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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE
2017, REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO, EM
SUA SEDE PRÓPRIA, PALÁCIO PROF. MOYSÉS
HENRIQUE DOS SANTOS, A RUA DEFENSOR
PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77, VILAR
DOS TELES, NESTA CIDADE.

Às dezenove horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezesseis, na
Câmara dos Vereadores de São João de Meriti, Plenário Sergio Luiz da Costa Barros, realizou-se a
2ª Sessão Plenária Ordinária do corrente ano, da Câmara dos Vereadores de São João de Meriti.
Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente convida ao 1º Secretário a proceder à chamada nominal.
Presentes os Vereadores Davi Perini Vermelho – Amilton Machado Domingues – Giovani
Leite de Abreu – Carlos Roberto Rodrigues – João Dantas de Mello - Adilmar Arcênio dos
Santos – Aldilas Hungria Toledo - Anderson Braga Miranda – Carlos Eduardo do
Nascimento – Claudio Almeida da Silveira – Elias Nunes de Queiroz – Ernane Aleixo - João
Dias Ferreira – Leonardo Vieira Mendes – Paulo Roberto de Oliveira Fernandes – Rogério
da Silva Souza – Rogério de Macedo Fernandes – Rogério Mendes Paes - Rony Ferraz
Queiroz – Sebastião Ária da Silva e Valdecir Dias da Silva. Havendo número legal e regimental
o Sr. Presidente deu início aos trabalhos desta noite e convida ao 1º Secretário a fazer a leitura da
Ata da Sessão anterior, que após lida, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente
convida o 1º Secretário a fazer a leitura do expediente. É lido: Projeto nº 006/17, de autoria da
Mesa Diretora, Criando Comissão Especial; Projeto nº 007/17, de autoria do Vereador Mica, dando
nova denominação de logradouro público; Processos nº 086 e 087/17, ambos de autoria do
Vereador Léo Vieira, indicando obras de reforma de Praça na Rua Fernando, Bairro Jardim
Metrópoles e construção de Praça na Rua Paraíba, Centro de São João de Meriti; Processo nº
096/17, de autoria do Vereador Rogério Silva, indicando reforma de Praça no Bairro Vilar dos
Teles. ORDEM DO DIA: Respeitando o Art. 105. § 2º do Regimento Interno, o Projeto nº 006/17,
de autoria da Mesa Diretora, que Cria Comissão Especial, entra na pauta de votação. GRANDE
EXPEDIENTE: Na tribuna o Vereador Doca Brazão, onde inicialmente faz uma saudação a todos
os presentes. Segue falando do caos que o Governo anterior deixou nossa Cidade, na área da saúde,
educação e no salário dos ativos e inativos do Município. Fala que hoje tem visto algumas pessoas
criticando um Governo que tem apenas 45 dias nas redes sociais, mas o estado que a Cidade estava
quando o Prefeito assumiu. Aproveita para solicitar uma Moção de Pesar a família do nosso
querido Candido Pereira Mattos “Candinho”. O nobre orador solicita que o Sr. Presidente Oficie o
Prefeito para saber se essas diversas antenas de comunicações espalhadas pelo Município estão
pagando seus impostos, tendo em vista a dificuldade financeira do Município e grande quantidade
de antes de telefonia móvel. Em aparte, o Vereador Elias Queiroz, diz que tem uma antena na
empresa NEXTEL em sua propriedade, mas está tudo descrito dentro da legalidade. O orador
agradece ao aparte e finaliza seu discurso falando da bagunça existente na Praça José de Amorim,
onde é preciso fazer uma Lei obrigando o comerciante a fechar seu estabelecimento no máximo às
três horas da manhã, do contrario perde seu alvará. Pela Ordem, o Vereador Rogério Fernandes
agradece ao Prefeito pela nova iluminação na Praça do Estado, e na próxima semana vai será feito
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a poda das árvores. Na tribuna o Vereador Tatão, onde inicialmente faz uma saudação a todos os
presentes. Segue falando da triste perda do eterno político de nossa Cidade “Candinho”, pessoa que
sempre lutou pelo desenvolvimento de nossa Cidade. Fala que o Prefeito anterior fez muita gente
passar mal e outras chegarem a óbito, mas vemos o Prefeito Dr. João transformar esse cenário,
trabalhando com muito afinco e determinação, mas o povo tem que fazer a sua parte, pois não é
possível retirar um entulho hoje e amanhã já ter outro no lugar. Segue falando das dificuldades de
ganhar novamente um Mandato como Vereador, onde algumas pessoas com escárnio falavam que
não conseguiria, mas graças a Deus e ao povo Meritiense alcançou mais uma vez um lugar neste
Parlamento. Em aparte o Vereador Elias Queiroz fala que o nobre orador ganhou por que é e
sempre foi trabalhador, pessoa humilde que sempre atendeu o povo diuturnamente. O orador
agradece ao aparte e finaliza seu discurso agradecendo a todos pelo carinho. Na tribuna o
Vereador Mica, onde inicialmente faz uma saudação a todos os presentes. Segue falando que será
uma honra assinar essa Moção de Pesar do seu amigo Candinho. Fala que existe em nossa Cidade
um monopólio da empresa OI com relação à internet e essa empresa presta um serviço de má
qualidade, por isso, é preciso que essa Casa junto com o Prefeito acabe com esse monopólio,
permitindo assim que o serviço seja barateado e a população possa escolher uma internet de melhor
qualidade. Aproveita para solicitar que o Sr. Presidente encaminhe um Ofício ao Presidente da
Nova Dutra sobre a questão das enchentes no bairro Grande Rio, Conjunto Azul, pois a água escoa
da Dutra direto para essa localidade contribuindo e muito para as enchentes. Solicita que seja
enviado um responsável da empresa para que juntos com o Executivo e Legislativo saia uma
solução para esse problema. Por fim, agradece ao Prefeito, ao Secretário Dr. Antonio e ao
Representante do Estado Sr. Vicente, que estiveram no Grande Rio para analisar a construção da
tão sonhada galeria pluvial. Pela Ordem, o Vereador João da Padaria faz o registro da presença
de grandes amigos. Na tribuna o Vereador Dudu Soares, onde inicialmente faz uma saudação a
todos os presentes. Segue agradecendo a presença de muitos amigos, entre eles o Delírio F. C. do
Morro Azul, que vem fazendo um lindo trabalho nesta comunidade. Continuando, tece comentários
de como surgiu à idéia de solicitar a criação desta Comissão Especial, após faz a leitura do interior
teor do Projeto que cria a Comissão de autoria da Mesa Diretora. Destaca que a Comissão vai
andar pelos quatro cantos do Município com o intuito de analisar e criar relatório sobre o estado
que se encontram os animais, além de propor algumas sugestões ao Executivo Municipal. Segue
lembrando que muitos Vereadores são gostam de animais domésticos, por isso, tem certeza que
essa matéria será aprovada por unanimidade. Finaliza seu discurso dizendo sobre a necessidade de
ser criado um Veterinário Popular para esses animais que estão pelas Ruas. Na tribuna o Vereador
Aldinho Hungria, onde inicialmente faz uma saudação a todos os presentes. Agradece o convite
do Vereador Dudu Soares para fazer parte da Comissão Especial que vai ser aprovada nesta
noite, onde esta Comissão com certeza trabalhará em prol dos animais de nossa Cidade. Segue
dizendo que vai apresentar um Projeto que autoriza o Prefeito a contratar o seguro educacional
para as nossas crianças, que pode também ser extensivo para os profissionais da educação.
Seguindo, fala que vai apresentar uma proposta de Emenda ao Regimento Interno, para que o
Publico possa se manifestar durante as Sessões Ordinárias, exercendo seu direito democrático de
aplaudir ou vaiar. Finaliza seu discurso falando que o Vereador Ratinho tem uma Lei aprovada
que obrigas as Concessionárias a retirarem os cabos que não estão sendo utilizados em nossa
Cidade, mas infelizmente essa Lei não está sendo respeitada. Pela Ordem, o Vereador Miltinho
convida a todos para participarem a Ação Social voltada para beleza que será realizada amanhã no
Centro de São João de Meriti, evento organizado pela empresa NIOA em parceira com a Secretaria
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de Promoção Social. Na tribuna o Vereador Elias Queiroz, onde inicialmente faz uma saudação a
todos os presentes. Segue lamentando o infortúnio do falecimento do querido “Candinho”, que
faleceu sem receber seus vencimentos do Governo anterior, mas recebeu dois pagamentos deste
Governo atual. Segue falando que nossa Cidade estava perdendo cerca de R$ 24 milhões em obras
do Parque Araruama, mas o Prefeito está viajando para Brasília onde tem uma reunião com o
Ministro das Cidades Sr. Bruno Araújo para reaver esse dinheiro. Prossegue falando que é comum
ver candidatos a Vereador dizer que irão fazer obras, asfaltar ruas o que é uma lástima, pois apenas
o Executivo tem o poder de fazer obras, mas o Vereador tem a função de mostrar ao Prefeito aquilo
que está errado e isso não tem haver com situação ou oposição. Destaca se o falecido José de
Amorim tivesse nas mãos os mesmos recursos que o Prefeito anterior teve, os munícipes teriam
orgulho de falar em São João de Meriti. Mas lembra que o Dr. João tem apenas 40 dias à frente de
nossa Cidade, mas neste pouco tempo pode perceber que ele tem muita vontade de fazer as coisas
acontecerem. Para finalizar, o nobre edil fala que as contas do ex-prefeito Sandro Matos está nesta
Casa e foi reprovada pelo TCE, onde os Vereadores tem a prerrogativa de fazer o julgamento
político destas contas, e caso a Câmara rejeite as contas mantendo o parecer do TCE o ex-prefeito
fica inelegível por oito anos, então é preciso que cada um faça sua análise no momento da votação,
pois assim o fará, votando com sua plena convicção. O Sr. Presidente suspende a Sessão por até 20
minutos para que seja criada uma Comissão Especial para analisar e dar parecer sobre o Projeto nº
006/17. Após, retornando a Sessão o Parecer foi favorável ao Projeto sendo aprovado pelo
Plenário. Após diversas discussões o Plenário aprovou por unanimidade o Projeto nº 006/17, que
cria Comissão Especial. Pela Ordem, o Vereador Bebeto da Veggy fala que acabou de receber
uma mensagem falando sobre um assalto que acabou de ocorrer em Vilar dos Teles. Em suas
considerações finais o Exmo. Sr. Presidente Vereador Didê parabeniza a todas oratórias
apresentadas nesta noite. Segue tecendo comentários sobre a trajetória política do seu amigo
“Candinho”, que foi a pessoa que o trouxe para a vida pública. Pessoa que tinha um talento enorme
para criar nominatas e assim fazer Vereadores em seu Partido, poucos sabem, mas é casado com a
neta deste homem que fica marcado para sempre na história de nossa Cidade. Com relação às
contas do ex-prefeito Sandro Matos, ela encontra-se para análise da Procuradoria e assim que
estiver à disposição será colocada em votação neste Plenário, pois vai conduzir essa Presidência até
o final de seu Mandato de forma transparente e democrática. Aproveita para solicitar a todos que
seja realizado neste momento um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao eterno Deputado
Federal Candido Pereira Mattos o querido “Candinho”. Após um minuto de silêncio o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente Sessão Plenária Ordinária. Do que para constar foi lavrada
a
presente
Ata,
que
segue
por
mim
Leandro
Silva
dos
Santos,
__________________________________________; ora no exercício das funções de relator de
Atas, e conferida pelo Exmo. Sr. Primeiro Secretário da Mesa Diretora.

CONFERE:
Carlos Roberto Rodrigues
1.º Secretário

