
 

 

 

CLAUDIO ALMEIDA DA SILVEIRA  

(DINHO MERITI) 

Secretário de Esporte e Lazer da Cidade de São João de Meriti 

 

 

 Nascido em São João de Meriti, 43 anos, casado com Tatiana Figueiredo, 

Cresceu em Coelho da Rocha onde constituiu família e reside até hoje, idealizador do 

Projeto #VEMCER, Cursou o ensino médio completo, curso de oratória, gestão de 

pessoas e comunicação estratégica no esporte, PUC Rio de Janeiro (cursando).  

             Em sua vida pública exercer os cargos de: 

� Assessor parlamentar na Câmara dos Deputados de 2003 a 2009; 

� Assessor especial na prefeitura de São João de Meriti de 2009 a 2016; 

� Vereador em São João de Meriti de 2017 a 2020;  

� Secretário Municipal de Esporte e Lazer  de São João de Meriti 

 Como vereador Dinho se destacou como um dos vereadores mais atuante naquela 

legislatura, fez da comissão de defesa dos animais e  comissão defesa do consumidor, 

tendo como destaque a solicitação de retorno do posto do PROCON/SJM, além disso, 

promoveu diversos eventos esportivos em nossa cidade, como Strikek1 Kickboxing, 

campeonato de basquete 3X3, campeonato de judô, campeonato de luta livre esportiva 

entre outras, por fim, Dinho Meriti incentivou diversos outros eventos como a feira do 

livro, campanha de incentivo a  adoção de animais etc. 

 

 PRINCIPAIS INDICAÇÕES LEGISLATIVA  

 

� Projeto de indicação do PROCON/SJM; 

� Reforma e Ampliação da básica de saúde Everaldo A freire em Coelho da Rocha 

(Coelhão); 

� Modernização da Iluminação com lâmpadas de LED nos bairros de parque alian- 

Coelho da Rocha- Praça da Bandeira e adjacências; 

� Dragagem do Canal da AV Carolina Pereira Cossick; 

� Projeto de indicação de asfaltamento de diversas ruas, nos bairros do Parque 

Alian, Praça da Bandeira, Coelho da Rocha e adjacências; 

� Projeto de indicação de Reforma da Praça de Coelho da Rocha; 

� Reforma e Revitalização da escola Unidade Integrada do 1º Grau; 

� Indicação para inclusão de Artes Marciais nas escolas municipais de SJM; 

 

 



 

 

 

 


