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Atos do Prefeito 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE:  
PORTARIA Nº 219/20. Alterar a Portaria 167/20 – Designar a 1ª alteração da Composição do Conselho Municipal de Habitação, os 
Conselheiros (as) Governamentais e não Governamentais, conforme a legislação em vigor, referente ao biênio 2020-2022: 
 
I- CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS 
 
1 – Secretaria Municipal de Habitação -  SEMUHAB 
(--------------------------) 
2- Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SEMFAPLAN 
(--------------------------) 
3- Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos-SEMCONSESP 
(--------------------------) 
4- Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS 
(--------------------------) 
5- Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR 
(--------------------------) 
 
II- CONSELHEIROS NÃO-GOVERNAMENTAIS: 
 
1-  Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
(--------------------------) 
2- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RJ 
(--------------------------) 
3 – Caixa Econômica Federal – CEF 
 Titular: Tatiane do Nascimento Silva Ferreira 
4- Associação de Moradores do Bairro Vila Central – AMBVC 
(--------------------------) 
5- Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora da Conceição – ANSC 
(--------------------------) 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

Atos do Secretário Municipal de Saúde 
 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições; 

RESOLVE: 
ATO Nº 016/SEMUS/20 DE 14/02/2020. TORNAR PÚBLICO – A Oficina de Prevenção Combinada ao HIV e outras IST da 
Subsecretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Subsecretaria Adjunta de Atenção Básica e Saúde Integral, que será realizada nos 
19/02/2020 e 20/02/2020 de 09:00h as 17:00h. 
- Segue anexo a programação, com a proposta para as Oficinas. 
                                                                                               

OSIRIS MELO DE OLIVEIRA 
Secretário Muncipal de Saúde 

 
 

Proposta para as Oficinas em Prevenção Combinada ao HIV e outras IST no Município de Queimados/RJ em 2020 
 
PLANO DE EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 
 
Primeira reunião de planejamento realizada em 10/12/2019 das 9:00h as 13:00h na Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
da SEMUS/PMQ. 
Participantes: 1. Daiane Mesquita Pereira (Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ); 2. Eliete Fátima da 
Cruz Toledo (Enfermeira e Coordenadora do Programa de Prevenção e Controle das ISTs na SEMUS/PMQ); 3. Leonardo Siqueira 
Moreira (Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ); 4. Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta (Biólogo Sanitarista 
por formação e técnico descentralizado do Ministério da Saúde atuando junto Coordenação de Vigilância Epidemiológica da 
SEMUS/PMQ, representante do município por designação junto a CIES Metro I/RJ); 5. Simone da Silva Cruz (Enfermeira e Assessora 
Técnica da Atenção Básica na SEMUS/PMQ); e, 6. Viviane Pereira Augusto Duarte (Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família em 
Queimados/RJ).  
Objetivo: Discutir a realização das oficinas de Prevenção combinada em Queimados RJ (Elaboração da programação, cronograma 
(datas), adaptação de conteúdo, definição dos multiplicadores, recursos e insumos necessários).  

 
Segunda reunião de planejamento prevista para 20/12/2019 das 9:00h as 13:00h na Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
da SEMUS/PMQ.  
Participantes: 1. Daiane Mesquita Pereira (Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ); 2.  Eliete Fátima da 
Cruz Toledo (Enfermeira e Coordenadora do Programa de Prevenção e Controle das ISTs na SEMUS/PMQ); e, 3. Marcos Thadeu 
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Fernandes Lagrotta (Biólogo Sanitarista por formação e técnico descentralizado do Ministério da Saúde atuando junto Coordenação de 
Vigilância Epidemiológica da SEMUS/PMQ, representante do município por designação junto a CIES Metro I/RJ);  
Objetivo: preparar e adaptar os materiais a serem utilizados, verificar pendências e acertar detalhes quanto a execução da primeira 
oficina no município prevista para dezenove de fevereiro do ano seguinte.  

 
Terceira reunião de planejamento prevista para 06/01/2020 das 9:00h as 13:00h na Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
da SEMUS/PMQ.  
Participantes: 1. Daiane Mesquita Pereira (Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ);  2. Eliete Fátima da 
Cruz Toledo (Enfermeira e Coordenadora do Programa de Prevenção e Controle das ISTs na SEMUS/PMQ); e, 3. Leonardo Siqueira 
Moreira (Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ).  
Objetivo: preparar os materiais a serem utilizados, verificar pendências e acertar detalhes finais quanto a execução da primeira oficina 
prevista para o dia nove de janeiro (na mesma semana).  

 
Primeira Oficina em Prevenção Combinada ao HIV e outras IST no Município de Queimados/RJ, prevista para 19/02/2020 das 
9:00h as 17:00h no auditório da SEMUS/ PMQ  
Facilitadores propostos: 1. Daiane Mesquita Pereira (Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ); 2. Eliete 
Fátima da Cruz Toledo (Enfermeira e Coordenadora do Programa de Prevenção e Controle das ISTs na SEMUS/PMQ); e, 3. Leonardo 
Siqueira Moreira (Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ).  
Clientela: seis médicos da rede municipal de atenção primária, sendo quatro destes atuantes na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
e dois atuantes em unidades básicas de saúde do modelo tradicional; seis enfermeiros da rede municipal de atenção primária, sendo 
quatro destes atuantes na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e dois atuantes em unidades básicas de saúde do modelo tradicional; 
12 Agentes Comunitários de Saúde atuantes nas ESF´s e um representante de Movimento Social/Sociedade Civil Organizada 
(LGBTI+). Total: 25 participantes. 
 
Segunda Oficina em Prevenção Combinada ao HIV e outras IST no Município de Queimados/RJ, prevista para 13/02/2020 das 
9:00h as 17:00h no auditório da SEMUS/ PMQ.  
Facilitadores propostos: 1. Daiane Mesquita Pereira (Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ); 2. Eliete 
Fátima da Cruz Toledo (Enfermeira e Coordenadora do Programa de Prevenção e Controle das ISTs na SEMUS/PMQ); 3. Leonardo 
Siqueira Moreira (Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ); e, 4. Viviane Pereira Augusto Duarte (Enfermeira 
da Estratégia de Saúde da Família em Queimados/RJ). 
Clientela: seis médicos da rede municipal de atenção primária, sendo quatro destes atuantes na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
e dois atuantes em unidades básicas de saúde do modelo tradicional; seis enfermeiros da rede municipal de atenção primária, sendo 
quatro destes atuantes na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e dois atuantes em unidades básicas de saúde do modelo tradicional; 
12 Agentes Comunitários de Saúde atuantes na ESF e um representante de Movimento Social/Sociedade Civil Organizada (LGBTI+). 
Total: 25 participantes.  
 
PLANO DE EXECUÇÃO/RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

DESCRIÇÃO DO RECURSO SETORES ENVOLVIDOS NA 
ARTICULAÇÃO DENTRO DA 
SEMUS/PMM PARA O PROVIMENTO 

Alimentação - Café da manhã e café da tarde para 25 pessoas nos dois dias previstos para 
a aplicação das oficinas. 

Coordenação de Atenção Básica, 
Coordenação de IST e Recursos 
Humanos. 

Logística – Auditório com capacidade mínima para 30 pessoas provido de 30 
cadeiras/acentos soltas/móveis, computador multimídia com som e projetor, flipchart e pilot. 

Coordenação de Atenção Básica, 
Coordenação de IST e Recursos 
Humanos. 

Insumos – Quatro roteiros de perguntas impressos em papel A4 para as dinâmicas da 
“Caminhada dos privilégios e das exclusões”; quatro roteiros impressos com afirmações, 
duas cartolinas com a inscrição “CONCORDO/ACEITO” e “DISCORDO/NÃO ACEITO”; e 
um rolo de fita crepe para a dinâmica “Concordo/discordo”; 12 tiras de papel sulfite branco 
com perfis de usuários para a “Dinâmica Carrossel”; e, dois rolos de lã para “Dinâmica 
Tecendo uma rede”. 

Coordenação de Atenção Básica. 

Recursos humanos – Liberação dos facilitadores para atuação e convocação da clientela Coordenação de Atenção Básica, 
Coordenação de IST e Recursos 
Humanos. 

Publicação da ação/processo educativo em mídia oficial Recursos Humanos. 

 
 
PLANO DE EXECUÇÃO / JUSTIFICATIVA E REFERÊNCIA METODOLÓGICA 
A presente proposta corresponde ao desdobramento no âmbito municipal das Oficinas para Multiplicadores aplicadas pela Gerência de 
IST/Aids e Hepatites Virais do Estado do Rio de Janeiro realizadas no final do exercício de 2019, em parceria com a Superintendência 
de Atenção Primária, Superintendência de Educação Permanente e Coordenações Municipais de IST/Aids. Assim, têm como 
referência a metodologia do evento que a desencadeou onde uma oficina é um trabalho estruturado para grupos que se organiza em 
torno de uma questão e é elaborado coletivamente, de forma participativa. Onde a vivência cotidiana e a experiência prévia dos 
participantes são os principais materiais para o estabelecimento do processo de educativo e de produção compartilhada de 
conhecimentos, sendo conduzida com base nos seguintes pressupostos: 
 O facilitador/a deve ser sempre flexível e considerar a opinião e o conhecimento que as/ os participantes trazem para o momento 

de trabalho.  
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  Os conceitos relacionados ao tema proposto devem ser sempre elaborados por meio das experiências que emergem das 
atividades programadas.  

 Constitui-se pela voz dos/das participantes envolvidas que se tornam ativas em seu processo de aprendizagem.  
Deste modo, o principal resultado que se espera e a ação-reflexão com base na experiência individual e coletiva para a mudança de 
ideias, práticas e atitudes em relação aos conteúdos. 

 
PLANO DE EXECUÇÃO / PROGRAMAÇÃO 

 
9:00h – Acolhimento  
Café da manhã e credenciamento e boas vindas. 

 
 9:15h – Dinâmica 1: “Apresentação”  
Objetivo: Integrar e descontrair os participantes familiarizá-los com a proposta, sua justificativa e objetivos, bem como acordar 
detalhes sobre sua execução e operacionalização. 
Atividade: os participantes dispostos em roda com auxilio dos facilitadores se apresentaram dizendo seu nome, de onde são, e o que 
fazem. Momento em que os facilitadores expõem um pouco sobre os objetivos desta e também são acordados coletivamente os 
detalhes para sua execução, como horários, intervalos, utilização do celular, frequência, almoço, participação, etc. 

 
9:30h – Dinâmica 2: “Como me chamam? ”  
Objetivo: Integração e descontração dos participantes, de modo a refletir sobre as marcas pessoais e a diferentes identidades 
constituídas por cada indivíduo e que se exibem nos diferentes nomes atribuídos ou assumidos por cada participante ao longo da vida. 
Ajuda a introduzir o tema do estigma. 
Atividade: Participantes e facilitador/a ficam de pé e em círculo. Os facilitadores explicam que cada um deve escolher uma pessoa do 
lado oposto e cruzar o círculo em direção a ela falando as formas como é ou foi chamado ao longo da vida. Em seguida, a pessoa 
escolhida faz o mesmo até que todos/as tenham cruzado o círculo e falado seus múltiplos nomes e apelidos. Os facilitadores iniciam 
para demonstrar.  
Exemplo: Cruzo o círculo para o lado oposto, repetindo em voz alta; “Maria, Maricota, filha, tia Maria, mãe, amor, Dra. Maria, Santinha, 
etc... Após todos os participantes fazerem seu percurso, todos se sentam e a/o facilitador/a inicia uma reflexão sobre as lembranças 
que as apresentações suscitaram e como se sentiram e faz o gancho para o segundo momento da oficina. 

 
10:00h – Roda de discussão: “Sexualidade e Gênero – Como lidar? ” 
Objetivo: Refletir sobre as questões relativas à sexualidade e identidade de gênero com ênfase na questão do preconceito e do 
sofrimento psicológico e com base nos seguintes pressupostos:  
1º que sexo biológico está relacionado aos cromossomos XX, XY, XXY, que levam a formação a vagina, pênis ou ambos;  
2º que a sexualidade diz repeito a libido, a orientação sexual, tendo relação com o outro indivíduo como objeto de afeto e de desejo, e 
que esta por sua vez é algo fluído (que pode mudar ao longo de toda nossa vida), individual (que cada pessoa tem a sua e não há 
certo ou errado, havendo apenas nuances e possibilidades) e paradoxal (que é sempre diferente da sexualidade dos outros), sendo o 
traço mais intimo do ser humano, manifestando-se diferentemente em cada indivíduo de acordo com a realidade e as experiências 
vividas;  
3º que a expressão ou papel de gênero é construída culturalmente e diz respeito à forma como as pessoas usam para expressar seu 
gênero em sociedade, desde o uso de roupas e acessórios, até detalhes físicos, como os gestos, as atitudes, o timbre da voz, as 
vestimentas, entre outros, diz respeito à maneira como a pessoa se vê e se “entende” no contexto em que vive, como ela se identifica 
(homem ou mulher) em seu meio social; 
4º Que quanto a sexualidade as pessoas podem ser heterossexuais quando há atração por alguém do sexo oposto, homossexuais 
quando há atração sexual por alguém do mesmo sexo, bissexuais quando há atração por ambos os sexos, pansexuais quando a 
atração é por ambos os sexos e ambos os gêneros de pessoas cis e trans e, por fim assexuais quando há ausência de atração por 
qualquer sexo ou gênero;  
5º que quanto ao gênero as pessoas podem ser cisgênero (identificando-se com o mesmo gênero que lhe foi dado no nascimento), 
transexual ou transgênero (identificando-se com um gênero diferente daquele que foi dado no nascimento) e não binárias (pessoas que 
não se identificam com nenhum dos dois gêneros). 
Atividade: Participantes construindo coletivamente com o auxilio dos facilitadores os conceitos de sexo biológico, sexualidade e 
gênero com uso de “flip chart” e “pilot”, discutindo as possíveis combinações entre sexo, gênero e sexualidade, a complexidade da 
sexualidade humana e a fluidez da orientação sexual, o preconceito e o sofrimento psicológico.  
Roda de discussão com os participantes mediada pelos facilitadores, fazendo uso para suporte da discussão o material audiovisual 
constante no Anexo I Video “Sexualidade e Gênero” link https://youtu.be/y9Idf5CnMEo e Anexo II vídeo: “A liberdade e a coragem de 
ser quem você é” link https://youtu.be/wAUDXLIYUU. Ao final da exibição, o facilitador deverá conversar com participantes sobre o que 
sentiram durante a exibição do vídeo. 

 
10:45h – Dinâmica 3: “Caminhada dos privilégios e das exclusões” 
Objetivo: Tornar mais visível a distribuição desigual de privilégios em nossa sociedade e as barreiras provocadas pelo racismo, 
sexismo e homofobia.  
Atividade: Os facilitadores pedem aos participantes que fiquem de pé em círculo na sala. Em seguida, são feitas perguntas 
(constantes no Anexo III) relativas aos seus privilégios. Dependendo de quais privilégios tiveram acesso, as pessoas permanecem em 
seus lugares ou dão passos atrás (para fora) ou para frente em sentido ao centro do circulo. Ao final, discute-se a sensação de 
permanecer mais próximo ao centro (as pessoas mais privilegiadas) e de estar afastado do miolo (as pessoas menos privilegiadas). 
 
11:20h – Roda de discussão: “Racismo no Brasil” 
Objetivo: Apresentar o racismo como uma construção cultural que sustenta a suposta superioridade de pessoas brancas e oprime 
negros, indígenas e ciganos no Brasil, tendo reflexos extremamente penosos na saúde integral destas pessoas.  

https://youtu.be/y9Idf5CnMEo
https://youtu.be/wAUDXLIYUU
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Atividade: Roda de discussão com os participantes mediada pelos facilitadores e por um convidado com propriedade do tema, 
fazendo uso para suporte da discussão o material audiovisual constante no Anexo IV (Apresentação: “Na trilha da Dor: Discutindo o 
Racismo e sua Negação” de Celso Vergne) e Anexo V (vídeo: “Doll Teste – Os efeitos do Racismo nas Crianças” link 
https://youtu.be/CdoqqmNB9JE). Ao final da exibição, a/o facilitador/a deverá conversar com participantes sobre o que sentiram 
durante a exibição dos slides e do vídeo. 
 
12:00h – Intervalo para Almoço  
 
13:00h – Dinâmica 4: “Onda e tempestade” 
Objetivo: Integrar e descontrair os participantes após o intervalo do almoço e aferir/levantar o nível/grau de conhecimento prévio dos 
mesmos sobre a prevenção combinada ao HIV e as ISTs.  
Atividade: Os participantes sentados em roda sentados deverão levantar e ocupar a cadeira a sua direita ou a sua esquerda sempre 
que o facilitador disser “onda para a direita”, ou “para a esquerda” respectivamente. Quando o facilitador disser “tempestade” os 
participantes deverão levantar e ocupar o acento a sua frente na roda, nisso um dos facilitadores que esta de pé sentará deixando um 
acento a menos disponível. Ao participante que ficar de pé será feita uma pergunta sobre Prevenção combinada, transmissão do HIV e 
AIDS. Ao todo serão feitas cinco perguntas. 
 
13:45h – Apresentação: Cenário da transmissão do HIV, Hepatites Virais, Sífilis e outras ISTs em Queimados e no Brasil 
Objetivo: Familiarizar os participantes com o atual cenário epidemiológico de transmissão das ISTs no município de Queimados, na 
Região Metropolitana, no Estado do Rio de Janeiro, na Região Sudeste e no Brasil como um todo.  
Atividade: Apresentação expositiva e discussão com material com indicadores a ser elaborado pelo Programa Municipal de IST e 
Serviço de Vigilância Epidemiológica. 
 
14:30h – Dinâmica 5: “Concordo/Discordo” 
Objetivo: Trabalhar diferenças individuais relacionadas à crenças e aspectos morais que fundamentam comportamentos 
discriminatórios, incluindo o sexismo, a homofobia, LGBTfobia e a sorofobia.  
Atividade: Os facilitadores mostram que na sala estão afixados dois cartazes, “Concordo” e “Discordo”, e informa ao grupo que fará a 
leitura de uma série de frases que não serão discutidas (relacionadas no Anexo VI). Pede às pessoas que se posicionem, livremente, 
junto ao cartaz  que melhor expresse seus sentimentos em relação ao que for lido e que observem o que acontece com os outros e 
consigo mesmo. A/o facilitador/a só passa à leitura da frase seguinte depois que todos estiverem posicionados e tiver registrado o 
número de pessoas que permaneceram em cada um dos lados. Não há possibilidade de a pessoa ficar no meio do caminho. Todos 
devem se posicionar do lado q mais se aproxima da sua posição/opinião em relação à frase. Ao final a experiência é compartilhada e 
a/o facilitador/a estimula a discussão, atentando para os seguintes pontos:  
 As regras sociais e culturais são variáveis e determinadas em cada situação.  
 As regras sociais e culturais têm força coercitiva, mas não são imutáveis.  
 Dificuldade em pertencer à minoria.  
 A importância de termos clareza sobre nossas posições e sentimentos frente aos preconceitos, mitos e tabus. 
 Observar que existem experiências humanas sobre as quais há muita. 

 
15:15h – Apresentação: A “Mandala da Prevenção Combinada” seus dispositivos e conceitos básicos. 
Objetivo: Familiarizar os participantes com abordagens biomédicas e comportamentais da prevenção combinada.  
Atividade: Apresentação fazendo uso para suporte da discussão o material audiovisual constante no “Anexo VII”. 
 
15:45h – Dinâmica 6: “ Carrossel” 
Objetivo: Experimentar posições de profissional e usuária/o de saúde em torno de questões que aparecem na rotina dos serviços e 
que demandam uma intervenção na perspectiva da Prevenção Combinada.  
Atividade: Os participantes são distribuídos em duas rodas, ficando uma dentro da outra. Na roda de dentro ficam participantes que 
vão interpretar profissionais de saúde e roda de fora ficam participantes que vão interpretar usuários. Cada participante/usuário/a 
receberá um perfil (constantes no “Anexo VIII”) que dramatizará diante do participante profissional de saúde. O profissional de saúde 
exercerá sua função de promotor da Prevenção Combinada, buscando responder à necessidade do/da paciente. A cada 4 minutos o/a 
participante usuário/a passará para a cadeira do lado direito e recomeçará a consulta com outro participante/profissional. A troca será 
por 3 vezes. Depois de 3 vezes de troca de profissional de saúde, quem está na roda de dentro passa para a roda de fora e quem está 
na roda de fora passa para a roda de dentro e o processo se repete só que, desta vez, girando para o lado esquerdo. Abrir plenária 
para discutir dificuldades sentidas e soluções para as dificuldades. 

 
16:30h – Dinâmica de Encerramento: “Tecendo uma rede” 
Objetivo: Oferecer espaço para que participantes avaliem como se sentiram e o que adquiriram no encontro.  
Atividade: Os facilitadores fazem um círculo com participantes que são convidados as a dizerem qual conhecimento pode ser 
construído coletivamente neste dia e qual a sua avaliação pessoal sobre o evento. Em seguida, um dos facilitadores joga um carretel 
de fita para um dos participantes e pede para o mesmo dizer o que recebeu deste encontro e o que deixou para os outros 
participantes. Segura a ponta e joga o novelo para outro participante que também deverá dizer o recebeu do encontro e o deixa para o 
grupo, assim sucessivamente até o último participante, quando então haverá se formado uma teia. Então um dos facilitadores dirá que 
o êxito do nosso trabalho daqui para frente dependerá do quão firmemente cada um faça a sua parte, assim como seguramos cada 
ponta da fita na rede formada. 

 
16:50h – Confraternização / Lanche 
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Atos do Secretário Municipal de Urbanismo 
 

O Subsecretário Municipal de Urbanismo (respondendo), no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:  

Portaria n. º 048/SEMUR/2020 – Publica Alvará de Licença. Tornar público o ALVARÁ DE LICENÇA n.º 005/2020, para construção 
de um imóvel de uso residencial, nº. 11, situado na Rua Tabatinga, lote 04, quadra J, Bairro do Carmo, Loteamento Vila São Francisco, 
Queimados–RJ, emitido em 10 de fevereiro de 2020, através do processo 4875/2019/10, em que é requerente Freitas e Couto 
Construções LTDA. 

JORGE SANTOS DO NASCIMENTO 
Subsecretário de Urbanismo (Respondendo) 

 

Atos do Conselho Municipal de Habitação 
 

ATA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
Aos treze de fevereiro de dois mil e vinte, no Celti – Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade, estiveram presentes os Conselheiros 
e convidados para cerimônia de posse do novo colegiado para a gestão dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois – 2020-2022. Aberta a 
cerimônia e feita a composição da Mesa de Abertura: Secretária Municipal de Habitação - Srª. Romilda Gonçalves Machado; 
representando a Câmara Municipal – Vereador José Carlos Leal Nogueira; Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e 
respondendo como Coordenadora de apoio aos Conselhos Municipais – Srª. Nilcelene Moreira da Silva Costa e o Prefeito de 
Queimados - Sr. Carlos Vilela. Após a composição, todos foram convidados para a execução do Hino Nacional e Hino do Município de 
Queimados. Após a mestre de cerimônia passou a palavra aos componentes da mesa. Teve a palavra a Srª Nilcelene. Cumprimentou 
a mesa e os presentes, e falou sobre a importância do Conselho de Habitação, principalmente com essas calamidades que vem 
acontecendo e na elaboração e implantação de politicas públicas voltadas para esta área. Sobre a importância da alteração da lei, pois 
é um pouco antiga, para a melhoria do nosso município e salientou a importância do empenho dos conselheiros. Passado a palavra a 
Srª Romilda, cumprimentou a mesa e os presentes, discursa também sobre a importância da alteração da lei e regimento interno, pois 
estão um pouco defasados e pediu a colaboração de todos os conselheiros para fazer um bom trabalho para os munícipes. Após o Sr. 
José Carlos – teve a palavra e cumprimentou a mesa e a todos, discursa sobre a importância da reativação do Conselho, que quando 
era Secretário da Pasta em 2013 deu início ao conselho. Sobre Queimados ter sido um dos munícipios do Rio de Janeiro que iniciou o 
Programa Minha Casa Minha Vida com o conjunto Valdariosa e lembrou da enchente e das chuvas de granizo que aconteceram em 
nosso munícipio, salientando o tamanho da demanda que a Habitação tem para atender. Por fim passado a palavra para o Prefeito de 
Queimados - Sr. Carlos Vilela que cumprimentou a mesa e a todos.  Parabenizou os conselheiros que estão assumindo essa 
importante função, e agradeceu a todos pelo esforço e salientou que não é fácil compor um conselho e da importância do mesmo para 
o desenvolvimento do município. Mencionou que no passado foram cometidos erros por não ter um conselho de Habitação e com isso 
foi construído o Empreendimento Valdariosa sem escola e creche, mas que agora com o conselho, os novos empreendimentos a 
serem construídos deverão ter escolas e creches em seus projetos a serem construídas, se colocando a disposição para contribuir no 
que for necessário e que precisa de todos juntos. Convite para dar posse aos conselheiros o prefeito- Sr. Carlos Vilela, que 
oficialmente empossa os novos membros do Conselho. Após fez o chamamento para a posse conforme listagem do livro de posse. 
Passado para a assinatura do Livro de Registro de Posse do Conselho Municipal de Habitação. Feito o encerramento com a Srª. 
Nilcelene fazendo o chamamento de Conselheiros Titulares e Suplentes para a Composição das Comissões e da Diretoria Executiva, 
na próxima reunião ordinária, em 05 de março de 2020 às 10h, na Secretaria Municipal de Habitação. 
 

 


