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Aos quinze 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 18h09min, realizou-se a Octogésima Quinta 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 Quinta Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor 

Presidente, aos Senhores Vereadores, que registrassem as suas presenças (quórum completo). 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. As atas da 

OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA E DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA são colocadas em votação, não havendo manifestação 

contrária, são aprovadas. Na sequência, 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 dos Projetos Apresentados. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO. “Institui no âmbito municipal a honraria “Policial Destaque do 

Ano”, e dá outras providências.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 

2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO. “Dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Itanhaense.” PROJETO DE LEI Nº 21, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Dispõe sobre a isenção ou remissão do 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e taxas incidentes sobre imóveis edificados e 

terrenos atingidos por enchentes, inundações e/ou alagamentos causado pelas chuvas e/ou 

altas marés ocorridas no Município de Itanhaém, e dá outras providências.” PROJETO DE 

LEI Nº 23, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. 

“Dispõe sobre a divulgação das ações e prestações de contas, na página da internet, das 

entidades do Terceiro Setor que a qualquer título, recebam, guardem ou administrem dinheiro, 

bens e valores oriundos de repasses do Município de Itanhaém.” Concluída a leitura, o Senhor 

Presidente determinou o encaminhamento dos projetos 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: 

Indicação nº 442/2019. “Indica ao Executivo, a ampliação de pontos de acesso e a velocidade 

de conexão de internet do Programa Itanhaém Conectada.” Indicação nº 470/2019. “Indica ao 

Executivo, junto à Secretaria de Educação, a implantação da realização da semana de 



orientação a gravidez na adolescência, nas escolas municipais no Município de Itanhaém.” 

Indicação nº 471/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de Trânsito e 

Segurança, para realização de segurança permanente nas Escolas no Município de Itanhaém.” 

Indicação nº 472/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria Municipal de 

Educação, visando a possibilidade de cursos de informática gratuitos nos bairros, utilizando as 

salas de informática e monitoria existentes, em horários fora de uso das unidades escolares no 

Município de Itanhaém.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 

453/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de redutores de velocidade, do tipo lombada, em 

toda a extensão da Avenida Marginal, lado praia, no trecho compreendido entre o número 

2470, no Bairro Jardim Suarão, e número 496, da Rua Marginal 3, no Bairro Santa 

Terezinha.” Indicação nº 454/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de cascalhamento em 

toda a extensão da Rua Esmeralda, no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 455/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de roçada em trecho situado à altura do número 1540 da Rua 

Dezessete, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 456/2019. “Indica ao 

Executivo, o envio de notificação ao proprietário de terreno situado próximo à esquina entre 

as ruas Valdemir Biller Brandão e João Pedro Orsi, altura aproximada do número 240, Bairro 

Cidade Anchieta, lado praia para manutenção e fechamento do mesmo, nos termos da 

legislação vigente.” Indicação nº 457/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de roçada em 

trecho entre a altura do número 390, da Rua Cardeal Mota e do número 690, da Rua Padre 

Teodoro (marginal lado serra), no Bairro Suarão.” VEREADOR EDINALDO DOS 

SANTOS BARROS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 474/2019. “Indica ao 

Executivo, a instalação de um redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Paulínio 

Amâncio Ribeiro, altura do nº 337, localizada no Bairro Savoy II.” Indicação nº 475/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de limpeza nos bueiros e galerias, com o desentupimento das 

tubulações com caminhão hidrojato, na Rua Pedro Orsi, em toda sua extensão,  localizada no 

Bairro Jardim Fazendinha.” Indicação nº 476/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de poda 

de árvore existente na Avenida João Mariano Ferreira, frente ao número 151, esquina com a 

Rua José Mendes de Araújo, localizadas no Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 478/2019. 

“Indica ao Executivo, a realização de estudo para verificação da necessidade de instalação de 

redutores de velocidade, do tipo lombada, na Orla da Praia Centro.” VEREADOR HUGO DI 

LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 458/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza e manutenção na estrutura dos bueiros da Rua Osvaldo Sargge, altura do 

número 10, localizada no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 459/2019. “Indica ao 

Executivo, gestão junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, objetivando a 

manutenção do muro da Escola Municipal Leonor Mendes de Barros, localizada no Bairro 

Jardim Mosteiro.” Indicação nº 460/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento 

e cascalhamento na Rua Roberto Aires de Oliveira, localizada no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 461/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de nivelamento e cascalhamento da 

Estrada do Raminho, trecho compreendido entre os números 200 e 1.546, localizada no Bairro 

Loty.” Indicação nº 462/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e roçada na Rua 

Silvilino Machado, localizada no Bairro Jardim Bopiranga.” VEREADOR JOÃO CARLOS 

ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 479/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza no sistema de tubulação com o caminhão hidrojato, na Rua Cardeal Mota, 

altura do número 2241, localizada no Bairro Jardim Suarão.” Indicação nº 480/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento na Avenida Marginal, altura dos 



números 2.220, 2.230 e 2.240 (trecho de aproximadamente 50 metros), localizada no Bairro 

Cibratel II.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 

438/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de postes e 

braços de iluminação pública nas ruas Dezenove, Vinte e Vinte e Um, localizadas no Bairro 

Nova Itanhaém, próximo a Estrada Coronel Joaquim Branco.” Indicação nº 439/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza da calçada ao longo da Rua Dalton 

Muller Pessoa, localizada no Bairro Guapiranga, nas proximidades do Equipamento CREAS.” 

Indicação nº 440/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e desobstrução 

das galerias de águas pluviais existentes nas marginais da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, 

ambos os lados, deste Município.” Indicação nº 452/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto 

à Elektro, objetivando a manutenção bem como nova instalação de lâmpadas de iluminação 

pública na orla da praia, situada na Avenida Mário Covas Junior, entre os bairros Cibratel I e 

Balneário Gaivota. Indicação nº 473/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, 

limpeza e refazimento de calçada das ruas Jaime Lino dos Santos e Alderige Ferreira 

Nascimento, ambas localizadas no Bairro Savoy, nas proximidades da USF - Unidade de 

Saúde da Família.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 437/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de limpeza, drenagem e assoreamento urgente de todos os 

rios, córregos, valas e valões de nosso município, para se evitar o caos de enchentes e pessoas 

desabrigadas em Itanhaém.” Indicação nº 443/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

nivelamento e cascalhamento por toda a extensão da Rua Machado de Assis, localizada no 

Bairro Balneário Jequitibá.” Indicação nº 444/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

desobstrução das tubulações na Rua Capitão Afonso Tessitore, localizada no Bairro Balneário 

Jequitibá.” Indicação nº 450/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção da pintura 

da sinalização de solo, em frente à Escola Municipal Leonor Mendes, localizada na Rua Cuba, 

Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 477/2019. “Indica ao Executivo, a realização de 

palestras de primeiros socorros voltadas ao público infantojuvenil e funcionários, nas escolas 

e em estabelecimentos de recreação do Município.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE 

OLIVEIRA: Indicação nº 466/2019. “Indica ao Executivo, a realização de estudos 

necessários para a implantação de uma Unidade do Restaurante Bom Prato no Município de 

Itanhaém.” Indicação nº 467/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza, 

nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Perimetral, localizada no Bairro 

Parque Vergara.” Indicação nº 468/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, 

objetivando a extensão de rede elétrica, bem como a instalação de postes nas ruas Araraquara 

s/n, e Itanhaém, altura do nº 31, localizadas no bairro Balneário Campos Elíseos.” Indicação 

nº 469/2019. “Indica ao Executivo, a implantação de um complexo turístico formado por 

mirante, museu caiçara, posto de informações turísticas - PIT, palco para eventos e espaço 

para prática de esportes e lazer, no alto do Morro do Paranambuco, localizado no Bairro 

Cibratel.” Indicação nº 481/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de canalização das valas 

existente ao longo da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, conforme especifica.” 

VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 441/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de reparo dos bancos existentes na Orla da Praia, localizada na Avenida 

Presidente Vargas - Centro.” Indicação nº 445/2019. “Indica ao Executivo, a manutenção da 

pintura da lombada existente na Rua Abel Francisco Caniçais, nº 91, localizada no Bairro 

Savoy.” Indicação nº 446/2019. “Indica ao Executivo, a manutenção da pintura da lombada 

existente na Rua Jacy, nº 2.191, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 447/2019. 



“Indica ao Executivo, o estudo para verificação da necessidade de instalação de redutor de 

velocidade, do tipo lombada, na Avenida Rio de Janeiro, nº 2.567, localizada no Bairro 

Savoy.” Indicação nº 448/2019. “Indica ao Executivo, criação de projeto de monitoramento 

de imagens nas unidades escolares com interligação ao Centro de Operações e Inteligência da 

Guarda Civil Municipal.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 

449/2019. “Indica ao Executivo, reparos no telhado do Ginásio de Esportes da Escola 

Bernardino de Souza Pereira, localizado no bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 451/2019. 

“Indica ao Executivo, a retirada de árvore comprometida na Rua Walter Miranda, em frente 

ao número 507, localizada no Bairro Jardim Tropical (lado praia).” Indicação nº 463/2019. 

“Indica ao Executivo, a fiscalização quanto ao depósito irregular de materiais em passeio 

público da Rua Coronel Joaquim Branco, travessa da Avenida Cabuçu, altura do nº 70, Bairro 

Nossa Senhora do Sion, nos termos da legislação vigente.” Indicação  nº 464/2019. “Indica 

ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de postes e braços de 

iluminação pública na Avenida Padre João Daniel, 63, localizada no bairro Cibratel.” 

Indicação  nº 465/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda 

extensão da Rua Alcebíades Saraiva, localizada no Bairro Praia do Sonho.” Concluída a 

leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. 

Na sequência, o Senhor Presidente fez o uso da palavra para fazer a entrega de Moção de 

Aplausos. Em seguida, foi concedida a palavra à senhora Jessika Matos de Souza - “Moah”, 

onde procedeu seus agradecimentos. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que procedesse a leitura dos requerimentos pautados. REQUERIMENTO Nº 

61/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito 

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

Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias e Rodrigo Dias de Oliveira. ”Solicita ao 

Executivo, informações acerca dos “Ecopontos” no Município de Itanhaém, conforme 

especifica.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em 

votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 

62/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito 

pelos nobres edis: Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson 

Gonzaga Dias e Rodrigo Dias de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações a respeito 

das ações realizadas pela Prefeitura, no âmbito da saúde mental e da luta antimanicomial.” O 

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

APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 63/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito pelos nobres 

edis: José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias e Rodrigo Dias de 

Oliveira.  “Solicita ao Executivo, informações sobre a possibilidade de instalação de 

semáforo para a travessia de pedestres, na altura do número 44, da Avenida Professor Vicente 

Caetano de Lima, Bairro Jardim Sabaúna, conforme especifica.” O requerimento é colocado 

em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Carlos Antônio Ribeiro. O requerimento 

continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é 

APROVADO com a alteração com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 

64/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito 

pelos nobres edis: Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva e 

Peterson Gonzaga Dias. “Solicita ao Executivo, informação a respeito da possibilidade de 

instalação de placas indicativas, à altura aproximada do número 426 da Rua João Mariano 



Ferreira, Vila São Paulo, indicando a ETEC Adolpho Berezin como ponto de referência, 

conforme especifica.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto 

em votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO 

Nº 65/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES 

SILVA, subscrito pelos nobres edis: Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos 

Barros, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. 

“Solicita ao Executivo, informações quanto a possibilidade de inclusão no cronograma de 

obras deste município, dos serviços de pavimentação de toda extensão da Avenida Coronel 

Seckler, localizada no Bairro Jardim Coronel, trecho este que leva a Escola Municipal Pedrina 

Pompeu Bastos, conforme especifica.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. 

Concluída a deliberação dos requerimentos, o Senhor presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que procedesse a leitura da Moção de Pesar. MOÇÃO DE PESAR Nº 24, DE 

2019, DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES. “Moção de Pesar em virtude do 

falecimento da Senhora Jacira Vittoretti, ocorrido no último dia 14 de abril.” 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: Peterson 

Gonzaga Dias e Hugo Di Lallo. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o 

Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a OCTOGÉSIMA SEXTA 

SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23 de abril, às 14h00min e declarou encerrada 

a sessão às 18h52min. 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”, quinze de abril de dois mil e 

dezenove.  
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