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Atos do Prefeito 

 

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 

 
PORTARIA N.º656/16. Torna-se público a cessão da servidora ANDREZA CRISTINA FREIRE SANTOS CARDOSO, matrícula 
nº37277, cedido pelo Município de Itaguaí, e lotar a servidora na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 24/06/2016, de acordo 
com o processo nº5407/2016/01. 
 
PORTARIA Nº657/16. LOTAR o servidor GUSTAVO BRAGA DE OLIVEIRA, matrícula nº12907/01, Chefe da Divisão de Controle das 
Ambulâncias - SEMUS, no GAP, a contar de 01/07/2016. 
 
PORTARIA Nº658/16. LOTAR a servidora FABIANA DE OLIVEIRA PORTES, matrícula nº9437/43, Assessor de Gabinete - GAP, na 
SEMOB, a contar de 01/07/2016. 
 
PORTARIA Nº659/16. LOTAR o servidor CASSIO LUIZ GONÇALVES MENDES, matrícula nº12223/02, Chefe da Divisão de Auditoria 
- SEMUS, na SEMOP, a contar de 01/07/2016. 
 
PORTARIA Nº670/16. TORNAR sem efeito a PORTARIA Nº630/16, publicada no DOQ nº845/16, que nomeia a senhora JOELMA 
MACHADO GONÇALVES, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Símbolo CC5, SEMFAPLAN, a contar 
de 01/07/2016, cargo antes ocupado pela servidora ALESSANDRA MONTALTO. 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

Atos do Controlador Geral do Município 
 
Processo: 5524/2016/01. Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas pela 
Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10, a prestação de 
contas referente ao adiantamento concedido ao servidor FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS– MAT. 6633/81, através do processo n.º 
5168/2016/01, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). 
 
Processo: 3998/2016/09. Com base no parecer da Coordenadoria de Normas e Informações Gerenciais e de acordo com as 
atribuições conferidas pela Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM 
RESSALVAS nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas referente ao adiantamento concedido a servidora JACIRA DA SILVA 
FREIRE E SILVA – MAT. 8687/82, através do processo n.º 0624/2016/09, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
 

AIR DE ABREU 
Controlador Geral do Município 

 

Atos do Conselho Administrativo do PREVIQUEIMADOS 
 

Ato Nº 004/CA/2016. 
O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Queimados - 
PREVIQUEIMADOS convoca todos os representantes do Conselho Administrativo e, demais interessados para reunião extraordinária 
onde dos itens da pauta do dia, será o DRAA exercício 2016, Ano base 2015 e outros assuntos inerentes ao Instituto. 
Dia 14 de julho de 2016 às 14:00 h no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - 
PREVIQUEIMADOS situado à Rua Félix n° 1559, em frente ao Fórum.  
 

Elizeu da Rocha Farias 
Presidente do Conselho Administrativo - PREVIQUEIMADOS 

 

Atos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
             A Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do        Adolescente do Município de 
Queimados no uso de suas atribuições conforme na Legislação em vigor e 
Regimento Interno torna público a todos os conselheiros governamentais e não governamentais os pontos de pauta para a Reunião 
Ordinária dia 17 de Julho 2016, às 9:00h na sede dos Conselhos, sito à Rua Eugênio Castanheira,176, Centro, Queimados. A saber: 
  

1. Decreto – Marco regulatório das OSC 
2. Certificado das Instituições 
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3. Plano de Ação e Aplicação 
4. Ofícios  
5. Informes Gerais 

Queimados, 08 de Julho de 2016. 
Nilcelene Moreira da Silva Costa 

Presidente do CMDCA 
 

Atos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
 
RESOLUÇÃO Nº 007/16 DO COMDEPEDE  
 
            O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDEPEDE, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 958/09 de 27 de agosto de 2009, Alterada pela Lei 1262/15 de 02 de setembro de 2015.  
 
           Considerando o princípio da publicidade que deve revestir os atos jurídicos.  
           Considerando a deliberação em reunião ordinária do COMDEPEDE realizada em 29 de junho de 2016.  

                                                                                      Resolve:  
 
Art. 1º – Aprova a Minuta de Projeto de Lei que Institui o Programa Municipal de Apoio Permanente às Entidades Mantenedoras que 
ofertam Educação Básica na Modalidade Educação Especial denominado “ TODOS IGUAIS PELA EDUCAÇÃO” encaminhado a este 
conselho através de Ofício nº 019/2016 da APAE Queimados.  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.  

                     Queimados, 29 de junho de 2016.  
Sirlene Marquiori 

Presidente 

 
Ata da primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa portadora de Deficiência-COMDEPEDE.  Aos vinte 
e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas nas dependências da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Promoção da Cidadania-SEMDEHPROC, com sede à Rua Otília, 1495- Queimados -RJ, realizou-se a primeira reunião 
ordinária do COMDEPEDE de Queimados - RJ. Presentes os conselheiros: Evandro Oliveira Coelho - SEMUNSTRAN; Edna Moraes 
Elias Monteiro - SEMUS; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS, Alex de Almeida Rosco - ALFACAQ, Creuza Luiz-APAE, Adriana 
Lopes e  Sirlene Marquiori-SEMDEHPROC, ausentes os conselheiros: Paulo Roberto Rosa-CCPJA, Vanessa Lima do Nascimento-
SEMED, Maria Regina Roldão Evangelista – SINSPMUNQ e Margarida Gama - AADEF. Conforme assinaturas constantes no livro de 
presença, formado o quorum, a assembléia foi presidida pelo vice-presidente Genésio Arruda, devido às férias da presidente Sirlene 
Marquiori, que procedeu à abertura da reunião cumprimentando a todos os conselheiros, - Pauta do dia: 1- Calendário 2016; Oficio 
PJIDNIG 1818/2015 do Ministério Público 2. Informes grais: 2.1 Ofícios encaminhados a Igreja Universal informando da vistoria a ser 
realizada na obra de reforma pela qual a mesma vem realizando, com intuito de verificar se os procedimentos de acessibilidade vêm 
sendo respeitados por aquela Instituição; 2.2 necessidades de realização de vistoria nas obras realizadas no Campo do Roque. 2.3-Ato 
solene da Assinatura da Lei nº. 1.287/15 que dispõe sobre a obrigatoriedade de espaços e assentos reservados para a pessoa com 
deficiência nos eventos públicos no âmbito do Município de Queimados, no dia 01 de fevereiro no CELTI.  Aberta a sessão, e passados 
os informes gerais, o presidente da assembléia leu o oficio do Mp onde o Parquet requer que seja feita vistoria nas obras licitadas pela 
SEMOB (Secretaria Municipal de Obras) referente às obras de adaptações das Unidades escolares, assim como , a realização de 
vistoria nas obras de adaptações dos CRAS. Ficando determinado que fossem enviados ofícios ao Senhor Secretario Municipal de 
obras para que o mesmo envie no prazo de 10 (dias) contados do recebimento do ofício, a relação das unidades escolares e dos 
CRAS contemplados no ato licitário de nº. 0088.2015 e 13.0533/2015. Deliberou – se ainda que as vistorias sejam realizadas pelas 
Comissões Permanentes em datas a ser marcada na próxima reunião ordinária quando esperasse que o Senhor Elerson – Secretário 
de Obras já tenha encaminhado à relação das unidades contempladas. Ficou também acertado que quando das vistorias irão juntos 
com as Comissões pessoas com deficiência (cadeirante) e pessoas com mobilidade reduzida para uma melhor avaliação. Na 
oportunidade o senhor Genésio noticiou que participou da primeira Chamada Pública para Licitação de transporte público no âmbito do 
município de Queimados. Informando que solicitou a comissão que o Edital de licitação acrescente alguns itens tais como: criação de 
abrigo com platô para pessoa com deficiência; ficando a empresa vencedora responsável pela construção de tais platôs. Circulação 
dos ônibus no período da madrugada, inclusive nos finais de semana e que dentre esses , ônibus adaptados para pessoa com 
deficiência. Passada a palavra à conselheira Edna Moraes, a mesma informou que a SEMUS continuará a realizar mensalmente os 
encontros com as pessoas com Autismo, sendo a mesma realizada toda 1ª (primeira) segunda-feira do mês no CETHID, estando 
aberta a todos quantos queiram participar. E não havendo mais nada a tratar às 17h20min (dezessete horas e vinte minutos), deu-se 
por encerrada a presente reunião. Eu, Lílian Gomes da Paixão, digitei a presente ata.  
 
Ata da Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa portadora de Deficiência-COMDEPEDE.  Aos 
trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 15h:20min na sede da SEMDEHPROC situada à Rua Otília, 1.495- 
Queimados -RJ, realizou-se a segunda reunião ordinária do COMDEPEDE de Queimados - RJ. Presentes os conselheiros: Evandro 
Oliveira Coelho - SEMUNSTRAN; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS, Genésio Arruda - AUFACAQ, e Sirlene Marquiori -
SEMDEHPROC - Paulo Roberto Rosa-CCPJA, Vanessa Lima do Nascimento-SEMED, Creuza Luiz- APAE e ainda a suplente Adriana 
Lopes da Silva- SEMDEHPROC; ausentes os conselheiros: Luciana Freire Ribeiro Figueiró - AADEF; Edna Moraes Elias Monteiro – 
SEMUS-, Maria Regina Roldão Evangelista – SINSPMUNQ. Conforme assinaturas constantes no livro de presença, formado o quórum, 
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a assembleia foi iniciada pelo vice-presidente Genésio Arruda a pedido da presidente Sirlene Marquiori que devido a participação em 
reunião da Secretária de Saúde chegaria com atraso.    Aberta a reunião o Vice-presidente cumprimentando a todos os conselheiros 
ficando a pauta do dia em aberto até a chegada da presidente- Pauta do dia: 1- Leitura do relatório da visitação ao CEU e ao Paço 
Municipal 2. Informes gerais: 2.1 - Ofício encaminhado pela Promotoria da Pessoa com Deficiência núcleo Nova Iguaçu. 2.2- Cartilha 
“Andar Melhor”.  Aberta a sessão, e passados os informes gerais, passou-se a Leitura do relatório, sendo o mesmo aprovado pelos 
conselheiros.  Quanto a cartilha “Andar Melhor” ficou ajustado que está fosse apresentada em uma reunião Extraordinária com a 
presença do Secretário de Urbanismo senhor André Bianche, sendo certo que esta ocorreria no mês de abril em data a ser definida 
junto com o Senhor André.   E não havendo mais nada a tratar às 17h20min (dezessete horas e vinte minutos), deu-se por encerrada a 
presente reunião. Ficando todos os presentes convocados para a próxima reunião que se dará aos vinte e cinco dias do mês de maio 
na sede da SEMDEHPROC.  Eu, Lílian Gomes da Paixão, digitei a presente ata.                                                          
 
Ata da oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com de Deficiência-COMDEPEDE.  Aos vinte e oito 
dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas nas dependências da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Promoção da Cidadania-SEMDEHPROC, com sede à Rua Otília, 1495- Queimados -RJ, realizou-se a oitava reunião ordinária do 
COMDEPEDE de Queimados - RJ. Presentes os conselheiros: Evandro Oliveira Coelho- SEMUNSTRAN; Edna Moraes Elias Monteiro 
- SEMUS; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS, Alex de Almeida Rosco, Genésio Arruda Pinto - ALFACAQ, Adriana Lopes da 
Silva , Sirlene Marquiori – SEMDEHPROC. Conforme assinaturas constantes no livro de presença, formado o quorum, a presidente 
Sirlene Marquiori assumiu e procedeu a abertura da reunião cumprimentando a todos os conselheiros. Sendo a mesma secretariada 
por mim, Lílian Gomes da Paixão - Secretária executiva. - Pauta do dia: 1- Leitura de atas para aprovação. Apresentação da Lei 
Brasileira de Inclusão – nº 13.146/2015 2.Informes gerais: apresentação de Ofícios enviados, Carta de Recomendação. Aberta a 
sessão, pela presidente foi apresentada sugestão para que o conselho em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para a 
Pessoa com Deficiência confeccionassem cartilhas da nova Lei para distribuição gratuita dentro do Município, com o intuito de dá 
amplo conhecimento ao maior número de munícipes possível, considerando que a nova Lei traz mudanças significativas como 
aplicação de penalidades para aqueles que não se adequar a novas normas,  para tanto,  conta com a colaboração de todos os 
conselheiros, no sentido de angariar patrocinadores para a realização da cartilha, também sugeriu  que fosse realizado um encontro 
com todos os Conselhos Municipais da baixa para uma ampla divulgação da LBI- Lei Brasileira de Inclusão. Sugestão aceita por todos 
os presentes, ficando em aberto a data para do Encontro, já que depende da confecção das cartilhas. Pelo conselheiro Genésio 
Arruda, foi sugerido que fosse enviado um Convite ao senhor Secretário Municipal de Urbanismo André Bianchi para que ele pudesse 
expôs quais as medidas que o município vem tomando no sentido de se adequar a Lei Brasileira de Inclusão.  E não havendo mais 
nada a tratar as 17h00min (dezessete horas), deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Lílian Gomes da Paixão, digitei a presente 
ata que vai por mim assinada. 
                                                                                 

Ata da nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa portadora de Deficiência-COMDEPEDE.  Aos vinte e 
cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas nas dependências da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Promoção da Cidadania-SEMDEHPROC, com sede à Rua Otília, 1495- Queimados -RJ, realizou-se a nona reunião 
ordinária do COMDEPEDE de Queimados - RJ. Presente os conselheiros: Vanêssa Lima do Nascimento - SEMED; Evandro Oliveira 
Coelho - SEMUNSTRAN; Edna Moraes Elias Monteiro - SEMUS; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS, Alex de Almeida Rosco - 
ALFACAQ, Margarida Gama Coelho-ADEF, Patrícia Valesca Luiz de Assis-APAE, Paulo Roberto Rosa-CCPJA, Adriana Lopes da Silva 
e Sirlene Marquiori-SEMDEHPROC, contando ainda com a presença do Secretário da SEMDEPROC, Senhor José Ribamar de Lima. 
Conforme assinaturas constantes no livro de presença, formado o quorum, a presidente Sirlene Marquiori procedeu à abertura da 
reunião cumprimentando a todos os conselheiros, Secretário Municipal da SEMDEHPROC. Sendo a mesma secretariada por mim, 
Lílian Gomes da Paixão-secretária executiva. -Pauta do dia: 1- Lei Brasileira de Inclusão – LBI – e Acessibilidade no Município de 
Queimados. Eventos programados para o encerramento das atividades do ano de 2015 2. Informes gerais: Publicação das atas de 
Reunião e Resolução COMDEPEDE - BOQ nº 702.  Aberta a assembléia e lida a pauta da reunião, a presidente do Conselho senhora 
Sirlene Marquiori, propôs que houvesse inversão da pauta devido à ausência do Secretário Municipal de Urbanismo Senhor André 
Bianchi que justificou sua ausência, comprometendo-se a comparecer na reunião extraordinária do dia 03/12/2015, data alusiva ao Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência. Invertendo a pauta para discussão da programação do Dia Internacional da pessoa com 
deficiência que será lembrando no Município com uma pequena comemoração no conjunto Valdariosa II, com a participação 
confirmada do Doutor David Ribeiro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Queimados e da Senhora Simone Silva 
representante das pessoas com deficiência de Queimados. Também foi informado que o encerramento das atividades do conselho 
relativas ao ano de 2015, se dará nesse dia em reunião Extraordinária, no mesmo espaço do evento, ora mencionado. Retornando no 
dia 27 (vinte e sete) do mês de janeiro de 2016.  E não havendo mais nada a tratar as 17h00min (dezessete horas), deu-se por 
encerrada a presente reunião. Eu, Lílian Gomes da Paixão, digitei a presente ata que vai por mim assinada. 

Ata da primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa portadora de Deficiência-COMDEPEDE.  Aos 
vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze hora e trinta minutos nas dependências do Centro de Esporte e 
Lazer da Terceira Idade CELTI, com sede à Avenida Maracanã, bairro Pacaembu- Queimados -RJ, realizou-se a primeira reunião 
Extraordinária do COMDEPEDE de Queimados - RJ. Presentes os conselheiros: Sirlene Marquiori- SEMDEHPROC, Evandro Oliveira 
Coelho - SEMUNSTRAN; Edna Moraes Elias Monteiro - SEMUS; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS, – Genésio Arruda Pinto 
Neto - AUFACAQ, Creuza Luiz- APAE, Vanêssa Lima do Nascimento - SEMED - Paulo Roberto Rosa- CCPJA – Luciana Freire Ribeiro 
Figueiró – AADEF-RJ e dos suplentes: Alex de Almeida Rosco – ALFACAQ, Carlos Alberto da Silva Ferreira – SEMDEHPROC. 
Ausente a conselheira: Maria Regina Roldão Evangelista – SINSPMUNQ.  Presente ainda o Secretário Municipal de Urbanismo – Srº 
André Bianche, Senhor Leandro Nunes Siqueira engenheiro civil da SEMOB, Senhora Maria de Fátima Barreto - SEMUHAB, Senhora 
Claudia Nicolau do Nascimento- SEMDEHPROC, Professor Francisco A. Souza, Senhora Janaina da S. Rocha; Senhora Jessulen 
Jamila Cabral do Nascimento. Conforme assinaturas constantes no livro de presença, formado o quorum, a assembléia foi presidida 
pela presidente Sirlene Marquiori que procedeu à abertura da reunião cumprimentando a todos os conselheiros e convidados 
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presentes, - Pauta do dia: 1- Apresentação da cartilha Andar Melhor. 2- Votação para aprovação da Cartilha Andar Melhor.  Aberta a 
sessão, a Coordenadora de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência e presidente do COMDEPEDE, falou da importância da 
cartilha para a acessibilidade no âmbito municipal, tendo vista que se aprovada a mesma se transformará Decreto Municipal e servirá 
de base para as futuras construções nos espaços públicos e privados destinados ao uso coletivo. Passando então, a fazer parte do 
Código de Obras do Município.    Passada a palavra ao Senhor André Bianche para a apresentação do conteúdo da Cartilha, o mesmo 
informou que a Cartilha é um convênio entre a Prefeitura de Queimados, FIRJAN e a ABCP foi elaborada tendo como parâmetro as 
normas de acessibilidade da ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas.  Falou ainda que a mesma surgiu após várias 
audiências públicas com diversos seguimentos da sociedade civil e da necessidade do Município se adequar as novas normas que 
asseguram a pessoa com deficiência a total acessibilidade.  Após a exposição da Cartilha, a presidente do Conselho colocou em pauta 
a votação para aprovação ou não da mesma. Tendo alcançado 08 (oito) votos favoráveis : Sirlene Marquiori- SEMDEHPROC, Evandro 
Oliveira Coelho - SEMUNSTRAN; Edna Moraes Elias Monteiro - SEMUS; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS,– Creuza Luiz- 
APAE - Vanêssa Lima do Nascimento - SEMED - Paulo Roberto Rosa- CCPJA – Luciana Freire Ribeiro Figueiró – AADEF-RJ e 01 
(uma) abstenção pelo conselheiro Genésio Arruda Pinto Neto - AUFACAQ,   que justificou seu voto dizendo que: o conselho deveria 
reunir-se em separado com 01 (um) técnico para melhor avaliação da Cartilha Andar Melhor , considerando que o conselho carece de 
conhecimento técnico para opinar favorável a aprovação. E não havendo mais nada a tratar às 17h20min (dezessete horas e vinte 
minutos), deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Lílian Gomes da Paixão, digitei a presente ata. 
 
Ata da terceira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa portadora de Deficiência-COMDEPEDE.  Aos 
três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas nas dependências do Condomínio Valdariosa II – Rua 
Fernandino s/nº Queimados-RJ, realizou-se a terceira reunião Extraordinária do COMDEPEDE de Queimados - RJ. Presente os 
conselheiros: Evandro Oliveira Coelho - SEMUNSTRAN;; Eliane Mara de Mello Pinto Leite - SEMAS, Alex de Almeida Rosco e 
Genésio Arruda - ALFACAQ, Patrícia Valesca Luiz de Assis-APAE, Maria Regina Robão Evangelista-SINDSMUQ, Paulo Roberto 
Rosa-CCPJA, Adriana Lopes da Silva e Sirlene Marquiori-SEMDEHPROC, ausentes os conselheiros Edna Moraes Elias Monteiro - 
SEMUS Edna Moraes Elias Monteiro – SEMUS e Margarida Gama Coelho - AADEF; Vanêssa Lima do Nascimento – SEMED, faltas 
justificadas. Presentes várias autoridades de nosso Município como: Secretário da SEMDEPROC, Senhor José Ribamar de Lima; 
Secretário Municipal de Urbanismo Senhor André Bianchi, Secretário Municipal da Terceira Idade senhor Dequinha, Secretário 
Municipal de Planejamento e Finanças senhor Carlos Vilela. Presentes convidados: Doutor Davi Ribeiro da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/Queimados, Senhor Anderson Nunes-SEGOV, Profª. Simone Holanda, Senhor Paulo César sindico do conjunto 
Valdariosa II, Alex Henrique subsecretario Municipal de Combate as Drogas, Senhora Gabriela Licurgo, Marcos Oliveira representando 
a SEMUHAB e Senhora Simone Silva representante das pessoas com deficiência de Queimados. A terceira reunião extraordinária foi 
secretariada por mim, Lílian Gomes da Paixão-secretária executiva. Pauta do dia: 1- Lei Brasileira de Inclusão – LBI – e Acessibilidade 
no Município de Queimados.  Aberta a sessão, a presidente Sirlene Marquiori cumprimentando a todos os presentes e em especial a 
todas as pessoas com deficiência que apesar do dia chuvoso não mediram esforços e compareceram ao Evento, lembrando que o 
Evento foi realizado em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, pessoas guerreiras que não deixam de sonhar e 
acreditam em dias melhores. E em comemoração a entrada em vigor da Lei nº. 13.146/15 a partir de 06 de janeiro de 2016.. Enfatizou 
que a Lei Brasileira de Inclusão é resultado da luta daqueles que não desistem nunca de lutar por seus direitos e por uma sociedade 
igualitária. Passada a palavra ao Senhor Ribar-Secretário Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, este ressaltou a 
luta do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência e em especial da Coordenadora de políticas públicas senhora 
Sirlene Marquiori, que não medem esforços na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, juntamente com os conselheiros.  
Ressaltou ainda ser este conselho um dos mais atuantes dentro do Município, onde todos os conselheiros comparecem a todas as 
reuniões, e estão sempre cobrando dos empresários e até mesmo dos órgãos públicos que se cumpram dentro do Município, os 
direitos inerentes à pessoa com deficiência.   Em seguida foi dada a palavra ao Senhor André Bianchi que ressaltou a importância da 
nova Lei para pessoa com deficiência, e ainda apresentou uma cartilha para construção e manutenção das calcadas preparada pela 
SEMURB, “Andar Melhor”, quando é possível vislumbrar orientações e normas para construção e adequação de calças no âmbito do 
município, passando tais normas a fazer parte do código de obras do Município.  Também disse que a prefeitura pretender tomar todas 
as providências para adequar todos os espaços públicos as normas contidas na LBI, sendo as adequações aplicadas a médio e a 
longo prazo devido os ônus que estas acarretam ao cofre público e até mesmo, ao próprio prazo  estabelecido na LBI para 
cumprimento de tais exigências.  Assim, a SEMURB em parceria com a prefeitura estará conscientizando e orientando o comercio 
queimadense para dentro de um prazo razoável, haja adequação de todo calçamento do centro de Queimados para só então expandir 
para a periferia.   O Sindico senhor Paulo César, explanou as dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência para locomover-se 
dentro do espaço do condomínio, dificuldades essas causadas pela falta de acessibilidade nos espaços comuns do condomínio. 
Ocasião em que a presidente do COMDEPEDE senhora Sirlene Marquiori pediu a palavra e informou que o Conselho da pessoa com 
deficiência direcionou a Secretaria Estadual de Habitação para encaminhamento a Brasília de uma Carta de Recomendação para que 
as futuras construções dos condomínios Minha Casa Minha Vida sejam planejados com elevadores e/ ou rampas de acesso em todos 
os andares, tendo vista que qualquer pessoa pode ter suas funções de locomoção afetadas por doença ou acidente e sendo esta já 
beneficiaria do programa não poderá mais adquirir imóveis através da Caixa Federal ou bancos públicos participantes do programa. 
Salientou ainda, a necessidade das calçadas dos condôminos terem caminhos táticos para acesso da pessoa com deficiência visual.  
O senhor Carlos Vilela, falou em nome do senhor Prefeito Max Lemos, justificando a sua ausência, pelo fato do mesmo encontra-se em 
Brasília procurando trazer para o Município verbas para andamento das obras em Queimados. Complementou o já dito pelos locutores 
anteriores, firmando mais uma vez o compromisso do município em buscar atender as novas exigências com a entrada em vigor da 
LBI. Salientou que Queimados tem se esforçado na busca de uma política pública que atenda a todos os cidadãos Queimadense. 
Fechando o encontro passou-se a palavra ao palestrante Drº David Ribeiro que fez uma explanação da Lei nº13. 146/2015, 
acrescentando que a mesma veio com intuito de garantir maiores direitos à pessoa com deficiência, com um diferencial, a LBI já traz 
no seu bojo as sanções e penalidades aplicáveis no caso de descumprimento da norma. Acrescentou outro diferencial, que esta nova 
Lei incluiu as pessoas com mobilidade reduzida como os idosos, gestantes, lactante e obeso como cidadão de direitos ali 
especificados. Assim, a adequação dos locadores públicos também terão que atender a todas essas pessoas elencadas pela nova LBI.  
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Após o encerramento do ciclo de palestrantes, a presidente, retomou a palavra e mais uma vez, agradecer a todos os presentes. Assim 
às dezoito horas, deu-se por encerrado a presente reunião. Eu, Lílian Gomes da Paixão, digitei a presente ata. 

 
Lílian Gomes da Paixão                         Sirlene Marquiori 

                                                              Secretária Executiva                                    Presidente 

 

 


