
Ata da Octogésima Quarta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-08 de abril de 2019- 
 

Aos oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, nesta 

cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala “Dom Idílio José Soares”, 

às 18h17min, realizou-se a Octogésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Sétima 

Legislatura, sob a presidência do Vereador Hugo Di Lallo, secretariado pelos Vereadores: 

Silvio Cesar de Oliveira e Peterson Gonzaga Dias (Primeiro e Segundo Secretários, 

respectivamente). Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos 

da Octogésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor 

Presidente, aos Senhores Vereadores, que registrassem as suas presenças (verificou-se a 

ausência do Vereador Rodrigo Dias de Oliveira). Havendo número regimental, o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão. A ata da OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA é colocada em votação, não havendo manifestação contrária, é aprovada. Na 

sequência, o Senhor Presidente informou que se encontravam a disposição dos senhores 

vereadores, na Divisão de Expediente da Câmara Municipal, os BALANCETES DA 

RECEITA E DA DESPESA, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

procedesse a leitura dos expedientes do Senhor Prefeito e de Diversos. A pedido do Vereador 

Alder Ferreira Valadão, e com a consonância dos demais edis, é dispensada a leitura dos 

referidos expedientes. Em seguida, o Senhor Presidente determinou o arquivamento dos 

expedientes do Senhor Presidente e de Diversos, colocando-os a disposição dos senhores 

vereadores na Divisão de Expediente da Câmara. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Projeto Apresentado. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO. “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itanhaense.” 

Concluída a leitura do projeto apresentado, o Senhor Presidente determinou o 

encaminhamento do mesmo às Comissões Permanentes. A seguir, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores para a 

leitura das indicações. VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 395/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção 

da sinalização de trânsito horizontal e das faixas de pedestres, nas principais avenidas de 

nossa cidade.” Indicação nº 396/2019. “Indica ao Executivo, a ampliação do atendimento 

realizado por fonoaudiólogo, em nosso município.” Indicação nº 430/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de melhorias, tais como: limpeza e roçada em toda a extensão da Rua 

Octavio Cappellini, localizada no Bairro Jardim Grandesp.” Indicação nº 431/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da 

Rua Manácio Apelian, localizada no Bairro Jardim Valéria.” Indicação nº 435/2019. “Indica 

ao Executivo, a realização de mutirões bairro a bairro para intensificar e conscientizar a 

população sobre a importância da vacina contra a febre amarela.” VEREADOR CARLOS 



ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 401/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e 

manutenção de passeio/guia, trecho compreendido entre os números 15 e 165 da Rua José 

Ferreira Franco, localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 402/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de roçada e poda de árvores da Praça Vereadora Zulmira Fortes Gatto, altura do 

número 85, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 403/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza de canal e manutenção de tubulação existente à altura do número 1481 da 

Rua Emídio de Souza, localizada no Bairro Jardim Marilu.” Indicação nº 404/2019. “Indica 

ao Executivo, o serviço de limpeza de canal e manutenção de tubulação, existentes à altura do 

número 132 da Avenida José Batista Campos, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” 

Indicação nº 436/2019. “Indica ao Executivo, a troca de lâmpadas e manutenção dos braços 

de luz afixados nos postes, situados às alturas de número 390 e 350, da Rua Cardeal Mota, 

localizada no Bairro Suarão.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 432/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

nivelamento e cascalhamento na Rua Santo André, frente ao número 1332, travessa da Rua 

Armênia, localizada no Bairro Jardim Laranjeira.” Indicação nº 433/2019. “Indica ao 

Executivo, a notificação dos proprietários dos terrenos localizados na Rua Santo Inácio, em 

frente aos números 2 e 6, no Bairro Nossa Senhora do Sion, para a limpeza e conservação dos 

mesmos, nos termos da legislação vigente.” Indicação nº 434/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de roçada e limpeza em toda extensão da Rua Padre João Batista de Carvalho, 

localizada no Bairro Suarão.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 420/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de melhorais, tais como: limpeza e manutenção da boca de 

lobo existente na Rua Osvaldo Sagge, esquina com a Estrada Gentil Perez, altura do nº10, 

localizada no Bairro Umuarama.” Indicação  nº 421/2019. “Indica ao Executivo a realização 

de um Fórum de Debates sobre o Aeroporto Estadual Dr. Antonio Ribeiro Nogueira Júnior e 

ao Consórcio Voa São Paulo, no tocante às questões relacionadas sobre o retorno da Petrobrás 

ao equipamento.” Indicação nº 424/201. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de 

valas e tapa buraco, nos acostamentos da Rua José Ernesto Bechelli, próximo ao Tenda 

Atacado, localizada no Bairro Jardim Sabaúna.” Indicação nº 425/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de refazimento das calçadas danificadas e limpeza de mato na Rua 

Nicola Mancuzo Filho, altura do nº 25 ao nº 110, localizada no Bairro Chácara das Tâmaras.” 

Indicação nº 426/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de  cobertura no Ponto de ônibus 

da Avenida Harry Forssell, frente a Rodoviária, localizada no Bairro Jardim Corumbá.” 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA):Indicação nº 

412/2019. “Indica ao Executivo, a revitalização de toda a extensão do calçamento da Rua 

Gonçalo Monteiro, localizada no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 413/2019. “Indica 

ao Executivo, o serviço de tapa buraco (terraplanagem) na Avenida Marginal, trecho 

compreendido entre a Avenida Jaime de Castro e alça da rodovia da Rodovia Padre Manoel 

da Nóbrega, localizada no Bairro  Satélite.” Indicação nº 414/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de nivelamento e cascalhamento, limpeza e capinação na Rua Nove (9), localizada no 

Bairro Jardim Tanise.” Indicação nº 415/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa 

buraco em toda a extensão da Rua Padre Conde, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 

416/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura dos redutores de velocidade, do tipo 

lombada, existentes na Rua Elza Galvão Branco, altura do número 365, frente a Creche 

ABAS, localizada no Bairro Suarão.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES 

SILVA: Indicação nº 390/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a 



troca de um poste de iluminação pública, localizado na Rua Bailarina Julia Bebiano, defronte 

ao número 78, no Bairro Laranjeiras.” Indicação nº 391/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de roçada, limpeza e nivelamento de toda extensão da Rua Iraubas, localizada no 

Bairro Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 392/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à 

Elektro, objetivando a instalação de 04 (quatro) braços de iluminação pública na Avenida 

Carlos Gomes de Camargo, localizada no Bairro Jardim Laranjeiras.” Indicação nº 397/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza, em toda extensão da Rua Vinte e 

Quatro (24), localizada no Bairro Luizamar Mirim - Gaivota.” Indicação nº 398/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e de roçada, em toda a extensão da Rua 

Major Ezequiel, localizada no Bairro Jardim São Fernando.” VEREADOR PETERSON 

GONZAGA DIAS: Indicação nº 394/2019. “Indica ao Executivo, o refazimento da 

sinalização viária no entorno dos prédios da rede municipal de ensino, tais como: pintura de 

lombadas, faixas de pedestre, faixas de parada do transporte escolar e colocação de placas 

indicativas de área escolar.” Indicação nº 417/2019. “Indica ao Executivo, a instalação e/ou 

substituição das placas denominativas das vias públicas, localizadas no bairro Guapiranga.” 

Indicação nº 418/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura da faixa de pedestres, em 

toda a extensão da Avenida Orlando Diz, localizada no Bairro Guapiranga.” Indicação nº 

427/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de nivelamento em toda a extensão da Rua Mário 

Simões, localizada no Bairro Guapiranga.” Indicação nº 428/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de poda de árvore na Rua Vereador Casimiro Guimarães Júnior, número 111, 

localizada no Bairro Balneário Campos Elíseos.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE 

OLIVEIRA (AUSENTE): Indicação nº 393/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

manutenção e desobstrução das bocas de lobo, existentes no cruzamento da Avenida Peruíbe 

com a Rua dos Fundadores, localizadas no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 408/2019. 

“Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a extensão de rede elétrica na Rua 

Treze, altura do nº 30, e na Rua Vinte e Cinco, altura do nº 1878, ambas localizadas no 

Balneário São Marcos.” Indicação nº 409/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza 

e retirada da caçamba e dos entulhos despejados na Rua Antônio Carlos dos Santos Prado, 

frente ao nº 149, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 410/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão da linha férrea, no trecho 

compreendido entre o Morro do Itaguaçu, Centro, até o Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 

411/2019. “Indica ao Executivo, a criação de um Programa de Coleta e Reciclagem de óleo de 

fritura residual, no Município de Itanhaém.” VEREADOR SILVIO CESAR DE 

OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 389/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza da vala e manutenção com escória ou material similar na Rua Dr. Lucas 

Nogueira Garcês, entre a Rua Padre Conde até o final, sentido morro, localizada no Bairro 

Suarão.” Indicação nº 399/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de 

parquímetro em áreas de zona azul, em nosso município.” Indicação nº 400/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento na Avenida Walter Apelian Barbosa, 

nº 685, localizada no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 423/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento na Rua Santo André, nº 1.332, 

localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 429/2019. “Indica ao Executivo, 

os serviços de cascalhamento e nivelamento da Rua Professor Augusto Ribeiro de Carvalho, 

localizado no Bairro Suarão.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 

405/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção na pintura de sinalização de solo 



em toda a extensão da Rua José Mendes de Araujo, localizada no Bairro Vila São Paulo.” 

Indicação nº 406/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto a Litoral Sul Transportes Urbanos, 

objetivando a disposição de espaços cobertos, reservados a cadeirantes e assentos exclusivos 

para pessoas portadoras de deficiência, nos pontos de ônibus, em nosso Município.” 

Indicação nº 407/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento de valas na Rua 

João Pedro Orsi, frente ao número 91, no  Bairro Jardim Fazendinha.” Indicação nº 

419/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de reparos em muro e viela na Rua Maria Victória 

de Araújo Baring, altura do número 115, no Bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 

422/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 

Maria Soares dos Santos, localizada no Bairro Jardim Ivoty.” Concluída a leitura, o Senhor 

Presidente determinou o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. Na sequência, o 

Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Silvio Cesar de Oliveira para fazer a 

entrega de Moção de Aplausos aos Policiais Militares da Força Tática. Em seguida, fez o uso 

da palavra o Comandante do Pelotão de Força Tática, 1º TEN. Alberto Antunes de Souza, 

onde procedeu os agradecimentos em nome de todos os homenageados. A seguir, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura dos requerimentos 

pautados. A pedido do Vereador Alder Ferreira Valadão, o Senhor Presidente colocou em 

votação eletrônica o PEDIDO DE VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS 

PAUTADOS, sendo o pedido APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. Em seguida, é 

feita a leitura, pelo Primeiro Secretário, dos requerimentos pautados. REQUERIMENTO Nº 

57/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito 

pelos nobres edis: Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos 

Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicita ao Executivo, informações sobre o 

Programa de Turismo e Ecoturismo no Município de Itanhaém, com foco ao aproveitamento e 

a potencialização das nossas riquezas históricas e ambientais.” REQUERIMENTO Nº 

58/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito 

pelos nobres edis: Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos 

Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicita ao Executivo, informações sobre as 

obras que estão previstas para serem entregues no ano de 2019 no âmbito da saúde.” 

REQUERIMENTO Nº 59/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR WILSON OLIVEIRA, 

subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, José 

Domingos Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicito à SABESP, que informe 

sobre a possibilidade de efetuar os serviços de desobstrução da tubulação de esgotos nas ruas 

João Pedro Orsi e Imperatriz Leopoldina, localizadas no Bairro Jardim Fazendinha.” 

REQUERIMENTO Nº 60/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO 

RIBEIRO, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos 

Barros, José Domingos Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicita ao Executivo, 

informação a respeito da possibilidade/viabilidade de instalação de semáforos no cruzamento 

entre a Avenida João Batista Campos, altura de número 1200 e a Rua Emídio de Souza, altura 

de número 1700, Bairro Cidade Anchieta, conforme especifica.” Concluída a leitura dos 

requerimentos, é realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS N
OS

: 57, 

58, 59 E 60, DE 2019, sendo todos os requerimentos APROVADOS com 08 (oito) votos 

favoráveis. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira Valadão e Carlos Antônio 

Ribeiro, onde procederam suas justificativas de voto. Não havendo mais matéria a ser 

deliberada, o Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores inscritos para falarem ao 



final do expediente. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Hugo 

Di Lallo, Silvio Cesar de Oliveira e Peterson Gonzaga Dias. Não havendo mais nenhum 

vereador inscrito para falar o Senhor Presidente suspendeu a sessão às 19h10min. Reiniciados 

os trabalhos às 19h26min, a pedido do Senhor Presidente, os nobres edis registraram as suas 

presenças eletronicamente (verificou-se a ausência do Vereador Rodrigo Dias de Oliveira). 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente solicitoU ao Primeiro Secretário que 

procedesse a leitura das proposituras aprovadas em sessão. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 16, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO. “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itanhaense à Senhora Roseli 

Paquier Bertoli dos Santos, pelos relevantes serviços prestados a este Município.” PROJETO 

DE LEI Nº 16, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO. “Dispõe 

sobre alteração de denominação de via pública. - Fica denominada Rua Ricardo Theophilo 

De Bortoli a Rua São Paulo, localizada no Bairro Praia do Sonho, neste Município.” 

Concluída a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta, o Senhor Presidente 

informou que se encontrava na Mesa Diretora requerimento de urgência especial, de autoria 

dos vereadores, ao Projeto de Lei Complementar nº 03, de 2019, de autoria da Mesa Diretora. 

Tendo o requerimento obedecido as normas regimentais nos termos dos artigos 166 e 167 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal, o Senhor Presidente informou, ainda, que o referido 

projeto estava incluso na Ordem do Dia. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que procedesse a leitura das proposituras pautadas na Ordem do Dia. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03, DE 2019, DE AUTORIA DA MESA 

DIRETORA. “Acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 1º da Lei Complementar nº 117, de 24 de março 

de 2011, e dá outras providências.” O projeto é colocado em primeira discussão, ninguém se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO em primeira discussão com 09 

(nove) votos favoráveis. VETO PARCIAL Nº 01, DE 2019, DE AUTORIA DO 

EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 03, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO, que “dispõe sobre a proibição das redes de 

supermercados varejistas e atacadistas, estabelecidas no município de Itanhaém, em promover 

novas revistas, vistorias ou conferências de mercadorias adquiridas por seus consumidores, 

após o pagamento das compras realizadas nos caixas dos estabelecimentos, e dá outras 

providências.” O Veto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 

eletrônica é MANTIDO com 08 (oito) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. PROJETO 

DE LEI Nº 06, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO. 

“Estabelece mensagens educativas sobre o uso indevido de álcool e drogas em shows, eventos 

culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil, e nos respectivos ingressos.” O 

projeto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é 

APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 14, DE 2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO. “Classifica como corredor comercial a 

Rua Manoel Louzada, no Jardim Magalhães.” O projeto é colocado em discussão. Fez o uso 

da palavra o nobre Edil Hugo Di Lallo. O projeto continua em discussão, ninguém mais se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS. “Acrescenta parágrafo único ao artigo 122 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Itanhaém.” O projeto é colocado em discussão. A pedido do 

Vereador Alder Ferreira Valadão, o Senhor Presidente colocou em votação eletrônica o 



PEDIDO DE VISTAS POR 02 (DUAS) SESSÕES AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

04, DE 2019, sendo o pedido APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. Não Havendo 

mais matéria a ser deliberada, o Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores inscritos 

para falarem ao final da Ordem do Dia. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: João Carlos 

Rossmann e Hugo Di Lallo. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor 

Presidente convocou os senhores vereadores para a TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada após o término desta sessão, e declarou encerrada a 

sessão às 18h48min. Para constar, eu, __________________________, Ana Lúcia da Silva 

Borges (Assessora Administrativa), transcrevi a presente ata, a qual irá devidamente assinada 

pelo Presidente da Câmara Municipal, Vereador Hugo Di Lallo, pelos demais membros da 

Mesa Diretora e por mim. Sala “Dom Idílio José Soares”, oito de abril de dois mil e dezenove.  
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