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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE
2017, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO, 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 oito de março de dois mil e dezessete, na Câmara
dos Vereadores de São João de Meriti, Plenário Sergio Luiz da Costa Barros, realizou-se a 7ª
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 – 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 – Leonardo Vieira Mendes – Paulo Roberto de
Oliveira Fernandes – Rogério da Silva Souza – Rogério Mendes Paes - Rony Ferraz Queiroz
– Sebastião Ária 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. ORDEM DO DIA: Na pauta de votação o Projeto nº
014/17, de autoria do Vereador Giovani Ratinho, dispondo sobre a permanência de pessoa com
deficiência visual acompanhada de cão-guia em ambientes coletivos; Projeto nº 015/17, de autoria
do Vereador Didê, concedendo Medalha Deputado Lucas de Andrade ao Sr. Robson Clementino
da Silva. GRANDE EXPEDIENTE: Na tribuna o Vereador Léo Vieira, onde inicialmente faz
uma saudação a todos os presentes. Segue parabenizando a todas as Mulheres presente pelo Dia
Internacional da Mulher. Seguindo, fala que na ultima legislatura havia duas mulheres Vereadoras
que sempre foram comprometidas com o direito da mulher na sociedade Meritiense, hoje sente a
falta por não ter nenhuma Vereadora representando o sexo feminino no Legislativo Municipal.
Finaliza seu discurso, solicitando a Mesa Diretora que verifique se a Lei nº 1390/06, de autoria do
Vereador Dr. Junior vem sendo respeitada, pois é uma Lei importante para as vítimas de violência
doméstica. Pela Ordem, o Vereador Doca Brazão destaca que as mulheres cada vez mais estão
evoluindo em nossa sociedade. Na tribuna o Vereador Tatão, onde inicialmente faz uma saudação
a todos os presentes. Segue parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia, destacando que elas
são as fortalezas de uma grande família. Finaliza seu discurso solicitando que a todos os presentes
voltem mais vezes, que acompanhem o trabalho do Legislativo todas às terças e quartas. Na tribuna
o Vereador Mica, onde inicialmente faz uma saudação a todos os presentes. Segue falando que o
nome da Lei Maria da Penha, veio de uma ativista do Nordeste Brasileiro que sofreu bastante mas
sempre lutou pelos direitos das mulheres. Fala que infelizmente este Plenário não conta com
nenhuma mulher Parlamentar, mas espera que nas próximas legislaturas novas Vereadoras
apareçam. Em aparte, o Vereador Léo Vieira parabeniza ao orador e sua esposa Sr.ª Eliete, pelo
trabalho que está sendo desenvolvido no esporte de nossa Cidade, onde tem a certeza que a
Secretária de Esporte vai deixar um grande legado em nosso Município. O orador agradece ao
aparte e finaliza seu discurso falando que no dia 30 de abril é comemorado o Dia da Baixada
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Fluminense, por isso, solicita que o Sr. Presidente marque uma data para que esta Casa Legislativa
possa fazer uma Sessão Solene, e homenagear algumas pessoas que sempre batalharam pelo
desenvolvimento da Baixada. Pela Ordem, o Vereador Aldinho Hungria fala que não entende
como a empresa OI que presta um péssimo serviço, consegue se manter absoluta em nossa Cidade.
Pela Ordem, o Vereador Giovani Ratinho faz a leitura do inteiro teor do Projeto de sua autoria
que está na pauta de votação. Aproveita para dizer que conversou com o Gerente da Funerária São
João Batista e o mesmo se mostrou sensível com relação à dificuldade que os cadeirantes possuem
no cemitério da Vila Rosali. Pela Ordem, o Vereador Dudu Soares deseja em nome da Sr.ª Ruth
um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres. Ambos os projetos constantes na
pauta de votação foram aprovados por unanimidade. Em suas considerações finais o Exmo. Sr.
Presidente Vereador Didê parabeniza a todas oratórias apresentadas nesta noite. Segue
parabenizando as mulheres pelo seu Dia Internacional. Fala que determinou a Procuradoria Geral
que encaminhe Ofício a CEDAE para que a mesma venha a esta Casa Legislativa e dê explicações
sobre a falta d’água em nossa Cidade, como também Ofício à Secretaria de Estado de Segurança
para que venha aqui explicar quais os planejamentos sobre a falta de segurança na Baixada
Fluminense. Fala que se essas Audiências Públicas não derem resultado, é preciso tomar uma
atitude mais enérgica, convocando toda a sociedade Meritiense para fechar a Via Dutra, pois assim
eles terão que olhar para a nossa Cidade. 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

