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INÍCIO



Washington Reis de Oliveira

Empresário e político, nascido em 05 de abril de 1967, em Xerém, 4º distrito de Duque de Caxias,
residindo lá até os dias de hoje. Dono de uma carreira política meteórica, foi Vereador aos 25 anos em
1992, em seguida Deputado Estadual em 1994. Washington foi reeleito 2 vezes Deputado Estadual, até
que, em 2004, foi eleito pela primeira vez Prefeito de Duque de Caxias. Como Prefeito, Washington Reis
fez obras importantes, como o hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, referência em urgência e
emergência, deu condições de trabalho e salários dignos para os servidores, criou 32 creches e inúmeros
investimentos na saúde.
Nas eleições de 2010, Washington foi um dos 10 mais votados do Estado para Deputado Federal, sendo
reeleito na eleição seguinte em 2014. Na Câmara Federal, exerceu larga atividade legislativa, atuando
como presidente da Comissão de Viação de Transportes, apresentando mais de 200 atos legislativos,
entre outras atividades, que o tornaram referência em articulação institucional no congresso nacional.
Voltado para o seu compromisso com Duque de Caxias, Washington Reis interrompeu seu mandato
como Deputado Federal, sendo eleito em 2016 novamente Prefeito de Duque de Caxias, com foco na
devolução de serviços dignos para seus cidadãos.
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Marquinho Pessanha

Marcos Elias Freitas Pessanha Moreira, 53 anos, foi eleito Vereador em 1992, 1996 e em 2000.
Atuou como Assessor Especial em 2003, Secretário Municipal de Cultura em 2008 e foi eleito Vice-
Prefeito de Duque de Caxias em 2016 na chapa com o Prefeito Washington Reis.
Engenheiro e Professor, quando Vereador em Duque de Caxias procurou atender aos anseios do
povo, cumprindo o seu dever de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, sendo um dos mais
atuantes na Câmara Municipal. Apresentou projetos de Lei e indicações legislativas importantes
que acabaram com a taxa de renovação de alvará, que exige que parte da frota de ônibus das
linhas municipais seja adaptada com rampas para melhor acesso às pessoas com deficiência física
e isentando os templos religiosos das taxas de serviços diversos. É co-autor do projeto de eleições
diretas para Diretores e Vice-Diretores de escolas municipais.

INÍCIO



Procuradoria Geral do 
Município

Dr. Maurício Gomes Vieira
Procurador Geral do Município

Dr. Ian Fernandes da Rocha

Subprocurador do Município

Dr. Amaury L.A. Nogueira

Subprocurador do Município

Dr. Renato L.G. de Vasconcellos

Subprocurador do Município

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA PGM

INÍCIO



MAURÍCIO GOMES VIEIRA

Formado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO
no ano de 1999, é pós-graduado em Direito Tributário (UNESA – 2000/2001) e em Regulação e
Negócios do Petróleo, Gás e Energia (IBP/UERJ – 2004/2005), tendo, ainda, iniciado o LL. M. em
Direito Societário e Mercado de Capitais (FGV – 2012) e cumprido diversos créditos no LL. M. da
University of California, Davis/School of Law – International Commercial Law Program/Contracts
and Dispute Resolution, durante os anos de 2006 a 2008. Foi advogado da Petróleo Brasileiro S.A.
– PETROBRAS, aprovado em concurso público (janeiro de 2004 a dezembro de 2008), chegando a
exercer a função de Gerente Setorial de Direito Civil e Comercial do Jurídico de Contencioso da
referida companhia, e advogado, também aprovado em concurso público, do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (janeiro de 2009 a julho de 2010), função que
exerceu até ser aprovado no concurso público para Procurador do Estado do Rio de Janeiro em
julho de 2010, cargo que atualmente ocupa. Participou como auditor da Comissão Disciplinar do
Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo (até junho de 2015).

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Controle Interno

Dra. Luciana Ribeiro Gomes
Secretária

INÍCIO

Armando dos Anjos Tiago

Subsecretário de  Análise de Gestão

Dra. Monica F. do Amaral

Subsecretária de Controle Interno



ATRIBUIÇÕES DA SMCI

A Secretaria Municipal de Controle Interno é
responsável pelo desenvolvimento de procedimentos,
normas e instruções que visam o aprimoramento, a
eficiência e eficácia dos controles internos da
administração municipal. A SMCI desenvolve métodos
e processos em busca do bom desempenho das
tarefas desempenhadas pela Prefeitura de Duque de
Caxias, com o objetivo de prestar o melhor
atendimento possível à população do município, por
meio de equipamentos públicos de qualidade.INÍCIO



LUCIANA RIBEIRO GOMES

Advogada, pós-graduada em Gestão Pública, Psicologia Jurídica, Direito e Educação, além de
MBA na FGV e cursos de extensão no IBMEC e PUC-Rio. Coordenadora do Setor de Contratos e
Convênios da Procuradoria Geral do Munícipio – PMDC, no ano de 2005; Assessora da Secretaria
Municipal de Governo e membro da Comissão Permanente de Licitações da PMDC, de 2005 a
2008. Assessora da Secretaria Municipal de Obras e membro da Comissão Especial do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) do município de Belford Roxo, de 2009 a 2012. Assessora
Especial da Secretaria Municipal de Governo nesta gestão e, atualmente, Secretária Municipal de
Controle Interno.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Governo

João Carlos S. Brecha
Secretário

Roger Macedo Feital

Assessor Especial

Douglas Rhanieri M. dos Santos

Subsecretário de  Ações 
Institucionais

Amisterdan Santos Viana

Assessor Especial

INÍCIO Bruno Netto do Espírito Santo
Assessor Especial das Comissões 

Técnicas do Governo

Alcimar Pinto Almeida Neto
Subsecretário de  Planejamento 

Estratégico, Captação de Recursos e 
Relações Internacionais

Ellen Cordeiro de Souza
Chefe de Gabinete



ATRIBUIÇÕES DA SMG
I – Prestar assessoramento ao Prefeito, nos assuntos de natureza política e administrativa de governo;
II – Avaliar, desenvolver ações e elaborar projetos de interesse governamental, promovendo a ligação entre o Governo e as demais Secretarias Municipais, e com
outros órgãos das esferas Federal e Estadual;
III – Acompanhar os interesses da administração municipal junto ao Legislativo, sociedade civil organizada, aos governos Municipal, Estadual e Federal, bem como
às instituições e entidades nacionais e internacionais;
IV – Acompanhar as relações parlamentares, concomitantemente com o Gabinete do Prefeito e outras Secretarias, referentes à:
a) projetos de Lei, requerimentos e indicações em trâmite no Poder Executivo Municipal, garantindo-lhes atendimento rápido e eficiente;
b) mensagens e respectivos projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dirigidos à Câmara Municipal, organizando informações corretas e
simultâneas ao seu andamento;
V – Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos para pronunciamento, pareceres e informações do Poder Executivo às solicitações da Câmara
Municipal e Ministérios Públicos (Estadual e Federal);
VI – Promover a coordenação e o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos diversos órgãos da Administração direta e indireta;
VII – Apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos ao Governo, quando solicitado;
VIII – Propor ao Prefeito medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução no Governo;
IX – Promover a articulação do Prefeito com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;
X – Acompanhar o cenário sócio-político do Município, envolvendo questões de interesse do Governo Municipal, para melhor orientar e/ou subsidiar os processos
decisórios da Administração;
XI – Promover o gerenciamento, a coordenação e a execução das providências para publicação, no Boletim Oficial do Município, dos atos oficiais apresentados
pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo Municipal;
XII – Promover o gerenciamento e a execução das licitações que lhes forem requeridas pelos diversos órgãos da Administração Direta, em fiel observância às
legislações e às normas estabelecidas;
XIII - Atuar como órgão gerenciador das atas de registro de preços realizadas por todos os entes da Administração Direta;
XIV – Prestar assistência e apoio administrativo aos trabalhos da Junta de Serviço Militar, quando solicitado;
XV - Elaborar, numerar, organizar, controlar, publicar e promover coletânea de atos executivos, normativos e decisórios do Prefeito (portarias, decretos, ofícios
etc.) e atos legislativos (Leis ordinárias, Leis complementares e emendas à Lei Orgânica), garantindo sua memória institucional;
XVI - Elaborar pareceres sobre os assuntos de natureza política e administrativa, submetidos à deliberação do Prefeito;
XVII - Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
XVIII - Planejar, programar, executar e controlar, no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem
como à gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XIX - Receber e registrar o expediente recebido pelo Gabinete do Prefeito e pela Secretaria de Governo, além da preparação e o encaminhamento do expediente a
ser despachado pelo Prefeito;
XX - Cuidar da administração geral do prédio em que funciona a sede da Prefeitura, zelando pelos bens imóveis e móveis, incluindo acervo de obras de arte;
XXI – Responsável pelo almoxarifado central do Município;
XXII – Responsável pela Central de Atendimento Funerário – CAF, que concede gratuidade em sepultamentos para hipossuficientes.
XXIII - Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito Municipal.

INÍCIO



JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA

Advogado, formado pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, com mais de 10 anos de atuação
nas áreas cível, trabalhista, administrativa e previdenciária. Tem em seu currículo atuação em
cargos de direção e assessoramento jurídico em empresas privadas do setor de transporte,
distribuição e comercialização de alimentos, além de ter atuado como advogado contratado da
ASSINAP (Associação de Ativos, Inativos e Pensionistas), como Chefe de Gabinete de Deputado
Estadual na ALERJ, Assessor Especial do Presidente das Indústrias Nucleares do Brasil e Presidente
do IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias).
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Secretaria Municipal de 
Comunicação Social 

Aroldo Candido de Brito
Secretário

Diego Gomes Dutra

Subsecretaria de Imprensa

Michaell Cezar Soares França

Subsecretaria de Relações Públicas

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA SMCS

A Secretaria Municipal de Comunicação Social tem a missão
fundamental de levar a informação aos cidadãos, de forma completa,
transparente e democrática, colaborando para construir um governo
participativo e solidário. A SMCS é responsável pela comunicação
interna e externa, assessoria de imprensa, promoção e realização de
eventos, site e redes sociais oficiais, campanhas institucionais,
atendimentos estratégicos às demais secretarias do governo.

INÍCIO



AROLDO CANDIDO DE BRITO

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação 

Leandro Teixeira Guimarães
Secretário

Rodolpho Unger Wanek

Subsecretário de Urbanismo

Rafael Machado Quaresmo

Subsecretário Executivo

Sueli Conceição da Silva Tostes

Subsecretária de Habitação

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA SMUH

A Secretaria de Urbanismo e Habitação tem por finalidade efetuar o
planejamento urbano e o controle do uso e ocupação do solo, assim
como o licenciamento e regularização de benfeitorias com base na
legislação urbanística vigente através da Subsecretaria de Urbanismo
com as atribuições de fiscalizar, planejar e licenciar o uso do solo do
Município com objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos
habitantes de Duque de Caxias. Ainda sendo de sua responsabilidade a
coordenação na elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana,
além de planejar e organizar o sistema de fiscalização de obras do
Município, também é responsável pelo atendimento, acompanhamento
e verificação das demandas de denúncias de obras irregulares.
Sendo a Secretaria de Urbanismo e Habitação, responsável através da
Subsecretaria de Habitação pelo cadastramento de beneficiários do
programa social Minha Casa Minha Vida, além da atualização dos dados
cadastrados, reunião de esclarecimento, sorteio das unidades, entrega
das chaves, acompanhamento social das famílias beneficiadas e
desenvolvimento de atividades aos moradores beneficiados no
programa.

INÍCIO



LEANDRO TEIXEIRA GUIMARÃES

Engenheiro civil, pós graduado em Engelharia Estrutural, graduando em Arquitetura e Urbanismo.
Executou nos últimos 15 anos mais de 200 obras em diversos locais da região metropolitana,
atuando como Subsecretário de Obras da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias de janeiro de
2017 a outubro de 2017; como Subsecretário de Obras e Secretário de Urbanismos da Prefeitura
Municipal de Mesquita de 2014 a 2015; como Gerente de Contratos de Engenharia no mercado
privado entre janeiro de 2009 a dezembro de 2013; como Gerente de Obras Públicas da Prefeitura
Municipal de Duque de Caxias de janeiro de 2005 a dezembro de 2008.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Administração 

Francisco Costa Klayn
Secretário

Iracema M. B. de Oliveira

Subsecretária de Administração

Silas Nogueira de Freitas

Subsecretário de Patrimônio

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA SMA

A Secretaria responsável pela gestão administrativa e funcional dos
servidores, concessão de direitos a servidores públicos efetivos,
temporários e cargos comissionados; gestão do patrimônio municipal;
edição de atos normativos complementares à legislação municipal.
Responsável pela elaboração, gerência e confecção da folha de
pagamento dos servidores ativos da municipalidade. Exerce o controle
físico dos bens de caráter permanente da administração pública
municipal realizando o tombamento, registro, guarda, controle,
movimentação, preservação, baixa, incorporação e inventário dos bens
móveis, imóveis. Também é responsável pelo arquivo municipal e pelo
protocolo geral.
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FRANCISCO COSTA KLAYN

Chiquinho Pessanha, como é conhecido por toda a cidade, é servidor público concursado pelo
município de Duque de Caxias. Foi nomeado, em 2005, como assessor direto do então secretário
municipal de Cultura e hoje vice-prefeito Marquinho Pessanha. Em 2007, foi assessor especial do
Prefeito Washington Reis e convidado a retornar ao governo como Secretário Municipal de
Administração, em 2017.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Fazenda e

Planejamento 

Carlos Soutinho de Mello
Secretário

Valternei Ribeiro da Silva
Subsecretário de Planejamento, 

Tecnologia da Informação e 
Modernização Administrativa

Carlos Vinicius Nogueira Cabral

Subsecretário de Receita

Plinio Magalhães Fonseca

Subsecretário de Finanças

INÍCIO
Alcides L. N. Cidinho de Freitas

Subsecretário de  Fiscalização

Camilla D. L. Aires Panno

Presidente da Junta de Recursos 
Fiscais



ATRIBUIÇÕES DA SMFP

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento é a pasta
responsável em prover e gerir os recursos financeiros do município, o
equilíbrio das contas públicas e o desenvolvimento de ações de governo
em benefício da população caxiense. A SMFP responde pela formulação
da política econômica-tributária do município; o estudo, a
regulamentação, a fiscalização e o controle da aplicação da legislação
tributária; a orientação dos contribuintes; o planejamento fiscal e
financeiro; a arrecadação e a fiscalização de tributos; o controle da
Dívida Ativa do Município; a formulação da política financeira e
orçamentária do governo; o processamento central de despesas
públicas; a contabilidade geral do município; o controle interno e
prestação geral de contas.

INÍCIO



CARLOS SOUTINHO DE MELLO

O engenheiro Carlos Mello atualmente exerce a função de Secretário Municipal de Fazenda e
Planejamento da Prefeitura de Duque de Caxias e, anteriormente, ocupou o cargo de Secretário
Municipal de Urbanismo e Habitação da mesma. O profissional é graduado em Engenharia Civil
pela Universidade Gama Filho e pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Médio em
Matemática. Atua como engenheiro do IEEA/RJ - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do
RJ; Professor Universitário; Professor de Matemática da Secretaria de Educação do RJ; Diretor de
Obras do MP/RJ; Superintendente de Obras e Projetos da SEOBRAS/RJ; e Diretor Industrial da Cia
Municipal do RIOCOP.

INÍCIO



Secretaria Municipal de
Transportes e Serviços

Públicos 

Eduardo Macedo Feital
Secretário

Maurício Eugênio Figueiredo

Subsecretário de Transportes e Vias 
Públicas

Wagner Primo Cordeiro de Lima

Subsecretário

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA SMTSP

O órgão é responsável pela instalação e manutenção do sistema de
iluminação pública do município, fiscalização do transporte de
passageiros (táxi, ônibus e vans) e do transporte escolar, remoção de
veículos em vias públicas e estacionamento. A SMTSP fiscaliza também
as feiras livres, sendo responsável pela fiscalização de posturas junto ao
comércio, quiosques e publicidade, além de fornecer a declaração de
nada a opor para realização de eventos.

INÍCIO



EDUARDO MACEDO FEITAL

Advogado; Comerciante; Vereador eleito para o período de 2017 a 2020; Consultor Jurídico Geral
da Câmara Municipal de Duque de Caxias, no período de 2005 a 2008. Eduardo Feital nasceu em
Duque de Caxias e atualmente exerce a função de Secretário Municipal de Transportes e Serviços
Públicos da cidade.
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Secretaria Municipal de 
Obras

João Carlos Grilo Carletti
Secretário

Omar Kirchmeyer

Subsecretário Operacional

José Ribamar de Carvalho Rangel

Subsecretário Jurídico

Joaquim Justino da Silva Neto

Subsecretário de Limpeza Urbana

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA SMO

Pasta responsável pela gestão dos programas e projetos referentes às
obras públicas no município; planejamento e coordenação das obras
diretas das equipes de manutenção da infraestrutura municipal;
captação de recursos de diversas fontes em especial da esfera pública
federal, estadual e agências de fomento. A Secretaria desenvolve, ainda,
atividades de fiscalização e operacionalização da limpeza ligadas à
coleta, transporte, destinação final, capinação, varrição, remoção de
entulhos de ruas e logradouros públicos e atividades correlatas
desenvolvidas por órgãos da administração pública.

INÍCIO



JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Pós-Graduado em
Engenharia de Segurança do Trabalho; Subsecretário Extraordinário da Região Serrana da
Secretaria de Estado de Obras pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; Gerente de Projetos e
Obras do INEA - Instituto Estadual do Ambiente, de janeiro de 2009 a janeiro de 2015; Secretário
de Obras da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, de janeiro de 2005 a dezembro de 2008.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Agricultura, Abastecimento e 

Pesca 

Ailton Abreu Nascimento
Secretário

Alexandre Barreto Fernandes

Subsecretário Administrativo

Manoel Alexandre P. de Figueiredo

Subsecretário

INÍCIO



ATRIBUIÇÕES DA SMDEAAP

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca tem como
objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável apoiando a
agricultura familiar para o aumento da produção, diversificação de
culturas e comercialização. A Secretaria coordena as políticas de
agricultura no município, prestando assistência e apoio aos produtores
rurais; coordena, controla e gerencia o sistema de abastecimento e
segurança alimentar; desenvolve programas e projetos voltados ao
desenvolvimento socioeconômico dos agricultores, assim como das
comunidades envolvidas, tendo sempre como prioridade a preservação
do meio ambiente, além de estabelecer política de geração de renda
alternativa através da economia solidária.
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AILTON ABREU NASCIMENTO

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Educação 

Denise Cabalini P. Klayn

Subsecretária de Ensino

Marilda de Paula e Silva

Subsecretária de Educação e 
Infraestrutura

Iracema Medeiros da C. e Silva

Subsecretária de Administração e 
Gestão de Pessoas

INÍCIO

Claudia de Araujo Viana
Secretária



ATRIBUIÇÕES DA SME

A Secretaria Municipal de Educação desenvolve suas ações buscando a
construção da gestão democrática e participativa, a educação igualitária
e o fortalecimento do trabalho coletivo. Os principais objetivos da
Secretaria são planejar, dirigir, executar e avaliar as ações relativas à
garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade e
com vistas ao pleno desenvolvimento dos estudantes, o preparo para o
exercício da cidadania e o trabalho. A pasta compreende uma grande
rede de ensino público, com 178 escolas, cerca de seis mil professores,
1.500 funcionários e aproximadamente 80 mil alunos. A SME é dividida
em departamentos e coordenadorias que atendem e colaboram na
estrutura das unidades escolares. O calendário letivo da Secretaria
garante grupos de estudos, planejamentos e momentos de integração
da família com a escola.

A administração da rede pública municipal de ensino é feita mediante a
formulação de políticas públicas e diretrizes gerais, visando a otimização
e a garantia de padrões de qualidade do modelo educacional e ao
consequente aumento dos índices de escolaridade. A missão da SME é
ser um agente ativo do desenvolvimento local, assegurando às crianças,
jovens e adultos da rede municipal uma educação de qualidade para o
exercício da cidadania.

INÍCIO



CLAUDIA DE ARAUJO VIANA

Professora Claudia de Araújo Viana, Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro / Faculdade de Educação da Baixada Fluminense - UERJ/FEBF. Funcionária Pública do
Estado do Rio de Janeiro a mais de 30anos, lecionando como professora e Funcionária Pública do
Município de Duque de Caxias desde 2000, como professora alfabetizadora da rede.
Exerceu em 2017 o cargo de SubSecretária Municipal de Ensino em D. Caxias e hoje está a frente
da pasta da Educação em nosso município.
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Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil 

Dr. José Carlos de Oliveira
Secretário

Clara Lucia C. dos S. Carvalho

Subsecretária de Monitoramento, 
Regulação e Fiscalização

Sergio Luis de Oliveira Guedes

Subsecretário de Saúde

Ivia Nadia Kobs

Subsecretária de Administração e 
Gestão de Pessoal

INÍCIO André Luiz Gomes Xavier

Subsecretário de Defesa Civil

Alex Freitas Marques

Superintendente de Vigilância 
Ambiental, Vetores e Zoonoses



ATRIBUIÇÕES DA SMSDC

A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuição planejar, 
desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do 
município, compreendendo tanto a prevenção quanto o cuidado 
ambulatorial e hospitalar, observando a legislação vigente;
Para isso, necessita formular e implementar as estratégias de Atenção à 
Saúde, Atenção Primária e Vigilância em Saúde em consonância com os 
princípios do SUS;
Estabelecer normas e parâmetros para o controle de qualidade e 
avaliação da assistência à saúde;
Dirigir, coordenar e supervisionar os órgãos da secretaria, assinar 
convênios, contratos e outros documentos de interesse da secretaria;
Formular políticas e diretrizes que visem garantir a eficiência e a eficácia 
na execução das atividades;
Promover a criação e a interligação de centros de operações e 
incrementando as atividades de monitorização, alerta e alarme, com o 
objetivo de otimizar a previsão de desastres;
Propor à autoridade competente a decretação de situação de 
emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil -
CONDEC;

INÍCIO



DR. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

Dr. José Carlos exerce atualmente o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias.
Cursou BioMedicina em São Paulo e Medicina na Universidade Federal UNIRIO, no Rio de Janeiro,
especializando-se em Ginecologia e Obstetrícia. Exerceu a medicina em vários hospitais nos
municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, como Hospital Santa Lúcia, Hospital São José,
Hospital Perinatal de Laranjeiras, Hospital Municipal Duque de Caxias, entre outros. Ainda no
município, Dr. José Carlos integrou, como cirurgião, a equipe do Programa de Planejamento
Familiar do Ministério da Saúde, no Hospital Municipal Maternidade de Xerém, de 2001 a 2004.
De 2005 a 2007, ocupou o cargo de Diretor Geral do Hospital Municipal Maternidade de Xerém.
Foi Superintendente de Saúde no município em 2007 e 2008.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo 

Simone Sangelis Donato de Oliveira

Subsecretária  de Cultura

INÍCIO

Daniele M. C. Reis de Oliveira
Secretária



ATRIBUIÇÕES DA SMCT

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem a função de promover
o desenvolvimento cultural com a participação da comunidade;
articular políticas de apoio às atividades de cultura e turismo como
forma de integração econômica e social; valorizar e incentivar a
preservação do patrimônio histórico-cultural e artístico; manter e
preservar, com o apoio das demais secretarias, os espaços públicos
destinados às atividades de cultura e turismo no município; elaborar e
divulgar, com a participação dos segmentos sociais organizados, o
calendário municipal de cultura e turismo. A Secretaria tem por
finalidade a execução das políticas de desenvolvimento cultural do
município.

INÍCIO



DANIELE MARQUES CORRÊA  REIS DE OLIVEIRA

Daniele Marques C. de Oliveira é professora por formação no município de Duque de Caxias,
sendo aprovada em dois concursos públicos para Professor II. Sua formação acadêmica inclui
Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pós-
Graduação em Administração Pública para o Desenvolvimento Sustentável pela UNIGRANRIO. Na
área profissional ocupou o cargo de Professora II no Município de Duque de Caxias, atuando
predominante na Educação de Jovens e Adultos e Sala de Leitura. Entre os anos de 2005 a 2008,
ocupou o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Assistência Social e 
Direitos Humanos 

Aline Ferreira Batista Ribeiro

Subsecretária

INÍCIO

Marcus Vinicius M. Guimarães
Secretário



ATRIBUIÇÕES DA SMASDH

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é
responsável pela execução, acompanhamento e avaliação das políticas
municipais de assistência e proteção social, de acordo com as diretrizes
gerais do governo municipal, o Sistema Único de Assistência Social e a
legislação vigente. A SMASDH desenvolve planos, projetos e ações que
visem o enfrentamento dos problemas relacionados à pobreza, exclusão
e risco social da população. A Secretaria administra o funcionamento e
manutenção da infraestrutura física das unidades que compõem o
sistema municipal de assistência social de Duque de Caxias. Além disso,
são funções da SMASDH também a integração entre políticas públicas,
iniciativa privada e sociedade, com vistas ao amparo e proteção a
pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; a
criação, alimentação e atualização do Cadastro Único para programas
sociais; organização e execução de ações necessárias, em parceria com
a Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, para o atendimento às
famílias e pessoas afetadas por situações de calamidades públicas e
desastres.

INÍCIO



MARCUS VINICIUS DE MORAES GUIMARÃES

Iniciou sua trajetória política em 2013 quando foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal 
de Duque de Caxias.
Atualmente está Cursando Gestão Publica na Universidade Fael ( Faculdade Educacional da Lapa )

INÍCIO



Secretaria Municipal de Políticas 
de Segurança, Infraestrutura 

Urbana e Gestões Tecnológicas

Allan Soares Nunes

Subsecretário de Operações

Pedro Carlos de Faria Neto

Subsecretário de Política de 
Segurança

Michel Santos da Silva

Subsecretário de Gestão

INÍCIO

Robson Paschoal Alves André
Secretário

Wilson José Cassimiro de Oliveira

Subsecretário de Tecnologia e 
Projetos

Benjamin Marcelino dos Santos

Subsecretário Executivo  de 
Planejamento Estratégico



ATRIBUIÇÕES DA SMPSIUG

A Secretaria Municipal de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana
e Gestões Tecnológicas tem como missão a regularização viária e
sinalizatória, bem como o comércio formal e informal do Município,
principalmente ambulantes. A SEPOL cuida também das
documentações de estacionamento, protocolo de recursos de trânsito,
fiscalização de ocupações irregulares de áreas públicas e eventos
realizados em vias públicas municipais. Há também a atuação, através
da Guarda Municipal, em ronda escolar, patrulha Maria da Penha,
trânsito, transporte irregular e patrulha florestal.

INÍCIO



ROBSON PASCHOAL ALVES ANDRÉ

Segundo Tenente da Reserva da Armada de Engenharia pelo Exército Brasileiro; Agente da Polícia
Federal – Ministério da Justiça / Polícia Federal; Secretário Municipal de Segurança de Itaboraí;
Secretário Municipal de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas da
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer 

Jorge Luis Silva de Oliveira

Subsecretário

INÍCIO

Sergio Alberto Corrêa da Rocha
Secretário



ATRIBUIÇÕES DA SMEL

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem como missão o fomento
e o apoio a projetos e ações que incorporem as atividades físicas, o
esporte e o lazer aos hábitos de vida da população de Duque de Caxias.
A SMEL promove o acesso às práticas esportivas, atividades sociais e
recreativas, estimulando o gosto pelo esporte e criando hábitos
saudáveis em busca de mais qualidade de vida dos caxienses. A
Secretaria apoia o esporte municipal, estimula a formação de atletas
amadores e profissionais.

INÍCIO



SERGIO ALBERTO CORRÊA DA ROCHA

Serginho assumiu a Secretaria de Esporte e Lazer pela primeira vez entre 2006 e 2008 quando,
através de grandes e precisos investimentos, a SMEL fez de Duque de Caxias um celeiro de atletas
de expressão no cenário nacional, além da cidade com o maior número de campos de grama
sintética do Brasil. Fundador e Presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, foi convidado
pelo Prefeito Washington Reis para retornar à Secretaria, de forma a dar continuidade ao
excelente trabalho desenvolvido anteriormente.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente

Ingrid Kamylla M. de Macedo

Subsecretária Técnica e de 
Licenciamento Ambiental

Vitor Hugo Kaczmarkiewicz

Subsecretário de Meio Ambiente

INÍCIO

Celso Luis P. do Nascimento
Secretário



ATRIBUIÇÕES DA SMMA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável por serviços
como; execução do Licenciamento Ambiental de atividades
potencialmente poluidoras; com relatórios de vistoria e parecer técnico
para expedição das licenças solicitadas, execução de fiscalização
ambiental, inclusive das áreas verdes, cumprimento das leis
ambientais, analise, aprovação e fiscalização de projetos de
recuperação ambiental sob a competência desta secretaria.
A SMMA atende as solicitações de supressão e poda em árvores que
estão com riscos de queda ou não, auxilia o Corpo de Bombeiros em
determinadas ações emergências principalmente em dias chuvosos,
vistorias em áreas públicas e particulares, avaliações de árvores com
risco de queda.
Atua também Promovendo educação ambiental, campanhas educativas
e na execução de programa permanentes de formação e mobilização
para a defesa do Meio Ambiente, tudo isso
articuladamente às unidades de ensino municipais, estaduais e
particulares instaladas no Município e em cooperação com a Secretaria
de Educação.Tem em sua estrutura unidades de Conservação criadas
pelo poder público municipal, sendo elas a Área de Proteção Ambiental
do São Bento (2° distrito), os Parques Naturais Municipais da Caixa
d’Água (2° distrito) e da Taquara (3° distrito) e a Reserva Biológica do
Parque Equitativa (3° distrito).

INÍCIO



CELSO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Filho de educadores, dentista e empresário, nasceu e foi criado no Bairro Parque Fluminense, em
Duque de Caxias. Em seu primeiro mandato como vereador, em 2012, atuou de maneira
expressiva, foi Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. Autor de leis
relevantes como a que obriga a fixação dos horários de trabalho para funcionários de hospitais e
postos de saúde em locais visíveis, para que a população possa acompanhar quais profissionais
estão de plantão, entre outras. Atualmente, em seu segundo mandato como vereador, foi
convidado também para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente onde pretende garantir
grandes avanços e importantes iniciativas para a cidade, em busca de uma Duque de Caxias
melhor e mais evoluída.

INÍCIO



Secretaria Municipal de 
Trabalho, Emprego e 

Renda 

INÍCIO

Fábio Tenório Cavalcanti
Secretário



ATRIBUIÇÕES DA SMTER

Secretaria responsável em coordenar e orientar as atividades voltadas
ao desenvolvimento da infraestrutura de apoio a empreendimentos
econômicos. Exerce a promoção econômica, execução das políticas de
incentivo visando à atração, manutenção e desenvolvimento de
iniciativas industriais, comerciais e de prestação de serviços.
Responsável pelo apoio e incentivo à promoção de eventos capazes de
contribuir para a divulgação do município, para a criação de negócios e
desenvolvimento de empreendimentos locais.

INÍCIO



FÁBIO TENÓRIO CAVALCANTI FRANCESCONI

Começou sua vida profissional em Caxias trabalhando na equipe de retaguarda do colégio mantido
por seu avô, o eterno Deputado Tenório Cavalcanti, de quem foi secretário particular por toda a
sua vida profissional. Exerceu função no Gabinete da Presidência da República, no Rio de Janeiro.
Foi Assessor pessoal do ex-senador Hydekel de Freitas. Tornou-se Advogado e Jornalista, tendo
sido por dois anos, apresentador de TV no programa Câmera Aberta, ao lado do jornalista Jair
Marchesini. Foi vice-presidente do IPEM/RJ, de onde se afastou para assumir a Secretaria de
Trabalho, Emprego e Renda no Município de Duque de Caxias. É membro das Executivas
Municipal, Estadual e Nacional do PTB.

INÍCIO


