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A vida acontece nas cidades. Claro que existem os 

grandes debates no Congresso Nacional, nos estados, 

no âmbito do Governo Federal... Como também há a 

política econômica, a saúde ou a educação, políticas 

públicas para a cultura nacional, a produção industrial, 

a economia criativa e nossas Relações Internacionais, 

ou mesmo o aquecimento global, entre muitos outros 

temas. No município, porém, estão grandes questões de 

governo. São decisões de Estado neste nível, destinadas 

ao meio urbano, que impactam diretamente a vida do 

cidadão: por meio da solução de questões de mobilidade, 

de saneamento básico, prevenção de desastres naturais, 

concepção de cidades inteligentes e proposições voltadas 

à solução do déficit habitacional, entre outras iniciativas.

Após ter sido por sete anos (duas gestões) prefeito da 

maior cidade do país, São Paulo, tive a honra de assumir 

o Ministério das Cidades. Na experiência no município, 

aprendi a importância dos temas municipais e tive melhor 

compreensão do acerto que foi a criação de um ministério 

voltado para as cidades, o que ocorreu em 2003.

Assumimos, minha equipe e eu, a gestão do Ministério 

das Cidades em janeiro de 2015. Era um momento de crise 

política, com um governo eleito por pequena margem 

e um país praticamente dividido. E um país em crise 

econômica, com dificuldades orçamentárias e severas 

dificuldades para honrar as contas. No período em que 

nossa equipe esteve no Ministério, vivenciava-se um 

quadro em que o Governo Federal, em seu todo, convivia 

nessa luta diária, como todos sabem. E as esferas política 

e econômica se entrelaçam...

CIDADES
MINISTÉRIO DAS G R A N D E S  D E S A F I O S

Neste cenário, buscamos, no Ministério 

das Cidades, colocar a casa em ordem. Re-

solver pendências, estruturar administrati-

vamente a pasta, organizar a relação com 

governos municipais e estaduais, e dar se-

guimento aos seus programas e projetos.

Foram encaminhadas diferentes ações 

voltadas à questão da habitação, ao 

desenvolvimento urbano, à mobilidade, ao 

transporte e trânsito, ao saneamento básico 

– bem como soluções de gestão na relação 

com estados e municípios. Nas páginas a 

seguir estão breves retratos do que pudemos 

fazer para contribuir com o país.

Agradeço nossa equipe e aqueles 

agentes públicos e representantes da 

sociedade com os quais interagimos ao 

longo dos anos de 2015 e 2016. Creio 

que pudemos oferecer contribuições 

importantes à gestão municipal por todo 

o País. sobre as quais trazemos um breve 

relatório nesta publicação.
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O Ministério das Cidades foi criado em 2003, via lei 10.683/03, e, entre 
as missões expressas para o órgão, delimitava “melhorar as cidades, 
tornando-as mais humanas, social e economicamente justas e ambientalmente 
sustentáveis, por meio de gestão democrática e integração das políticas 
públicas de planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade 
urbana, acessibilidade e trânsito de forma articulada com os entes 
federados e a sociedade”.

Segundo dados oficiais, 84% da população do Brasil vive em ambientes 
urbanos – daí a importância de um órgão federal dedicado às cidades.

A gestão Kassab teve início em 2015 com um órgão enfrentando escassez 
de recursos, no contexto de uma crise econômica que afetava o Governo 
Federal – e restrições nas duas vertentes financeiras de atuação do 
Ministério das Cidades: o Orçamento Geral da União e os recursos do FGTS 
(voltados ao financiamento de projetos em infraestrutura ou saneamento 
urbano, por exemplo).

Nesse contexto, e visando preparar e dar andamento a políticas públicas 
para um setor desse quilate, a gestão Kassab enfatizou o diálogo com 
diferentes atores nas três esferas de governo, representações parlamentares, 
sociedade civil e entidades atuantes nas áreas que eram objeto de atuação 
do Ministério, como planejamento, habitação e saneamento.

O engenheiro Elton Zacarias, secretário-executivo durante todo o 
período, destaca a importância de um ministério “permanentemente 
aberto”, ambientes de debate, como o Conselho das Cidades (que integrava 
representantes do setor produtivo, entidades profissionais, acadêmicas 
e de pesquisa, e organizações não governamentais) e a Conferência 
das Cidades (fórum de elaboração e avaliação de políticas públicas). 

Em meio a restrições orçamentárias, 
um MINISTÉRIO ‘ABERTO’

Segundo Elton, o “ministério aberto”, por exemplo, traz o aspecto 
de estreito diálogo com movimentos de moradia – e ainda apoiando 
gestores municipais na adequada preparação de projetos e políticas 
públicas. “Havia prefeituras e governos estaduais pouco capacitados 
à apresentação de projetos que pudessem ter apoio da pasta, e esse 
foi um dos grandes empenhos da gestão, por meio das suas diferentes 
secretarias”, disse.

Ao mencionar a relação com movimentos sociais, apontou que no 
decorrer da gestão ampliou-se o diálogo com essas organizações, já que a 
gestão adotou práticas “republicanas”, e lembrou a presença do órgão nos 
estados, para além do formalismo e centralização em Brasília.

“Entre outras iniciativas foi montada uma espécie de governo itinerante, 
em que as equipes visitavam todo o Brasil tomando contato com 
necessidades locais e efetuando grande interlocução. E isso logicamente 
independia de partido ou orientação partidária daqueles com os quais 
dialogávamos”, completou.

“Há que se destacar uma boa relação com os movimentos sociais, a 
manutenção do Conselho das Cidades, que seria esvaziado depois, a partir 
da troca de governo, e, no segmento de habitação, também se perdeu 
o diálogo, com o cancelamento da Conferência das Cidades”, disse Inês 
Magalhães, que foi secretária nacional de Habitação.
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Guilherme Boulos: diálogo e negociações 
realizaram sonho de milhares de pessoas em SP

Guilherme Boulos, membro da coordenação nacional 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, teve 
atuação constante junto ao Ministério das Cidades, 
na discussão da questão da moradia no país, e aponta 
diálogo durante a gestão Kassab, o que permitiu o 
avanço da moradia no país.

“O ano de 2015 foi um ano marcado pela crise política 
e econômica no Brasil. Em meio a manifestações e 
cortes de gastos sociais, tínhamos o foco de garantir a 
continuidade dos investimentos em habitação popular, 
pelo Minha Casa, Minha Vida – Entidades”, afirmou.

Boulos destacou o maior projeto do “Minha Casa, 
Minha Vida – Entidades” (modalidade do programa 
desenvolvido pelo Ministério em parceria com 
organizações de moradia e entrega de projetos com 
gestão das obras pelos moradores, reunidos de forma 
associativa), com os conjuntos Novo Pinheirinho e Santo 
Dias, em Santo André, que totalizaram 910 unidades. “As 
obras iniciaram em 2016 e as casas foram entregues no 
ano passado. Aquele processo de lutas e negociações 
significou a realização do sonho de milhares de pessoas. 
Valeu a pena.” , disse.

Segundo Guilherme Boulos, o Movimento do qual 
participa, em meio a “manifestações e cortes de gastos 
sociais”, tinha foco na busca por continuidade de 
investimentos em habitação popular, um dos principais 
segmentos de atuação do Ministério das Cidades.

“Dilma era presidente e Kassab era o ministro das 
Cidades. Foram vários encontros, tensões com a Fazenda 
e mobilizações. Mas, naquele tempo, ao menos havia 
diálogo com os movimentos sociais”, completou.

Visões da gestão 2015-2016
a partir do Congresso

Em seu sexto mandato na Câmara Federal, o 
deputado André de Paula (Pernambuco) é fundador 
do PSD e tem, entre outros, atuação em temas 
relacionados à gestão municipal – como a participação 
na Frente Parlamentar em Defesa dos Pequenos e 
Médios Municípios, e apresentação de Proposta de 
Emenda Constitucional visando estimular a adoção 
de instrumentos de saneamento básico e ambiental 
nas cidades (PEC 198/07). Foi secretário das Cidades 
de Pernambuco e pontua “interlocução eficiente” 
adotada durante a gestão de Gilberto Kassab.

“Entendo que se adotou sensibilidade política, 
para manter permanentemente abertas as portas do 
Ministério, e a reconhecida capacidade de diálogo 
de Kassab facilitou muito a eficiente interlocução 
estabelecida por ele”, disse o deputado.

“Destaco as 10 mil unidades habitacionais que foram 
contratadas pelo Estado de Pernambuco no período 
em que Kassab foi ministro. Também foram promovidos 
investimentos significativos na área de saneamento, de 
modo especial na Região Metropolitana do Recife, e de 
apoio ao sistema do Metrô, que é fundamental para a 
mobilidade urbana desta região. Não posso deixar de 
mencionar que o ministro Kassab também participou 
dos esforços que viabilizaram a inauguração do corredor 
leste da Via Mangue, aqui, em nossa capital”, disse André.

Já Otto Alencar (Bahia), líder do PSD no Senado, 
atuante na política baiana e brasileira há mais de três 
décadas, ex-vice-governador, deputado estadual e 
secretário de Saúde, lembrou que o Estado foi “muito 
contemplado” durante a gestão de Gilberto Kassab, 
mas disse que foram executadas “obras essenciais e 
importantes” em todo o país.

“O Kassab tem capacidade gerencial e adminis-
trativa enorme, e muita experiência por ter sido 
prefeito da maior cidade do Brasil, a capital do Es-
tado de São Paulo. Foi um prefeito muito bem ava-
liado, que trabalhou bastante”, afirmou. “Fez com 
que as ações da pasta chegassem ao atendimento 
dos brasileiros em suas várias necessidades”, com-
pletou o senador.

Otto lembrou ainda a entrega simbólica de 
unidades do “Minha Casa, Minha Vida” em Euclides 
da Cunha, quando foram atendidas mais de 1,2 mil 
pessoas da cidade do sertão da Bahia, em novembro 
de 2015, além de “diversas vezes” em que municípios 
do interior do Estado receberam atenção do 
Ministério das Cidades. “Tenho muita gratidão pelo 
o que fez pela Bahia e pelo Brasil.”
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Entre 2015 e 2016, o Ministério das Cidades teve seus 
postos preenchidos considerando aspectos profissionais e 
políticos. O grupo de gestores atuantes na pasta atendia a 
diretrizes políticas lastreadas em critérios técnicos, gerando 
motivação para a construção e o andamento de programas, 
já que sabia-se que seriam respeitados todos os aspectos 
técnicos de cada ação da pasta.

O Ministério se estruturava em quatro secretarias: 
Habitação, Saneamento Ambiental, Transporte e Mobilidade 
Urbana, e Acessibilidade e Programas Urbanos – somadas ao 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), vinculado 
à pasta, todos com titulares de reconhecida experiência 
profissional e acadêmica, além de atuação no setor público.

“Uma equipe tecnicamente muito bem formada e 
habituada a lidar com o ambiente urbano. Acredito que a 
grande diretriz do ministro foi construir um grupo em que 
ele era o político e os demais todos, técnicos respeitados”, 
afirmou o secretário-executivo Elton Zacarias, engenheiro 
civil graduado pela Faculdade Politécnica da Universidade 
de São Paulo (POLI-USP), com atuação anterior na gestão do 
município de São Paulo, maior cidade do hemisfério Sul.

SECRETÁRIOS
comentam estratégias

A socióloga Inês Magalhães, secretária nacional de 
Habitação desde 2005 (governo Lula), foi convidada por 
Gilberto Kassab a permanecer no posto. Desde 2009 
responsável pela gestão do “Minha Casa, Minha Vida”, Inês 
aponta a importância da negociação e gestão financeira por 
Kassab e Zacarias pela continuidade do programa. Durante a 
gestão Kassab, foi promovida a discussão de metas e revisão 
da terceira fase do “Minha Casa, Minha Vida” (criando 
faixa de renda intermediária, com famílias recebendo até 
R$ 2,3 mil ao mês) – programa lançado em março de 2016.

Paulo Ferreira, engenheiro civil e professor do 
Mackenzie, doutor pela USP e um dos principais 
especialistas do país em gestão de recursos hídricos e 
tratamento ambiental, respondeu pela Secretaria Nacional 
de Saneamento. Destaca que, ao lado de reflexões e 
iniciativas de caráter sobretudo técnico, a gestão se 
valeu do “espírito conciliador” do ministro Kassab. “Foi 
um período difícil, com impacto da crise hídrica, e esse 
comportamento de diálogo foi fundamental”, disse.

O secretário nacional de Transporte e Mobilidade Ur-
bana, Dario Rais Lopes, formado no Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica (ITA), doutor em engenharia de Transpor-
tes pela POLI-USP, aponta a importância da experiência 
de Kassab como prefeito na concepção de projetos, 
somada à atenção ao diálogo. “O que fica claro é que 
questões de mobilidade se resolvem no município, não 
em Brasília”, afirmou. “Da experiência na prefeitura levou 
o entendimento que tivemos de sempre trabalhar junto 
com as cidades, orientando e apoiando, sem imposição 
de soluções”, completou o gestor que já foi secretário de 
transportes do Estado e secretário de Aviação Civil.

Arquiteto e urbanista graduado pela USP, com 
especialização na Universidade de Harvard, Luiz Ramos 
ressaltou a “busca ativa” da gestão junto a estados e 
municípios. “Com um ‘Ministério itinerante’, identificavam-
se entraves e todos se sentavam à mesa para providenciar 
ações em prol dos municípios”, disse, em referência 
à estratégia que consistia na presença do ministro, 
secretários e técnicos em reuniões pelo país.

PERFIL TÉCNICO
e atuação em temas  municipais

Elton Santa Fé Zacarias

Inês Magalhães

Paulo Ferreira

Dario Rais Lopes

Luiz Ramos
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Responsável pela articulação dos 
estados e formulação de políticas de 
trânsito, o Denatran foi dirigido por 
Alberto Angerami, advogado com larga 
experiência na polícia paulista, ex-dele-
gado-geral adjunto da Polícia Civil, que 
também respondeu pela presidência do 
Conselho Nacional de Trânsito.

“Executamos uma série de medidas 
que fortaleceram o Sistema Nacional 
de Trânsito, com discussão junto à 
sociedade e órgãos técnicos”, afirmou.

“Até então havia uma marca de 
viés político no órgão, divisão em 
feudos, e foi possível estruturar o 
Denatran tecnicamente”, complementa 
o engenheiro Ronaldo Camargo, que 
foi vice-diretor do órgão e é formado 
em Arquitetura e Urbanismo e em 
Engenharia de Segurança, com mestrado 
em Transportes Terrestres pela escola 
POLI-USP. Camargo reúne experiências 
como atuação na Companhia de 
Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) 
e passagem pelo próprio Departamento 
Nacional de Trânsito.

O coronel da Polícia Militar Luiz 
Massao Kita, que já exerceu diferentes 
comandos na corporação paulista e 
foi subprefeito de São Paulo, e Ailton 
Brasiliense, engenheiro e matemático, 
com larga experiência em órgãos 
atuantes na gestão do trânsito, também 
compunham a diretoria do órgão.

REESTRUTURAÇÃO da pasta
e luta por recursos

Execução total de recursos disponibilizados para 
políticas do Ministério, negociação permanente em busca 
de verbas junto à equipe econômica do Governo Federal 
e maior interação entre diferentes esferas da pasta em um 
contexto de reestruturação de aspectos administrativos 
do órgão. Essas foram iniciativas buscadas em 2015 e 2016, 
segundo o subsecretário de Planejamento, Orçamento 
e Gestão do Ministério das Cidades, o engenheiro e 
arquiteto Alfonso Orlandi Neto.

O Ministério das Cidades passou a intensificar a 
interação das secretarias, sob a coordenação da secretaria 
executiva, segundo Alfonso Orlandi, e buscou “otimização 
de recursos e procedimentos de áreas-meio”, ou seja: 
adoção de novas estratégias de gestão para recursos 
humanos, emprego de recursos humanos, governança 
financeira e logística.

Em meio a desafio perene: com o país 
vivendo crise econômica e o Governo Federal 
limitando investimentos, perseguir a entrega 
de projetos.

“Em termos de gestão financeira e de projetos, 
os objetivos estiveram em buscar recursos, 
dialogar com a equipe econômica e sempre 
buscar equilibrar as contas, como não contratar 
aquilo que não podia ser honrado”, afirmou o 
secretário executivo Elton Zacarias.

“No período em que estivemos no Ministério, 
pudemos ter reconhecimento da gestão e 
condução das políticas públicas”, afirmou Orlandi 
Neto. O gestor aponta ainda que emendas 
impositivas – definidas pelo Congresso – foram 
integralmente empenhadas e contratadas.

TRÂNSITO:
gestão e decisões profissionais

Ronaldo Camargo

Alberto Angerami
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Discutindo e apoiando
SOLUÇÕES LOCALMENTE

Solenidade de liberação 
de recursos federais
para Santa Catarina: 

governador Raimundo 
Colombo e ministro 

Gilberto Kassab

Mobilidade urbana é uma das principais questões 
da gestão pública brasileira. Para sustentar a sentença, 
dados do último censo brasileiro do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que, 
em 559 dos 5,5 mil municípios do país, mais de 10% da 
população leva uma hora ou mais nos deslocamentos 
casa-trabalho e 37% dessas cidades estão localizadas nas 
74 regiões metropolitanas brasileiras. Outra informação 
relevante é que mais de 80% dos brasileiros vivem em 
aglomeramentos urbanos. Para complementá-los, alguns 
indicadores reforçam a importância do tema.

Em São Paulo, pesquisa feita pelo Ibope e a 
Rede Nossa São Paulo afirma que o tempo médio de 

deslocamento chega a mais de duas horas diárias. O 
Rio de Janeiro é a cidade com maior tempo médio de 
deslocamento no Brasil, sustenta estudo divulgado por 
empresa especializada em mobilidade urbana. Em Belo 
Horizonte, o cidadão gasta, em média, 85 minutos por 
dia para se movimentar.

A gestão Kassab no Ministério das Cidades deu ênfase 
ao debate com os municípios e suas diferentes realidades 
e interlocução com a sociedade civil, por meio do 
Conselho das Cidades. Assim, atuou em sintonia com o 
Plano Nacional de Mobilidade Urbana, mas buscou maior 
ênfase no papel das cidades na definição de políticas de 
infraestrutura de deslocamento dos cidadãos, o que se 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

deu por meio de obras físicas sob suporte do Ministério 
ou, por exemplo, no apoio à elaboração de planos locais 
de mobilidade e transporte coletivo.

“Quem se atenta à questão da mobilidade urbana 
entende a importância de gestão com debate com 
diferentes níveis de governo, prefeitos, movimentos 
sociais e outros atores, e isso foi critério de atuação”, 
disse Dario Lopes Rais, que foi secretário nacional de 
Transporte e Mobilidade Urbana.

“Mobilidade se discute em cada lugar, com as diretrizes 
nacionais e dados, mas se debate em cada localidade. 
Você viajar aos estados, visitar as cidades e discutir cada 
realidade é muito importante”, apontou.

O secretário ressaltou, além de discussões no Con-
selho das Cidades, a elaboração de plano de mobilidade 
para apoiar o desenvolvimento de projetos pelos municí-
pios. Pontuou que, em cenário de restrições de recursos, 
para além de um conjunto de obras (indicadas na página 
a seguir), houve um “esforço de planejamento” comparti-
lhado entre Ministério e municípios, “deixando projetos 
prontos para quando recursos estivessem disponíveis”.

Outro exemplo de planejamento que resultaria em futu-
ra iniciativa de melhoria da mobilidade dado por Dario Rais 
foi o desenho de linha de crédito para renovação de frotas 
municipais de ônibus, o “Refrota”, vinculado ao Programa 
Pró-Transporte, lançado pelo Governo Federal em 2016.
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Com a competência de apoiar os municípios na solução 
de seus problemas e ênfase no diálogo efetivado em cada 
local, a gestão Kassab no Ministério das Cidades possibilitou 
um conjunto de obras voltadas à mobilidade em diferentes 
regiões do Brasil. A discussão e definição de propostas 
contou com o suporte técnico do Ministério, com execução 
das obras em geral a cargo de estados e municípios.

Segundo o então secretário-executivo Elton Zacarias, no 
segmento de mobilidade, uma série de empreendimentos 
se tornou possível devido ao lançamento de debêntures 
incentivadas e a captação de recursos do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço).

“Em cenário de orçamento limitado, conseguimos pro-
mover entregas importantes”, disse o secretário de Mobili-
dade, Dario Lopes Rais. “E sem dúvida a gestão do ministro 
deixou um legado robusto em termos de mobilidade”. 

No campo de soluções de transporte coletivo, o 
Ministério deu apoio à implementação de corredores 
de ônibus e BRTs (veículos leves sobre pneus) em 
cidades como Rio de Janeiro, Goiânia, Teresina (PI) e 
Canoas (RS). Também atuou pela implementação do 
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no Rio de Janeiro, 
empreendimento que deu suporte à realização dos 
Jogos OIímpicos de 2016.

Globalmente, dados referentes ao ano de 
2015 indicam o apoio a investimentos da ordem 
de R$ 70 bilhões na ampliação, revitalização e 
implementação de sistemas de metrô em nove 
capitais. Além disso, o Ministério possibilitou a 
execução de cem empreendimentos de transporte 
público no país, totalizando mais de 1,6 mil 
quilômetros de infraestrutura. 

Os projetos de mobilidade urbana totalizam 
cerca de 5,4 mil quilômetros – dos quais cerca de 
3,3 mil quilômetros para corredores de ônibus e 
cerca de 979 quilômetros para BRTs.

O Metrô de Salvador até Lauro de Freitas (BA) foi 
projeto de destaque no Ministério, com avanços na 
linha 1, a partir de recursos do então Programa de 
Aceleração do Crescimento do Governo Federal – ao 
fim de 2015, foram entregues a Estação Pirajá e seção do 
sistema de transporte até o Bom Juá. Também durante 
a gestão Kassab foram assinadas autorizações para 
início das obras da Linha 2 do Metrô soteropolitano.

Em Recife, foi liberada a pista leste da Via Mangue, 
uma das principais obras da história da capital per-
nambucana, ligando os bairros de Pina e Boa Viagem, 
e impactando o trânsito na cidade de maneira global.

Uma série de outros programas recebeu aporte, em 
localidades distintas, como, por exemplo, Nova Erechim e 
outras do Rio Grande do Sul, cidades catarinenses, municípios 
do interior paulista e o Metrô e VLT do Distrito Federal.

Cerca de cem municípios receberam apoio para 
contratação de pavimentação asfáltica, totalizando cerca 
de R$ 370 milhões.

No Estado de São Paulo, foram apoiados 73 grandes 
projetos de mobilidade, como recursos para a Linha 6-Laranja 
do Metrô (entre a Vila Brasilândia e a Estação São Joaquim), 
Linha 15-Prata do Metrô (voltado à implementação do 
sistema monotrilho no trecho Vila Prudente-Hospital Cidade 
Tiradentes), a expansão da Linha 5-Lilás (Largo 13 de Maio-
Estação Chácara Klabin), trecho 1 do monotrilho da Linha 17-
Ouro, corredor de ônibus São Bernardo do Campo e a Linha 13 
da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Obras para aperfeiçoar os
DESLOCAMENTOS NAS CIDADES
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EM UM UNIVERSO DE CENTENAS DE INTERVENÇÕES PELO PAÍS, 

COM O APOIO DO MINISTÉRIO OU EXECUTADOS PELA 

PRÓPRIA PASTA, CONFIRA ALGUMAS INICIATIVAS

ALGUMAS GRANDES REALIZAÇÕES ENTRE 2015 E 2016

Com montante de valores contratados para obras que chegaram a 
R$ 66,2 bilhões entre 2015 e o primeiro semestre de 2016, o Ministério 
das Cidades possibilitou a entrega de 857 mil unidades habitacionais do 
programa, nas faixas 1, 2 e 3, por todo o país. O conjunto de entregas, 
atendendo a mais de 2 milhões de pessoas, é obra de destaque na gestão.

MINHA CASA, MINHA VIDA

Durante a gestão Kassab, o Metrô 
de Salvador e Lauro de Freitas (BA) 
teve obras em andamento acelerado, 
avançando na linha 1 a partir de 
recursos do então Programa de 
Aceleração do Crescimento. Ao fim de 
2015 foram entregues a estação Pirajá 
e trecho até o Bom Juá. Na gestão 
também foram assinadas autorizações 
para obras da linha 2 do Metrô.

METRÔ
DE SALVADOR

Por meio da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental, o Ministério 
das Cidades construiu programa de 
financiamento para apoiar a Sabesp 
(Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) na superação 
da crise hídrica vivida em 2015. Foram 
interligados os reservatórios Jaguari 
e Atibainha, melhorando a oferta de 
água na região metropolitana, com 
suporte do Ministério de cerca de 
R$ 850 milhões.

ÁGUA 
EM SÃO PAULO

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

SA
BE

SP

fo
to

: M
in

is
té

rio
 d

as
 C

id
ad

es

16 GRANDES OBRAS



1918

Em Euclides da Cunha (BA), 
a cerca de 330 quilômetros de 
Salvador, uma das dezenas de 
empreendimentos do “Minha Casa, 
Minha Vida” entregues durante 
a gestão Kassab. As chaves dos 
residenciais São Bartolomeu I, II e III 
foram disponibilizadas à população 
em novembro de 2015, contando 
também com infraestrutura de 
lazer e convivência (quadra de 
esporte e equipamentos).

MORADIA
NO SERTÃO

O Ministério das Cidades autorizou em março 
de 2015 investimentos da ordem de R$ 514 milhões 
para ampliação do sistema de saneamento básico 
de Natal (RN). A assinatura de ordem de serviço 
atendeu a projeto para beneficiar 350 mil habitan-
tes das zonas norte e sul da capital potiguar.

SANEAMENTO NO
RIO GRANDE DO NORTE

Em junho de 2015, em parce-
ria com a Compesa (Companhia 
Pernambucana de Saneamento) e 
o governo estadual, foram auto-
rizadas contratações para prover 
saneamento básico a cerca de 400 
mil pessoas em Pernambuco. Com 
valores de cerca de R$ 303 milhões, 
obras voltadas a esgotamento sa-
nitário e abastecimento de água 
em três municípios do Estado: Ar-
coverde, Garanhuns e Timbaúba.

SANEAMENTO
EM PERNAMBUCO

Em 2016, a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano do Ministério 
promoveu 87 empreendimentos 
de drenagem urbana e obras con-
tra deslizamentos de terra em 79 
municípios considerados “críticos”, 
em montante de R$ 297 milhões. A 
gestão também apoiou a conclu-
são de outros 64 empreendimen-
tos em 50 cidades.

CONTENÇÃO
DE ENCOSTAS

Nos anos de 2015 e 2016, o Rio de Janeiro vivia a 
preparação para os Jogos Olímpicos e o foco de ações para 
o município estava em questões relacionadas à mobilidade. 
A gestão apoiou a entrega do Veículo Leve sobre Trilhos 
na cidade, com recursos de mais de R$ 500 milhões (outro 
montante se viabilizou por Parceria Público-Privada) e em 
março de 2016 foram promovidos testes do trecho entre a 
rodoviária e o Aeroporto Santos Dumont, com a presença 
do então ministro.

VLT NO RIO DE JANEIRO
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Kassab, dirigentes e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, 
assinam autorizações para investimentos

Governador Robinson Faria (RN) e ministro Kassab
assinam autorizações
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Somar os investimentos do Programa Minha Casa, 
Minha Vida não pode ser feito com os modelos mais 
simples de calculadoras, já que chega a onze dígitos a 
apuração do volume de recursos, incluindo orçamento da 
União, Caixa Econômica Federal, FGTS e financiamentos 
por outras instituições financeiras (veja a tabela na 
página seguinte). Não ser possível somar esses valores 
em uma tela de oito dígitos dá a dimensão do programa 
e do déficit habitacional do país, enfrentado durante a 
gestão 2015-2016 no Ministério das Cidades.

Números mais recentes da Fundação João Pinheiro, 
elaborados com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), apontam que em 2015 (última 
estimativa realizada pela instituição) a carência por 
habitação no Brasil chegava a 6,3 milhões moradias.

Em meio a uma crise política – composta pela 
dificuldade do Governo em fazer frente à relação com 
o Congresso e “fratura” no país decorrente do processo 

eleitoral de 2014 – e uma severa restrição de recursos da 
União, o número foi enfrentado durante um ano e meio da 
gestão Kassab, com a entrega de cerca de 860 mil unidades, 
além da contratação de cerca de outras 600 mil.

O PIB (Produto Interno Bruto) do país recuou 3,8% 
em 2015 e o déficit orçamentário do Governo Federal 
atingiu R$ 115 bilhões naquele ano.

Gestora presente desde a estruturação do programa, 
em 2009, e atuante no Ministério das Cidades a partir de 
2003, mantida na Secretaria de Habitação entre 2015 e 
2016 e que posteriormente assumiria de forma interina a 
pasta, a cientista social Inês Magalhães pontua esforços 
pela manutenção do fluxo de recursos, fundamental 
sobretudo para que se buscasse cobertura à necessidade 
por habitação da população de mais baixa renda. 
“É importante mencionar os esforços para que não 
houvesse descontinuidade. Gestão financeira e diálogo 
na busca por recursos”, afirmou.

Confronto ao déficit habitacional: uma conta de onze dígitos

Segundo o subsecretário de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Alfonso Orlandi Neto, a negociação permanente 
junto aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda em 
busca de liberação orçamentária e financeira e a otimiza-
ção de procedimentos permitiram a execução de quase a 
totalidade dos recursos possíveis para o Minha Casa, Mi-
nha Vida. Algo que trouxe, entre outros resultados, o aten-
dimento a mais de 2 milhões de pessoas por todo o país.

O Minha Casa, Minha Vida se estruturou em três faixas, 
buscando suprir o déficit de moradia no país segundo as 
faixas de renda da população. 

A primeira faixa cobrindo o atendimento a famílias com 
renda de até R$ 1,8 mil. A segunda, até R$ 4 mil e a terceira 
faixa, famílias com renda de até R$ 9 mil. A primeira faixa 
operando com recursos da União para permitir a casa 
própria e as demais basicamente dando forma ao acesso à 
moradia sobretudo por meio do FGTS. 

Durante a gestão Kassab, foi desenvolvida a faixa 3 e 
concebida a faixa 1,5 do programa, modalidade atendendo 
a famílias com renda intermediária (entre as faixas 1 e 2, 
com renda familiar de até R$ 2,6 mil).

De acordo com a faixa de renda, o valor de prestações 
ficando na casa de dezenas ou centenas de reais, para 
imóveis de valores estimados em dezenas ou poucas 
centenas de milhares de reais.

* fonte: Secretaria Nacional de Habitação / bancos de dados de instituições e agentes financeiros (valores referentes a Orçamento da União, 
FGTS, Caixa Econômica Federal e instituições financeiras).

Residencial do programa em Ibitinga (SP)

Atendimento a mais de
2 milhões de pessoas

A lógica de diálogo com outros níveis de governo, 
entidades da sociedade e movimentos de moradia e ênfase 
à participação de municípios na definição dos conjuntos 
habitacionais pautou também a gestão do programa.

Segundo Inês Magalhães, a decisão compartilhada foi 
uma das importantes diferenças frente a outras iniciativas 
para enfrentamento do problema da moradia (como o 
antigo Banco Nacional de Habitação), junto ao sucesso 
em permitir residência à população mais desassistida.

Elton Zacarias, secretário-executivo do Ministério, 
destaca a importância dada ao Conselho das Cidades. “No 
Conselho você tinha especialistas em habitação, gente 
de universidades, entidades de classes, movimentos de 
moradia, e discutir nessa instância norteou a atuação do 
Ministério”, disse.

Faixa Unidades entregues Valor total contratado*

1 380.211 R$   1.458.175.371

2 425.244 R$ 55.616.429.749  

3    51.637 R$   9.200.645.582
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ENTREGAS
por todo o Brasil

Residencial Jardim Atlântico, 
em Florianópolis (SC), 
entregue em 2018

Cerimônia de entrega em Euclides da Cunha (BA), 
com o governador Rui Costa, senador Otto Alencar, 
a prefeita Fátima Nunes e o deputado federal 
José Nunes

Residencial Prefeito Jair Della Colleta, em Araras (SP), 
com o prefeito Nelson Brambilla

Residencial em Itaituba (PA), entregue com área de lazer, 
centro comunitário, praça e parques infantis

Em Campo Grande (MS), entrega de chaves 
do Residencial Celina Jallad
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A frota brasileira motorizada está na casa de 60 milhões de 
veículos. Circulam pelo país cerca de 47 milhões de carros, veículos 
comerciais leves, caminhões e ônibus, que se somam a mais de 
13 milhões de motocicletas, segundo levantamento do Sindipeças 
(Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores). Há também estimativa de que existam no Brasil 
mais de 70 milhões de bicicletas, instrumento de locomoção cada 
vez menos associado meramente ao lazer e mais efetivo como 
meio de locomoção.

Os números reforçam o quanto o trânsito tem impacto na vida 
de todos os cidadãos. Diante disso, a preservação à vida, a segurança 
coletiva, além de fluidez para o desenvolvimento econômico são 
fatores fundamentais na gestão deste segmento. Entre 2015 e 2016 
o Ministério das Cidades e o Denatran (Departamento Nacional de 
Trânsito) perseguiram a grande demanda que existe por condução 
técnica e integrada de normas e iniciativas voltadas aos deslocamentos 
no país, articulação com entidades de diferentes setores relacionados 
ao trânsito e transporte e os órgãos estaduais de trânsito, os Detrans.

O delegado de Polícia de São Paulo Alberto Angerami, diretor do 
órgão no período, destacou a “sistemática de fluxos de informações, 
a fim de facilitar processos decisórios e integração do Sistema 
Nacional de Trânsito, para a diminuição de acidentes no país”.

Segundo Ronaldo Camargo, vice-diretor do Denatran, durante 
a gestão Kassab se estruturou pela primeira vez a integração da 
Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade com a autoridade 
federal do trânsito. Camargo havia atuado no Denatran na década de 
1980 e na CET (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo).

GESTÃO DO TRÂNSITO
técnica e compartilhada
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A partir de uma filosofia de gestão 
compartilhada e técnica, resultaram ações 
com impacto no Sistema Nacional de Trânsito 
– como a implementação do Siniav (Sistema 
Nacional de Identificação Automática de 
Veículos), a criação do Manual Brasileiro de 
Fiscalização do Trânsito e um conjunto de 
resoluções que estabeleceram intercâmbio e 
integração entre órgãos e entidades executivos 
de trânsito e também de gestão de políticas 
rodoviárias estaduais e municipais.

Em termos práticos, as iniciativas envol-
veram a obrigatoriedade do airbag frontal 
nos veículos saídos de fábrica, padroniza-
ção de procedimentos administrativos para 
a identificação de infratores com excesso de 
peso ou dimensões de veículos, além da fixa-
ção de requisitos mínimos de segurança para 
amarração de cargas.

Resultado de parceria do órgão com 
a Secretaria Nacional de Transportes e 
Mobilidade do Ministério, a Cartilha do Ciclista 
foi lançada no “Dia Mundial sem Carro”, em 2015, 
compilando legislação, regras de circulação e 
segurança, e aderência da bicicleta aos sistemas 
de trânsito e transporte.

Angerami, diretor do Denatran, e o secretário de Mobilidade Dario Rais

O Denatran também levou adiante outras iniciativas voltadas à 
educação e conscientização no trânsito, e normatizou a adoção da 
Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) para candidato e condutor 
com deficiência para realização de cursos e exames referentes à 
Carteira Nacional de Habilitação. De forma debatida e amparada em 
critérios técnicos, tornou facultativo, com a Resolução 556/2015, o 
uso do extintor de incêndio nos veículos – objeto de especulação 
de mercado e sem efeito obrigatório na segurança do trânsito.

O órgão ainda promoveu regulamentação da atividade de 
desmontagem de veículos (atendendo a uma necessidade de combate 
ao crime, com os “desmanches”) e organizou exame toxicológico 
para motoristas profissionais.

Do ponto de vista de gestão administrativa, Angerami destaca 
aperfeiçoamento do acesso a sistemas informatizados do Denatran 
por entidades públicas e privadas, que resultou em redução do con-
trato do órgão com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de 
Dados) – “modelo que se tornou referência no Governo Federal”.

Iniciativas
para segurança
e padronização

Camargo e Angerami atuaram com o suporte de 
cinco coordenadorias preenchidas por profissionais 
especializados em engenharia e segurança no trânsito e 
o Denatran contou também, entre seus diretores, com 
Ailton Brasiliense, que já presidiu a ANTP (Associação 
Nacional de Transportes Públicos), que havia atuado no 
próprio órgão em 2005 e é pesquisador do setor.

“A sinergia com a Secretaria de Mobilidade, por 
exemplo, trouxe frutos que são bastante ‘observáveis’, 
como regulamentação de projetos de mobilidade de 
VLTs, a exemplo do Rio de Janeiro, e o suporte técnico 
a programas de mobilidade municipais com o apoio do 
Ministério das Cidades”, disse.

O Denatran criou câmaras técnicas para debate 
dos temas do trânsito em Brasília e junto aos Detrans 
– “engenharia e segurança”, “informática e habilitação”, 
“educação” e “adequação jurídica” eram alguns dos 
motes desses ambientes de debate.

Camargo pontua que a gestão também reinstituiu 
reuniões mensais com diretores dos Detrans e criou 
órgão consultivo composto por 26 membros (com 

representantes de associações empresariais e de debate 
sobre mobilidade, representantes dos Departamentos 
Estaduais de Trânsito e outros agentes públicos) para 
apoio a discussões sobre normas e legislação.

“Buscamos também debate permanente junto ao 
Congresso, em uma lógica de que o trânsito tem dimensões 
técnica e participativa, na medida em que impacta a vida 
de 100% dos brasileiros”, afirmou Camargo.
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Ministério dando
SUPORTE AOS MUNICÍPIOS

O Ministério das Cidades operou entre 2015 e o 
primeiro semestre de 2016 sob a lógica de reorganização 
orçamentária, cooperação com a sociedade e outros atores 
governamentais, e compromisso com parâmetros técnicos 
para diferentes políticas públicas. Também deu ênfase 
a aspecto crucial considerando-se a missão da pasta: a 
capacitação de gestores nos municípios e o adequado 
suporte para que as cidades brasileiras preparassem 
projetos voltados à melhoria urbana. 

Em relatório relativo a 2015 à sociedade e aos órgãos 
de controle, a secretaria executiva destacou que a questão 
da baixa capacitação técnica para elaboração e gestão de 
projetos nos municípios traz repercussão muito significativa 
para a baixa execução orçamentária ou imperícia na 
realização ou monitoramento de obras ou programas.

“De início se podia observar que prefeituras e também 
os governos estaduais tinham dificuldade com capacitação, 

de uma forma geral, para apresentar projetos de qualidade 
do escopo do Ministério das Cidades, que fossem 
previstos para receber recursos do Fundo de Garantia ou 
do Orçamento da União”, disse o secretário-executivo, 
Elton Zacarias. “A gestão então desenvolveu uma espécie 
de ‘governo itinerante’, com a equipe indo a cada local 
debater as suas questões, e também apostou muito em 
preparação técnica dos gestores desses entes (estados e 
municípios), além de diálogo e suporte à construção dos 
seus projetos”, completou.

Ao longo da gestão, a equipe – ministro, secretários e 
técnicos – manteve reuniões em todas as regiões do país 
com representantes de municípios e estados. Promoveu, 
por meio do PNCC (Programa Nacional de Capacitação 
das Cidades), com participação da secretaria executiva 
e das secretarias nacionais (Saneamento, Habitação, 
Mobilidade e Programas Urbanos), o treinamento a mais 

de cem mil técnicos e gestores públicos em temas como 
construção e acompanhamento de projetos, análise 
orçamentária e outros temas – sistema estruturado em 
plataforma por educação a distância.

Entre outros exemplos de iniciativas também figuram 
o apoio técnico e financeiro a planos municipais de 
saneamento básico (para municípios com até 50 mil 
habitantes, por exemplo, foram parcerias com centenas 
de cidades). Também a aposta, como ferramenta de 
planejamento, no Sistema Nacional de Informações 
das Cidades (SNIC), atendendo a necessidades do 
Governo Federal e dos municípios para a concepção 
de políticas públicas. 

Além da oferta de apoio para projetos em plane-
jamento urbano e habitação para centenas de outras 
cidades, e a produção de três Cadernos Técnicos para 
Projetos de Mobilidade Urbana, com critérios gerais 

para implementação de BRTs, corredores e faixas de 
ônibus, estações, calçadas, infraestrutura cicloviária e 
de Veículos Leves sobre Trilhos. 

“Buscamos fomentar as discussões localmente, acio-
nando agrupamentos de municípios, entidades e outros 
atores. Fizemos ‘busca ativa’, entramos em contato”, disse 
o secretário nacional de Acessibilidade e Programas Urba-
nos do Ministério, Luiz Ramos.

Paulo Ferreira, que foi secretário nacional de 
Saneamento, aponta que o conjunto de ações permitiu 
reduzir o tempo de avaliação de projetos na pasta – 
passando a cerca de um mês e meio o prazo de tramitação, 
ante até seis meses que era prazo aproximado. “O 
Ministério passou a orientar com maior precisão, para 
que propostas de políticas municipais se adequassem a 
normas e legislação, por exemplo – efetivamente dando 
assistência a municípios”, disse. 

São Francisco do Sul - SC
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Ambiente de debate de temas dos municípios, 
o ConCidades (Conselho das Cidades) era 
órgão de aconselhamento ligado à secretaria 
executiva do Ministério, com especialistas 
da sociedade civil, universidades, entidades 
de moradia, saneamento e outros temas, foi 
fortalecido durante a gestão. O Conselho reunia 
86 conselheiros titulares – 49 representantes de 
segmentos da sociedade civil e 37 dos poderes 
públicos federal, estadual e municipal.

Além de orientação técnica, discussão sobre o papel 
do poder público nas questões no âmbito das cidades 
e troca de experiências, o Conselho deu suporte ao 
Relatório Nacional para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
(Habitat III), que ocorreu no Equador, em outubro de 2016.

Durante a gestão também se lançaram as bases para 
a 6ª Conferência Nacional das Cidades – estabelecendo 
datas para etapas locais, instrumentos de debate e temas a 
serem enfatizados nas discussões de questões municipais.

O Ministério adotou como uma das ferramentas de 
preparação dos municípios para que executassem projetos 
nas diferentes áreas, o PNCC (Programa Nacional de 
Capacitação das Cidades). Estruturado em ambiente virtual 
(www.capacidades.gov.br), o programa manteve agenda 
integrada de informações, bate-papos com especialistas, 
fóruns temáticos e cursos à distância para técnicos e gestores.

Relatório da pasta junto ao TCU (Tribunal 
de Contas da União) aponta que em 2015 foram 
estruturados 17 cursos a distância e, em 2016, 
organizados seminários para dez temas, como 
“projetos em mobilidade urbana”, “planos de 
saneamento básico” e “O Ministério das Cidades: 
estruturas e políticas sob sua responsabilidade”. 

Conselho das Cidades
Capacitação
de gestores
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O Brasil possui a maior disponibilidade hídrica do 
mundo, com uma estimativa de 12% das reservas de água 
doce, e a gestão desse potencial que traz impacto direto 
ao desenvolvimento humano e econômico é uma das 
grandes questões da administração pública – inserida 
no contexto do saneamento ambiental, que agrega 
governança de bacias hídricas, produção e distribuição 
de água, tratamento e redes de esgoto, manejo de águas 
pluviais, gestão de riscos em desastres naturais associados 
a sistemas hídricos e gestão de resíduos sólidos.

Durante a gestão 2015-2016, o Ministério das Cidades 
perseguiu critérios técnicos de execução de projetos 
e redução à burocracia para apoiar esses objetivos. O 
Governo Federal possui atuação limitada no segmento 
(não respondendo pela titularidade da prestação dos 
serviços) e a pasta deu suporte à construção de planos, 
financiamento de empreendimentos por meio do 
Orçamento Geral da União e da Caixa Econômica Federal/
FGTS e de PPPs (Parcerias Público-Privadas), obras e ações 
inseridas ou não no então Programa de Aceleração do 
Crescimento. No campo das parcerias com a iniciativa 
privada, deu apoio à adesão de estados e municípios 
ao Programa de Parcerias de Investimento do Governo 
Federal, para a preparação de programas voltados a 
concessões de infraestrutura em saneamento.

O país tem grandes desafios no setor, como apresentou 
pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, dando 

Gestão aperfeiçoou
SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

E PROJETOS

conta de que 47% dos brasileiros precisam conquistar o 
acesso a redes de esgoto. O acesso a redes de água no país 
também precisa crescer para atender 17% da população. De 
acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, que 
estabeleceu na década passada a meta de universalização 
de serviços até 2033, há uma demanda por investimentos 
de R$ 500 bilhões.

Durante a gestão Kassab, o Ministério fazia a gestão 
de quase 2 mil projetos em todas as regiões do país – 
embora tendo sofrido impactos expressivos da crise 
econômica e política que atingiu o Governo Federal, 
iniciativas em água, esgoto e os demais aspectos do 
saneamento apoiaram a ampliação e aperfeiçoamento 
de serviços nos municípios.

Em 2015 eram tocados empreendimentos sob gestão 
direta do Ministério das Cidades atendendo 17 estados. 
Entre o início de 2015 e meados de 2016, a pasta deu 
andamento a 65 grandes novos projetos com recursos 
do Orçamento da União (totalizando R$ 2,2 bilhões) 
e, especificamente em água e esgoto, oito grandes 
programas sob financiamento (totalizando créditos de 
cerca de R$ 900 milhões).

Paulo Ferreira, secretário nacional de Saneamento, 
aponta a importância de ação coordenada entre a pasta 
gestora do planejamento em saneamento (o Ministério 
das Cidades), prefeituras, governos, sociedade e a Caixa 
Econômica Federal, financiadora de uma série de projetos. 

“A Caixa faz um trabalho importante, mas não é o seu papel 
a avaliação da política pública em si. Por exemplo, o banco 
por vezes pode fazer exigências de difícil atendimento 
pelo município ou desconectadas da necessidade real 
daquela cidade”, disse. “Você ter a parcela técnica do 
programa em um órgão (o Ministério) e o recurso em 
outro (a Caixa) pode implicar em ineficiência e atrasos. 
Isso buscamos suprir, com uma ação próxima da Caixa, 
e também dos Ministérios do Planejamento e da 
Fazenda”, completou.

A análise de novas ações teve seu prazo otimizado – 
passando a demorar cerca de um mês, ante até seis meses 
– e o Ministério monitorou atrasos e descontinuidades 
em obras e projetos, junto à Caixa e municípios.

Outro aspecto, segundo o secretário nacional de Sa-
neamento, foi a consolidação do SNIS (Sistema Nacional 
de Informações de Saneamento), com a introdução de 

mecanismos de checagem, aprimoramento do acesso e 
coleta de dados. “É um sistema fundamental, que estava 
ainda ‘embrionário’ e teve bons avanços. Informa perdas 
em redes de água, capacidade de produção, redes de es-
gotamento, cobertura, drenagem...”, disse Ferreira. Entida-
des que atuam no setor coletam informações no SNIS.

Para Ferreira, a aprovação da nova lei do Saneamento 
(que ‘destrava’ investimentos e aperfeiçoa a presença 
do setor privado) irá apoiar que o país persiga objetivos 
concretos na oferta de saneamento, parte deles lastreados 
em ações adotadas durante a gestão Kassab.

“A existência de órgão coordenador e que execute 
planejamento desses objetivos é, no entanto, fundamental. 
Vai avançar com forte integração do Governo Federal, 
estados e cidades, aportes da iniciativa privada e 
compartilhamento de experiências técnicas, transferências 
de tecnologia”, disse.

Enfrentamento à crise hídrica em SP
A estação chuvosa de 2013-2014 no Brasil foi atípica. 

Impactada por fatores climáticos globais e um inco-
mum volume de chuvas no período, trouxe a complexa 
crise hídrica ao país – de efeitos expressivos entre 2014 
e 2016, especialmente no Sudeste e na Região Metro-
politana de São Paulo, como demonstraram as cenas 
de reservatórios quase secos e também diagnóstico do 
Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o Ce-
maden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais).

A baixa oferta de água no sistema Cantareira – 
responsável pelo abastecimento a quase 9 milhões de 
pessoas – e na totalidade da Região Metropolitana de São 
Paulo (cerca de 20 milhões de habitantes) foi enfrentada 
com apoio do Ministério das Cidades. 

O órgão estruturou financiamento de R$ 850 milhões 
à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo), recursos do FGTS, em suporte à conexão 
de duas bacias hidrográficas. A interligação Jaguari-Ati-

bainha, com quilômetros de túneis e sistemas de bom-
beamento, ampliou a oferta de água na represa Atibai-
nha (componente do sistema Cantareira) em 162 bilhões 
de litros de água ao ano, reorganizando o sistema de 
abastecimento de água na Região Metropolitana de São 
Paulo, Campinas e seu entorno, Vale do Paraíba e tam-
bém com impacto positivo no Estado do Rio de Janeiro.

“Uma obra muito relevante, trazendo ‘água nova’, vinda 
de longe. O Ministério apoiou esse empreendimento 
colocando toda a estrutura técnica à disposição da 
Sabesp e evitando a inércia que a burocracia provocaria 
e poderia emperrar decisões”, disse Paulo Ferreira.

Se a integração Jaguari-Atibainha se tratou de obra fo-
cada em resultados emergenciais em atenção à grave crise 
hídrica, o Ministério também deu suporte durante a ges-
tão à execução do sistema produtor São Lourenço, PPP do 
Governo do Estado que traz água distante 70 quilômetros 
da capital e atende 2 milhões de pessoas, além de contri-
buir com a reorganização do sistema hídrico paulista.
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Segundo o secretário nacional de Saneamento 
Ambiental, o Ministério das Cidades contava com equipe 
técnica e “bem estruturada”, que junto a estados e 
municípios buscou uma “visão ampla do país, em termos de 
necessidades e possibilidades” – visando dar celeridade a 
demandas no setor. “Visitamos todos os estados junto com 
o ministro, verificamos de perto a situação do saneamento 
no país – conversando com prefeitos, governadores, 
presidentes de companhias estaduais de saneamento, de 
autarquias de água e esgoto, entidades do setor, empresas 
de saneamento...”, disse. 

Entre os empreendimentos que foram levados adiante 
entre 2015 e 2016 pelo Ministério das Cidades, autorizando 
acesso a financiamento ou Orçamento Geral da União para 
obras nos municípios, Salvador teve liberados recursos do 
Orçamento Geral da União para o manejo de águas pluviais 
e drenagem urbana nos bairros do Bonfim, Boa Viagem e 
Massaranduba, totalizando R$ 100,9 milhões.

Um dos instrumentos que o Ministério das Cidades 
passou a apostar foram benefícios fiscais e econômicos a 
partir de debêntures incentivadas, como ajustadas com a 
Saneago (Companhia Saneamento de Goiás).

Em Belo horizonte (MG), um montante de R$ 39 milhões 
de recursos federais para obras de macrodrenagem no 
Bairro das Indústrias foi autorizado, além de outros 
R$ 10 milhões em financiamento para ampliação do 
sistema municipal de esgotos.

Em Marabá (PA), foram direcionados recursos de 
R$ 101 milhões do Orçamento Geral da União para 
sistema de esgotamento sanitário dos bairros São Félix, 
Morada Nova e Grota do Aeroporto.

São Leopoldo (RS), na Região Metropolitana de Porto 
Alegre, foi beneficiada com R$ 76,4 milhões do Orçamento 
Geral da União, recursos previstos para ampliação do siste-
ma de esgotamento sanitário, implantação de redes coleto-
ras, estações elevatórias e estação de tratamento de esgoto.

A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro) teve acesso a financiamentos para 
despoluição da Baía da Guanabara e para ampliação 
da Estação de Tratamento de Água do Guandu.

Foram iniciados 141 projetos de diferentes 
portes, no valor total de R$ 8,1 bilhões, grande 
parte inseridos no PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento). Novos empreendimentos de 
abastecimento de água totalizaram 44 contratos e 
esgotamento sanitário foram 49, além de 18 contratos 
de drenagem urbana de manejo de águas pluviais – 
dados relativos a 2015. Em 2016, segundo relatório 
da Secretaria de Saneamento Ambiental ao TCU, 
tiveram andamento 59 projetos de esgotamento 
sanitário, totalizando R$ 918 milhões, e concluídos 
66 empreendimentos de abastecimento de água 
que somaram recursos de R$ 1 bilhão.

Projetos por todo o país
Ministro anuncia repasse de verbas para municípios de Goiás ao lado de Vilmar Rocha

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
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Necessidades de investimento em saneamento no Brasil

Água: 
R$ 122,1 bilhões

Esgoto:
R$ 181,1 bilhões

Gestão de 
resíduos sólidos: 
R$ 23,3 bilhões

Sistemas de
drenagem:

R$ 68,7 bilhões

Gestão de infraestrutura 
de saneamento: R$ 112,3 bilhões

*Fonte: Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico), lei 11.445/2007

*visando à universalização de serviços até 2033
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O Ministério das Cidades contava com a Secretaria Nacional 
de Acessibilidade e Programas Urbanos e, segundo Luiz Ramos, que 
respondia pela estrutura, a pasta tinha perfil distinto das demais, já que 
operava com menor volume de obras e recursos, enfatizando aspectos 
como produção de conteúdos de orientação, discussões sobre legislação, 
debates e participação no Conselho Nacional das Cidades e o suporte 
aos municípios no desenvolvimento de planos de gestão urbana.

Debates e ações em Acessibilidade
e Planejamento Urbano

“O Conselho foi revalorizado durante a gestão do 
ministro Kassab, promoveu movimentação e debates em 
diferentes temas, com discussão de diretrizes nacionais e 
trocas de experiências locais”, disse o secretário.

Ramos destaca a regulamentação de aspectos do 
Estatuto das Metrópoles (lei lançada em janeiro de 2015). 
“E fizemos um trabalho junto às regiões metropolitanas, 
de maneira ativa, campanha para que desenvolvessem seus 
planos metropolitanos”, disse. O objetivo desses debates 
era permitir aos arranjos metropolitanos que se valessem 
de possibilidades de financiamento, desenvolvimento de 
projetos e planejamento integrado.

O Ministério editou também uma série de 
documentos com normas e orientações voltadas 
ao planejamento de operações urbanas a partir de 
recursos do FGTS e cadernos técnicos em temas como 
acessibilidade e regularização fundiária, e outorgas 
onerosas (que permitem planejamento urbano a partir 
de compensações devidas por empreendedores que 
ultrapassam limites de construção). 

Durante a gestão Kassab, em quadro de restrições 
orçamentárias, foram apoiados diferentes projetos de 
drenagem urbana, contenção de encostas e obras contra 
deslizamentos de terra, com recursos do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento). A partir de mapeamento 
da secretaria, foram cerca de 150 ações em municípios 
considerados “críticos”.

O Ministério se valeu também de apoio da Jica (Japan 
International Cooperation Agency), entidade japonesa 
de apoio a programas públicos, para desenvolver o 
monitoramento de encostas.

Deu suporte à estruturação de planos de prevenção 
com o emprego de cartas geotécnicas (instrumento 
que faz análise do ambiente físico urbano e identifica 
potenciais riscos relacionados à ocupação do solo), em 
parceria com universidades federais, como da Bahia, 
Pernambuco e Rio de Janeiro.

O órgão deu andamento ainda ao programa de 
regularização fundiária “Papel Passado”, que atendeu até 
2015 cerca de 400 mil famílias.
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Durante a gestão, tiveram início na pasta dis-
cussões voltadas às “cidades inteligentes”, grosso 
modo a adoção de soluções tecnológicas para 
melhoria de serviços urbanos, uso da rede de te-
lecomunicações e Internet das Coisas (a conexão 
entre máquinas que automatiza processos e tor-
na mais eficientes, por exemplo, sistemas de mo-
nitoramento de tráfego ou gestão de riscos de 
desastres naturais).

“Até então, discussões sobre políticas para ‘ci-
dades inteligentes’ eram feitas no âmbito federal 
pela ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial), vinculada ao Ministério da Indústria 
e Comércio, com foco sobretudo em desenvolvi-
mento na produção. Iniciamos a participação do 
Ministério das Cidades nessas discussões – com 

DESENVOLVIMENTO URBANO

Na gestão, início de discussões sobre 
“CIDADES INTELIGENTES”

a compreensão de que devem ter ‘rebatimento em 
políticas territoriais”, disse o secretário. 

“A partir daí, passou-se a pensar o tema de uso 
da tecnologia para o planejamento urbano”, disse 
Ramos, que tem experiência também em gestão na 
São Paulo Urbanismo, instituição da prefeitura da 
capital paulista.

O estudo do da Internet das Coisas para o 
planejamento urbano foi iniciado por Kassab no 
Ministério das Cidades, e posteriormente passou 
a contar com instrumentos do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, como o Programa Cidades 
Inteligentes, se valendo de redes de fibra óptica e 
de benefícios do SGDC (Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações Estratégicas), lançado 
em órbita em maio de 2017.

Kassab em seminário de preparação da participação no Brasil na Habitat III-ONU

Organizou encontros com represen-
tantes de municípios, entidades setoriais 
e outros agentes governamentais para a 
preparação da participação brasileira na 
Conferência das Nações Unidas sobre Ha-
bitação e Desenvolvimento Urbano Sus-
tentável (Habitat III), no Equador, em 2016.

A partir de discussões empreendidas 
entre 2015 e 2016, o Estatuto das Cidades 
(lei 10.257/2001) recebeu aprimoramentos 
com a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (13.416/2015), tornando 
necessário que os municípios passassem 
a atender a questão de acessibilidade 
nas calçadas, além de previsão de “rotas 

acessíveis” nas cidades. Segundo Ramos, 
o Ministério participou de forma ativa, se 
integrando de maneira inédita com a então 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos e 
com estudos, e interface com os municípios 
e entidades setoriais, e o Congresso.

“Embora em geral a calçada seja 
responsabilidade do dono do imóvel, 
a Prefeitura passa a ter a obrigação de 
apoiar a promoção da acessibilidade – por 
exemplo, com códigos e leis municipais, 
além de empregar recursos para ampliar 
deslocamentos acessíveis, como rampas de 
acesso, pisos para cegos em suas estruturas, 
postos de saúde”, disse Luiz Ramos.
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O Ministério das Cidades reuniu 
dirigentes com experiência e qualificação 
técnica nos seus diferentes segmentos de 
atuação, e, segundo o secretário-execu-
tivo Elton Zacarias, buscou-se montagem 
da estrutura de forma “republicana”, o 
que se reflete nos currículos de secretá-
rios e outros dirigentes, e, no campo da 
gestão administrativa e orçamentária, a 
busca por racionalizar contas, fluxos de 
programas e o equilíbrio de uma pasta 
responsável por cerca de 54 mil projetos 
e obras em todo o país (número de 2015), 
em habitação, saneamento, mobilidade e 
planejamento urbano.

“Buscamos melhorar a operação, tornar 
mais racionais procedimentos internos e 
entre secretarias e departamentos, assim 
como a relação com órgãos externos, 
representação da sociedade civil”, disse 
o secretário-executivo. “Havia limitação 
orçamentária muito expressiva em 2015 e 
2016. Então, basicamente não ‘inventamos 
a roda’, mas aperfeiçoamos procedimentos 
para dar andamento aos projetos e entregar 
à gestão seguinte um Ministério sem as 
amarras de dívidas e problemas de gestão, 
com ações importantes em andamento”.

Aposta na
RACIONALIDADE

e a busca
pelo EQUILÍBRIO

orçamentário
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O engenheiro Alfonso Orlandi Neto, responsável 
pela subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, pontua algumas ações para monitoramento de 
processos na pasta, acompanhamento de obras 
sob coordenação ou financiamento do Ministério das 
Cidades e a avaliação de procedimentos em “áreas-
-meio”, como tecnologia e logística.

A pasta tinha, em janeiro de 2015, uma dívida com 
o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), um 
dos maiores montantes de recursos federais, de mais de 
R$ 10 bilhões. Segundo Zacarias, ação coordenada pela 
equipe econômica com o Ministério permitiu, naquele 
ano, a quitação do débito, o que possibilitou sequência 
a programas da pasta em andamento. “Houve uma 
recomposição orçamentária visando esta dívida, o que 
deu espaço para seguimento a ações em um período 
difícil em termos de recursos”, disse.

Ainda segundo o secretário, foi regra entre 2015 e 2016 
no Ministério das Cidades “não se contratar o que não 

era possível entregar” – e proposições “em aberto”, sem 
previsão orçamentária, não tinham seguimento.

Orlandi Neto ressalta que em 2015 a pasta atingiu a 
execução de praticamente 100% dos recursos orçamen-
tários. “Também tivemos como resultado o empenho e 
contratação total de emendas impositivas, reflexo de 
gestão e boa relação com o Congresso”, disse.

De acordo com Orlandi Neto, a negociação de forma 
permanente por recursos junto à equipe econômica – algo 
fundamental com o Governo Federal vivendo restrições 
orçamentárias – caminhou junto com a melhoria de 
processos do Ministério das Cidades. “A negociação foi 
sempre conduzida através da participação pessoal do 
ministro, com interlocução direta com os ministérios 
do Planejamento e Fazenda para garantir a liberação 
orçamentária e financeira”, explica. “Os recursos do PAC, 
destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, e os 
investimentos em Saneamento e Mobilidade, também 
eram objeto de negociação permanente”, completou.

Algumas
AÇÕES

* IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO 
DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

* DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO 
E GERENCIAMENTO DE OBRAS 
FINANCIADAS PELA PASTA

* AVALIAÇÃO E REVISÃO DE PROCEDIMENTOS EM ‘ÁREAS-MEIO’: LOGÍSTICA, 
RECURSOS HUMANOS, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA, E GESTÃO FINANCEIRA

* INTERAÇÃO EFETIVA ENTRE AS
SECRETARIAS SOB A COORDENAÇÃO 
DA SECRETARIA EXECUTIVA
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Entrevista coletiva do Programa Minha Casa, Minha Vida
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