de recolhimento e armazenamento de resíduos especiais, para 
posterior destino final, com programa paralelo de Educação Ambiental; 

 Construção de novas estações de tratamento de esgoto doméstico (ETEs), aumentando o percentual de 
tratamento atualmente em 45%, com recursos próprios e da Agência Nacional de Águas; benefícios ao 
meio ambiente, a saúde e possibilidade de ampliação do ICMS VERDE; 

 Prover até 100% de redes de água e esgotos aos bairros não servidos e aglomerados urbanos 
urbanizáveis.  

 Estabelecer os planos de manejos das UC’s como, por exemplo, o Parque Natural Municipal Fazenda 
Santa Cecília do Ingá, aumentando o ICMS VERDE;  

 Retorno do destacamento da Guarda Municipal Ambiental; 

 Centro de Educação Ambiental.  Implantação de espaço para palestras, debates e reuniões, objetivando 
a Educação Ambiental para estudantes e comunidade, visando à conscientização ambiental e ações 
voltadas ao meio ambiente.  

 Escolas Sustentáveis. Gestão do município para construção de escolas da rede de ensino com foco na 
Sustentabilidade, com sistema de coleta de água de chuva, hortas escolares, lâmpadas de Led, sensores 
de presença para economia de energia, células de energia solar.  

 Recuperar áreas degradadas com ações de reflorestamento, reconstituindo os ambientes florestais do 
município, melhorando a qualidade do ar e retorno da fauna; 

 Recuperação de Córregos e Rios. Desassoreamento e Revitalização dos Cursos d’água e Preservação de 
Nascentes. Contribuindo para a manutenção do nosso maior manancial, o Rio Paraíba do Sul.  
 

7.3. PPPs – Utilizar os mecanismos de Parcerias Público–Privada como forma de reduzir os déficits públicos 
e melhorar os serviços à comunidade. A cada estudo de parceria será consultada a comunidade antes de 
implantar. 

 

 


