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Grupo de Trabalho 2:
Revisão das Árvores de
Problemas

GT 2: Árvores de Problemas
“EFEITOS”
Cinema em Nova Iguaçu
Restrição do acesso
inclusivo a esses
equipamentos (deficientes,
idosos, crianças e mulheres)

Necessidade de grandes
deslocamentos para o
usufruto dos mesmos

Carência de creches e espaços
públicos de lazer qualificados
Ausência de equipamentos
voltados à primeira infância
(3 no município)

Carência de mobiliário urbano
em espaços públicos
destinados ao lazer e a
práticas de esportes

Carência de receita própria
para investimento e
(principalmente) custeio

Falta de manutenção em
espaços públicos destinados ao
lazer e a práticas de esportes

Problemas associados a
gestão dos recursos
públicos e priorização dos
investimentos

“CAUSAS”

Uso inadequado de alguns
dos principais em espaços
públicos destinados ao lazer
e a práticas de esportes

Utilização inadequada por
atividades comerciais pagas
da Praça dos Eucaliptos.
Estacionamento Praça do
Corpo de Bombeiros.
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GT 2: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

Sensação de insegurança
em locais próximos a
estação

Desvalorização dos imóveis
próximos aos locais com
maior ocorrência de crimes

Prejuízos para comércio

A sensação de insegurança
afasta as pessoas do espaço
público, tornando-o ainda
mais inseguro

Alta ocorrência de crimes em
locais próximos a estação
ferroviária
Precariedade na oferta de
oportunidades de lazer, esporte
e cultura, especialmente para
crianças e jovens

Atuação de grupos criminosos
em áreas próximas a estação
e no município

Precariedade da iluminação
pública que influencia a
percepção de segurança

Precariedade na oferta de
emprego e renda,
especialmente para jovens

“CAUSAS”
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GT 2: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

Prejuízos para residentes e
comerciantes no local

Contaminação dos locais
alagados devido à presença
de esgoto na rede de
drenagem

Pontos de alagamento na Rua Eloy
Teixeira

Sistema de drenagem não
transpõe a linha férrea

Pavimentação inadequada que
aumenta a impermeabilização
do solo (PAC)

“CAUSAS”
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GT 2: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

Poluição dos Rios que
atravessam a cidade

Quando ocorrem
alagamentos, a água
contamina os locais por
conter água de esgoto

Custos para fazer a rede de
esgotos são altos, e dinheiro
poderia ser gasto para
melhorar o espaço público

Rede de esgoto e água incompleta

Falta de uma rede de
esgotos, fez com que
prefeitura unisse rede de
drenagem e esgotos

Sistema de coleta de esgoto
não se conecta às Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE)

Falta de água nos bairros mais
altos

Sistema de abastecimento
de água dimensionado
segundo projeção menor do
que a prevista no Código de
Zoneamento

“CAUSAS”
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GT 2: Problemas complementares
• Problemas complementares identificados:
•
•
•

Descentralização do serviços públicos da área central;
Limpeza urbana (gestão de resíduos sólidos) – entulho e lixo nos espaço públicos;
Ordenamento do espaço público (estacionamento, comércio informal, infraestrutura para
bicicleta...).
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Grupo de Trabalho 2:
Elaboração de Propostas
para resolução dos
problemas

GT 2: Propostas de resolução
Problema #1

Carência de creches e espaços públicos de lazer qualificados

Proposta

Criação da Biblioteca Parque no espaço cultural Dr. Rubens Lima no edifício da
atual Secretaria Municipal de Educação.

Objetivos

●
●
●

Abrangência
Principais ações

Atual edifício da Secretaria Municipal de Educação (até o viaduto).
●
●
●
●

Atores envolvidos
na implementação

Melhoria do espaço cultural e de lazer dentro da área de abrangência dos
projeto;
Criação do acervo sobre a história e memória de Queimados;
Atividades complementares para rede municipal (ex. Educação Ambiental).

●
●

Inauguração da nova sede da Prefeitura e desapropriação da Secretaria
Municipal de Educação;
Desenvolvimento do projeto Biblioteca Parque (ex. projeto arquiteta
Angélica Oliveira);
Abertura aos setores educacionais do município;
Criação de autarquia pública para gestão do espaço.
Poder público: SEMUR, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Conselho de Cultura e Conselho da Cidade.
Setor privado: ASDINQ e demais empresas do Distrito Industrial.
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GT 2: Propostas de resolução
Problema #1

Carência de creches e espaços públicos de lazer qualificados

Proposta

Utilização e adaptação do espaço físico de escolas existentes para
implementação de creches.

Objetivos

●
●

Abrangência
Principais ações

E.M. Metodista, E.M. Primeira Igreja Batista, E.M. Leopoldo Machado, E.M.
Washington Manoel e E.M. Oscar Weinchenck.
●
●
●
●

Atores envolvidos
na implementação

Aumento da oferta de equipamentos de educação para crianças de 0-5
anos;
Minimização dos custos de implementação e manutenção dos
equipamentos (custeio).

●

Estudo sobre o espaço físico das escolas locais para verificar a
possibilidade de implantação das creches;
Nas escolas que se mostrarem viáveis, desenvolvimento um projeto para
adaptação da estrutura física dos equipamentos;
Contratação da equipe profissional para o atendimento da creche;
Financiamento por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, FUNDEB e Fundo Municipal da Assistência Social.
Poder público: Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal dos
Direitos da Criança do Adolescente, Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria Municipal de Emprego e Renda.
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GT 2: Propostas de resolução
Problema #1

Alta ocorrência de crimes em locais próximos a estação ferroviária

Proposta

“Projeto Ilumina Queimados” – investimento em infraestrutura de iluminação
pública.

Objetivos
Abrangência
Principais ações

●
●

Todo o perímetro da Área 1.
●
●

Atores envolvidos
na implementação

Melhoria das condições de iluminação pública;
Melhor utilização dos espaços públicos para atividades culturais.

●
●
●

Priorização de espaços públicos com grande visibilidade para projetos
piloto;
Ações culturais itinerantes associadas as melhorias da infraestrutura de
iluminação pública.
Poder público: Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria
Municipal de Cultura, Conselho de Cultura e Conselho de Igualdade Racial.
Setor privado: Light
Sociedade civil: todos os movimentos culturais do município
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GT 2: Propostas de resolução
Problema #1

Limpeza urbana (gestão de resíduos sólidos) – entulho e lixo nos espaço públicos

Proposta

Programa de Educação Ambiental nas Escolas Municipais com foco na gestão de
resíduos sólidos.

Objetivos

●
●

Abrangência
Principais ações

Município de Queimados
●
●
●

Atores envolvidos
na implementação

Conscientização da comunidade escolar sobre a importância da gestão de
resíduos sólidos, considerando problemas reais do território da cidade;
Divulgação de serviços já existentes para gestão dos resíduos sólidos
(coleta de lixo e entulho).

●
●
●

Capacitação de professores da rede municipal;
Inclusão no currículo escolar de atividades de educação ambiental,
incluindo alunos e familiares;
Funcionamento permanente de uma equipe na biblioteca parque ligada a
ações e eventos de conscientização.
Poder público: Secretaria de Municipal de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Educação e CEDAE.
Setor privado: LANLIMP (produtos de limpeza) e BARRA
Sociedade civil: ONGs com atuação na área ambiental
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