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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE
2017, REALIZADA NO DIA 21 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 vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete, na
Câmara dos Vereadores de São João de Meriti, Plenário Sergio Luiz da Costa Barros, realizou-se a
5ª 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 e João Dantas de Mello – 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 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:
Processos nºs 108/17, de autoria do Vereador Tatão, indicando obras para o Centro; Processo nº
109/17, de autoria do Vereador Bebeto, indicando obras; Processos nºs 114 e 115/17, ambos de
autoria do Vereador Rony Ferraz, indicando obras; Processo nº 116/17, de autoria do Vereador
Doca, indicando reforma do Parque de Eventos; Processos nºs 117 e118/17, ambos de autoria do
Vereador Ratinho, indicando obras. ORDEM DO DIA: Na pauta de votação o Projeto nº 008/17,
dispondo sobre denominação de logradouro público; Projeto nº 009/17, de autoria do Vereador
Aldinho Hungria, autorizando o Executivo a contratar seguro educacional. GRANDE
EXPEDIENTE: Na tribuna o Vereador Dinho da Farmácia, onde inicialmente faz uma saudação
a todos os presentes. Segue tecendo comentários sobre o Shopping Grande Rio, que diminuiu o
tempo de tolerância gratuita do estacionamento de 15 para 10 minutos, causando transtornos para
os nossos Munícipes e encarecendo o valor para estacionar trazendo poucos benefícios para a
sociedade. Segue seu discurso falando sobre o a SAMU, onde destaca que um Sr. conhecido como
Coronel Felipe é despreparado para dar suporte no atendimento a nossa população. Em aparte o
Vereador Aldinho Hungria destaca que é preciso fazer uma fiscalização no Shopping com
relação ao ISS, para saber se eles estão pagando tudo na íntegra. Com relação à SAMU, fala que
este é um bem do povo, não de uma pessoa. O orador agradece ao aparte e fala da necessidade de
colocar uma pessoa que conheça as dificuldades da Cidade para estar à frente de um serviço tão
importante. Finaliza seu discurso parabenizando ao Prefeito o trabalho que está desempenhando na
Cidade. Na tribuna o Vereador Doca Brazão, onde inicialmente faz uma saudação a todos os
presentes. Segue parabenizando ao Presidente Vereador Didê pela inauguração do refeitório da
Câmara, trazendo mais conforto e comodidade aos funcionários. Segue falando que não pode
deixar de falar das mazelas do governo passado, pois alguns ônibus escolares estão com a
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quilometragem muito baixa por falta de uso, pois o ex-prefeito deixava nossas crianças andando no
sol e chuva. O nobre orador segue falando sobre o prejuízo que a Nova Dutra trás para a Cidade,
seja ele engarrafando São João ou prejudicando as vias públicas devido ao grande número de
veículos. Finaliza dizendo que é preciso tomar uma atitude urgente, quem sabe fechar a Rodovia.
Na tribuna o Vereador Rogério Paes, onde inicialmente faz uma saudação a todos os presentes.
Segue destacando que a SAMU tem ser instalada num local que atenda a nossa Cidade. O nobre
orador tece comentários sobre o desserviço prestado pela funerária São João Batista, onde a mesma
tem a coragem de cobrar R$3.400,00 para fazer um sepultamento no cemitério da Vila Rosali, um
verdadeiro absurdo. Em Municípios vizinho, valores do mesmo nível de sepultamento fica em
torno de mil reais, diz o orador, mas aqui eles querem explorar uma população que é segunda mais
pobre do Estado. Destaca a necessidade de formar uma Comissão de Vereadores junto com fiscais
da Prefeitura e averiguar a funerária está pagando todos os impostos. Finaliza seu discurso falando
o quanto é ridículo e vergonhoso o enterro grátis, pois eles colocam seu ente querido num caixote
de papelão. Na tribuna o Vereador Dudu Soares, onde inicialmente faz uma saudação a todos os
presentes. Segue falando que o povo vem reclamando bastante da funerária, têm escutado isso
quase todos os dias em seu gabinete. Em aparte o Vereador Miltinho fala que é preciso acabar
com o monopólio que está instalado hoje em nossa Cidade, pois assim eles fazem o que querem. O
orador agradece ao aparte e finaliza seu discurso perguntando qual a contrapartida que a funerária
oferece a população? Diz que o único benefício que ela vem trazendo é o aumento dos preços. Pela
Ordem, o Vereador Léo Vieira fala que realmente é um absurdo o que a funerária vem fazendo
com a população Meritiense, por isso, solicita que seja feito um Pedido de Informação à Funerária
para que ela possa trazer uma planilha de gastos e custos e explicar se conseguir esses valores
exorbitantes. Pela Ordem, o Vereador Valdecy da Saúde solicita que seja colocada em apreciação
do Plenário a suspensão da Sessão de amanhã, tendo em vista o mês curto de fevereiro e as
Comissões Permanentes ainda precisam se reunir antes do carnaval. O Plenário aprovou por
unanimidade a proposta do Vereador. Na tribuna o Vereador Tatão onde inicialmente faz uma
saudação a todos os presentes. Segue tecendo comentários sobre a funerária, onde destaca que a
mesma possui custos e por isso talvez justifique esse valor apresentado. Aproveita para solicitar
que o dono da Funerária seja convidado a vir a Câmara conversar com os Vereadores, pois o
conhece há muito tempo e sabe que ele vai tirar todas as dúvidas. Finaliza seu discurso falando da
felicidade em ver o Prefeito trabalhando, nunca viu um inicio de governo tão promissor como esse.
Na tribuna o Vereador Bebeto da Veggy, onde inicialmente faz uma saudação a todos os
presentes. Segue falando do excelente inicio de trabalho desta Casa Legislativa, onde fica muito
feliz em ver os novos Vereadores como muita vontade de trabalhar. Destaca que o Prefeito Dr.
João está efetivamente nas ruas, vendo os problemas da Cidade e fazendo uma verdadeira
transformação. Finaliza seu discurso homenageando ao servidor desta Casa Legislativa
WALDUNIEL FRANCISCO MACARIO NETO, funcionário competente e que mesmo com
salários atrasados no governo passado, nunca faltou um dia do seu trabalho. Na tribuna o
Vereador Elias Queiroz, onde inicialmente faz uma saudação a todos os presentes. Com relação à
SAMU, o nobre orador fala que este serviço é prestado pelo Estado, mas o Prefeito está
reivindicando que esse serviço volte a ter um núcleo próximo ao PAM. Mudando de assunto, fala
que a funerária é uma concessão e que como todas as outras possui custos. Todo o empresário
possui dificuldades para manter sua empresa funcionando devido aos encargos e impostos altos
que têm de pagar. Finaliza seu discurso dizendo que o dono da funerária não vai ser furtar de vir a
este Parlamento explicar a planilha de custos que ele possui. Todos os Projetos constantes na pauta
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de votação foram aprovados por unanimidade. Em suas considerações finais o Exmo. Sr.
Presidente Vereador Didê parabeniza a todas oratórias apresentadas nesta noite. Segue falando
que compete a União regular os valores dos estacionamentos dos Shoppings. Com relação à
SAMU, fala que o sistema de nossa Cidade é regulado por Nova Iguaçu, e todos sabemos que não
funciona, o que é vergonhoso e a culpa é do Estado que não se preocupa com a Baixada, mas
tomará que o Prefeito através de toda sua habilidade consiga trazer esta Central de volta para São
João. Findando seu discurso, tece comentários sobre a Funerária São João Batista, onde destaca
que a mesma possui preços que variam de vinte mil a oitocentos reais, ai cada pessoa tem que
escolher aquilo que está dentro das suas possibilidades. Mas é importante trazer os representantes
da empresa aqui para que todos os Vereadores possam conversar e juntos achar um denominador
comum que seja bom para todos os Munícipes. Após, não havendo nada mais para tratar deu por
encerrada a presente Sessão. 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

