
São Pedro da Aldeia

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0010/2020 

Em, 27 de março de 2020

FICA CONCEDIDO AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR  WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA –
PREFEITO DE DUQUE DE CAXIAS, O “TÍTULO 
DE CIDADÃO ALDEENSE”, PELOS 
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO 
ESTADO. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica concedido ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR  WASHINGTON 

REIS DE OLIVEIRA – Prefeito de Duque de Caxias, o “TÍTULO DE CIDADÃO 

ALDEENSE”, pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIV A

Washington Reis de Oliveira Prefeito do Município de Duque de Caxias, 

atualmente filiado no MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

Nascido em, 5 de abril de 1967, é um político brasileiro e empresário do ramo 

futebolístico. É o atual prefeito de Duque de Caxias desde de 2017, já tendo ocupado o 

cargo entre 2005 e 2008, após ganhar a eleição municipal de 2016 com 54,18% dos 

votos válidos.

Nasceu em Xerém, 4º distrito do município, e lá reside até hoje. Foi deputado 

federal pelo PMDB do Rio de Janeiro e diretor-executivo do Esporte Clube Tigres do 

Brasil. Também atua como presidente de honra do Duque de Caxias Futebol Clube. É 

casado e pai de três filhos.

É cristão evangélico, sendo membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Sua carreira política é meteórica. Em 1992, com apenas 25 anos, iniciou a sua 

trajetória vencendo as eleições para vereador pelo PSB. Em 1994, tornou-se deputado 

estadual pelo PSC, se reelegeu em 1998 e pela terceira vez em 2002, permanecendo no 

cargo até as eleições de 2004.

Venceu as eleições para prefeito de Duque de Caxias em 2004, pelo PMDB, 

permanecendo até 2008.

Em 2009, assumiu o cargo de subsecretário estadual de Obras Metropolitanas do 

Rio de Janeiro. Foi nessa época que Washington Reis ampliou as intercessões em 

alguns trechos do Arco Rodoviário Metropolitano na região da Baixada Fluminense, 

atualizando o projeto que já tinha mais de 40 anos para beneficiar a população de 

lugares que, na época do projeto original, eram pouco habitadas.

Deixou o cargo em 2010 para se candidatar a deputado federal. Foi eleito com 
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mais de 130 mil votos, ficando entre os dez mais votados do Rio de Janeiro. Reeleito 

em 2014 para o segundo mandato.

Nos parlamentos estadual e federal, Washington Reis contabiliza mais de 200 atos 

legislativos (entre leis, decretos, emendas). É dele a Lei nº 4.148 de setembro de 2003, 

Lei das Cadeirinhas, que “obriga no âmbito do território do Rio de Janeiro, todas as 

crianças com idade inferior a quatro anos serem transportadas nos bancos traseiros dos 

veículos de passageiros, posicionadas e retidas pelo cinto de segurança ou retenção 

equivalente.” Já em âmbito nacional, “obriga os fabricantes de veículos a disponibilizar 

os mecanismos para fixação dos dispositivos de retenção de crianças (cadeira e cinto de 

segurança) na forma recomendável pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas.

Na qualidade de Legislador fico honrado de propor aos meus Nobres Pares a 

presente Láurea que tem por escopo parabenizar a dedicação e empenho demonstrados 

pelo   EXCELENTÍSSIMO  WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA – Prefeito de 

Duque de Caxias.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2020.

BEATRIZ SOARES GOMES LEITE

Vereador(a) - Autor(a)
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