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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE
2017, REALIZADA NO DIA 14 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 quatorze 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
8ª 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 – 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 ao 1º Secretário a fazer a leitura do expediente. É lido:
Projeto nº 016/17, de autoria do Vereador Léo Vieira, concedendo Título de Utilidade Pública;
Projeto nº 017/17, de autoria do Vereador Dinho da Farmácia, instituindo a semana da
conscientização da família; Processo nº 142/17, de autoria do Vereador Dinho Meriti, indicando a
substituição da iluminação da Rua Carolina Pereira Cossick; Processos nºs 143, 144 e 145/17,
todos de autoria do Vereador Ernane Aleixo, indicando obras de pavimentação, tapa-buraco e
instalação de meio-fio para o Bairro de Coelho da Rocha; Processo nº 157/17, de autoria do
Vereador Rony Ferraz, indicando obras para ruas do Bairro Tamoio; Processo nº 161/17, de autoria
do Vereador Léo Vieira, indicando a troca da iluminação da Av. Automóvel Clube. ORDEM DO
DIA: Não há qualquer matéria na pauta de votação. GRANDE EXPEDIENTE: Na tribuna o
Vereador Dinho Meriti, onde inicialmente faz uma saudação a todos os presentes. Segue tecendo
comentários sobre as constantes reclamações que vem recebendo em seu gabinete sobre os
Correios. Fala que eles definiram praticamente toda a Cidade como área de risco, por isso, não
entregam os produtos em nossas residências. Destaca que a Comissão de Defesa do Consumidor
junto com a Presidência desta Casa, encaminharam Ofício aos Correios cobrando algumas
respostas e alternativas. Em aparte, o Vereador Mica fala para aproveitar as Audiências que serão
realizadas e também chamar os Correios para prestar esclarecimentos. O orador agradece ao aparte
e finaliza seu discurso dizendo que a Comissão de Defesa do Consumidor está atenta para os
problemas da sociedade. Na tribuna o Vereador Rogério Paes, onde inicialmente faz uma
saudação a todos os presentes. Prossegue fazendo a leitura do inteiro teor do Ofício de sua autoria,
onde solicita que fiscais da Prefeitura vão até a funerária verificar se eles estão pagando todos os
impostos corretamente. Segue agradecendo ao Prefeito Dr. João e Secretário de Obras pela
retomada das obras da Praça Alfredo Lima e do campo da Igrejinha, atendendo uma solicitação sua
logo no início de Mandato. O orador finaliza seu discurso solicitando a ajuda dos colegas nesta
questão da funerária, que o ajudem a efetivar essa fiscalização. Pela Ordem, o Vereador Léo

2

Vieira parabeniza a atitude do Presidente Vereador Didê pela convocação de Audiência Pública
para tratar de assunto com a CEDAE e segurança pública. Destaca que nestes dois primeiros meses
do ano São João de Meriti teve aproximadamente 600 roubos de veículos, temos que colocar essas
estatísticas nas Audiências. Pela Ordem, o Vereador Giovani Ratinho fala que esteve
caminhando com o Prefeito Dr. João eu seu bairro, para que ele veja e resolva alguns problemas,
como a reforma do Posto de Saúde que já foi autorizada. Aproveita para agradecer a presença do
amigo Nando dos Vasilhames, pessoa querida, respeitada que ajudou na interlocução com a
Deputada Federal Laura Carneiro, para que a mesma pudesse trazer emendas para São João de
Meriti, que de imediato foi atendido pela Deputada, trazendo uma emenda no valor de R$ 500 mil.
Na tribuna o Vereador Bebeto da Veggy, onde inicialmente faz uma saudação a todos os
presentes. Segue falando de sua felicidade em ver o Campo do Trio de Ouro totalmente
reformulado e lotado no ultimo domingo. Aproveita para agradecer ao Deputado Marcelo Matos
que foi o autor da emenda para que a reforma fosse realizada. Seguindo, fala que também
caminhou com o Prefeito em Vilar dos Teles, Sobec e adjacências, onde dentre os problemas o
mais alarmante é a situação do Canal que passa pela região, pois está completamente assoreado e o
Prefeito de imediato solicitou que a Secretaria de Obras fosse ao local para estudar a situação e dar
uma solução. Finaliza seu discurso destacando que São João de Meriti ficou em primeiro lugar no
índice de roubos de veículos no Estado do Rio de Janeiro, mas vemos que hoje o 21º BPM possui
50 viaturas, sendo que a metade está ruim, os recursos recebidos de R$16 mil caiu para R$4 mil e
quando chega, por isso, não adianta ficar mudando toda hora o Comando do nosso Batalhão, é
preciso que o Estado dê condições para que esses Policiais possam exercer um bom trabalho. Pela
Ordem, o Vereador Rony Ferraz agradece ao Sr. Joãozinho Subsecretário pelo trabalho que está
desenvolvendo em nossa Cidade. Aproveita para dar os parabéns ao seu filho pela comemoração
de mais um aniversário. Pela Ordem, o Vereador Dudu Soares parabeniza a atitude o Presidente
Vereador Didê pela convocação das Audiências, atendendo assim os anseios da sociedade.
Aproveita para agradecer ao Prefeito Dr. João pela reestruturação no Posto de Saúde do Sumaré,
pois hoje o Posto conta com profissionais de diversas áreas. Por fim, solicita Moção de Aplausos
ao Diácono Antonio Cândido de Souza. Em suas considerações finais o Exmo. Sr. Presidente
Vereador Didê parabeniza a todas oratórias apresentadas nesta noite. Segue parabenizando o
trabalho que o Joãozinho vem desenvolvendo em nossa Cidade. Prosseguindo, fala que todo o fuzil
utilizando em confronto que tenha alto de resistência é levado para perícia, só que nos últimos seis
meses a justiça conta com quase 30 fuzis do 21º BPM, o que faz muita falta para os nossos
Policias. Fala que após reunião com os Vereadores, ficou decidido dar mais um voto de confiança
ao Governo do Estado, se após a Audiência Pública nada melhorar em nossa Cidade, a única
solução vai ser convocar toda a sociedade para que juntos fechemos a Rodovia Presidente Dutra.
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

