
Ata da Octogésima Sexta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-23 de abril de 2019- 
 

Aos vinte e três 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 14h20min, realizou-se a Octogésima Sexta 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 Sexta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores, que 

registrassem as suas presenças (verificou-se a ausência do nobre Edil Alder Ferreira Valadão). 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. A ata da 

OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em votação, não havendo 

manifestação contrária, é aprovada. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que procedesse a leitura do expediente do Senhor Prefeito. A pedido do Vereador 

Rodrigo Dias de Oliveira, e com a consonância dos demais edis, é dispensada a leitura do referido 

expediente. Em seguida, o Senhor Presidente informou que o Expediente do Senhor Prefeito está 

digitalizado e ficará a disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de gerenciamento 

legislativo da Câmara Municipal. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que procedesse a leitura do Projeto Apresentado. PROJETO DE LEI Nº 26, DE 2019, 

DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. “Reajusta a remuneração dos servidores do Quadro de 

Pessoal da Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, e dá outras providências.” 

Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento do projeto às Comissões 

Permanentes e informou qe se encontrava na Câmara Municipal o PROJETO DE LEI Nº 24, DE 

2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2020”, que será encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

para receber as emendas dos senhores vereadores, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data de entrada na Câmara Municipal (15 de abril de 2019), em conformidade com o que preceitua 

o artigo 225 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal. 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 (AUSENTE): Indicação nº 

495/2019. “Indica ao Executivo, estudo e possibilidade de dispor de intérpretes de libras nos órgãos 

da administração pública, afim de oferecer curso de capacitação aos servidores interessados no 

Município de Itanhaém.” Indicação nº 496/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco e 

limpeza na Rua Cappellini Octavio, esquina com Avenida Nelson de Barbosa, localizada no Bairro 

Jardim de Itanhaém.” Indicação nº 497/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco em 

toda a extensão da Avenida Carlos João Donner, localizada no Bairro Jardim de Itanhaém.” 

VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 499/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de cascalhamento nas ruas Cardeal Mota, altura do número 390 e Padre Teodoro (marginal 

lado serra), altura do número 690, frente ao retorno do Bairro Suarão.” Indicação nº 500/2019. 



“Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de canal em toda a extensão da Rua Esmeralda, 

localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 501/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

rebaixamento/adequação de calçada para rampa de acessibilidade, à altura do número 5708 da 

Avenida Governador Mário Covas Júnior, no Bairro Califórnia.” Indicação nº 502/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de roçada em toda a extensão da Rua Esmeralda, localizada no Bairro  Jardim 

Coronel.” Indicação nº 503/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção da tubulação 

existente em toda a extensão da Rua Esmeralda, localizada no Bairro Jardim Coronel.” 

VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS (LEITURA DISPENSADA): Indicação 

nº 482/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de reforma na rampa de acesso à praia na Rua Emídio 

de Souza, localizada no Bairro Satélite.” Indicação nº 483/2019. “Indica ao Executivo, os serviços 

de roçada e limpeza de vala na Avenida Coronel Joaquim Branco, trecho compreendido entre a 

Avenida Cabuçú e o Bairro Parque Vergara.” Indicação nº 485/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de manutenção da pavimentação com lajotas na Rua João Andrade Júnior, localizada no 

Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 492/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e 

restauração do bueiro da Rua José Ferreira Franco, em frente ao número 507, localizada no Bairro 

Savoy I.” Indicação nº 527/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em 

toda a extensão da Avenida Cabuçu, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” VEREADOR 

HUGO DI LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 511/2019. “Indica ao Executivo, 

os serviços de melhorais, tais como: limpeza e a reconstrução do bueiro, com urgência. Na Rua São 

Judas, altura do número 65, esquina com a Rua São João, localizada no Bairro Jardim América.” 

Indicação nº 512/2019. “Indica ao Executivo, a manutenção da iluminação em toda a extensão da 

Rua Vitor Meirelles, localizada no Bairro Jardim Belas Artes.” Indicação nº 513/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de roçada e retirada dos entulhos existentes nas calçadas da Rua São Judas 

Tadeu, altura do número 65, localizada no Bairro Jardim América.” Indicação nº 514/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua Adelina Maria Oliveira, altura do 

número 12, localizada no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 515/2019. “Indica ao Executivo, 

a colocação de um redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Agostinho dos Santos Pereira, 

altura dos números 606 e 679, localizada no Bairro Chácara das Tâmaras.” VEREADOR JOÃO 

CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 493/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza de valas e roçada na Rua Carlos Gomes de Camargo, localizada 

no Bairro Jardim Laranjeiras.” Indicação nº 494/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza 

da vala localizada no final da Rua Maria Celeste Pinto de Castro, no Bairro Jardim Fazendinha.” 

Indicação nº 506/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de  tapa buraco  em  toda a extensão da 

Rua Ana Dias, localizada no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 507/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de pintura das faixas de pedestres e sinalização em frente a Agência 

Comunitária dos Correios, localizada na Avenida Padre Theodoro Ratisbone, número 4.839, no 

Bairro Jardim Suarão.” Indicação nº 508/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura de 

faixa de pedestres e sinalização no entorno da Escola Municipal Maria Aparecida Soares Amendola, 

localizada na Avenida Cabuçú, altura do nº 1231,  no Bairro Nossa Senhora do Sion.” 

VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 484/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e desobstrução de 

vala, com urgência, em toda extensão da Estrada do Rio Preto, trecho que leva a Escola Municipal 

José Teixeira Rosas, localizada no Bairro Rio Preto, Gaivota.” Indicação nº 490/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza, cascalhamento e nivelamento em toda extensão da Rua Quarenta 

e Cinco (45), localizada no bairro Parque Vergara.” Indicação nº 491/2019. “Indica ao Executivo, 



gestão junto à SABESP, objetivando a extensão da rede de água para atender moradores da Rua 21 - 

Q34 L19, localizada no Bairro Jardim Marambá II (Gaivota).” Indicação nº 517/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de roçada, limpeza e desobstrução de vala das ruas Osmar Gonçalves Nina, 

Silvio Silva e Angelina Michelli, localizadas no Bairro Jardim Bopiranga.” Indicação nº 522/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços cascalhamento e nivelamento em toda extensão da Avenida 

Amazonas, localizada no Bairro Equitação.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: 

Indicação nº 516/2019. “Indica ao Executivo, estudos objetivando a realização de cursos de 

capacitação aos ambulantes e funcionários do comércio em geral, abordando temas como: 

informações sobre pontos turísticos, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica de 

alimentos, contaminantes alimentares, educação ambiental, educação patrimonial, atendimento ao 

cliente, princípios éticos e morais, apresentação pessoal, estratégias de criatividade para aumento de 

vendas.” Indicação nº 518/2019. “Indica ao Executivo, a possibilidade de término da pavimentação 

da Rua Mathias de Almeida, localizada no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 523/2019. 

“Indica ao Executivo, providências para sanar o esgoto a céu aberto presente na Rua Santa Ana de 

Jesus, altura do número 260, localizada no Bairro Umuarama.” Indicação nº 524/2019. “Indica ao 

Executivo, a limpeza e manutenção da tubulação da Rua Augusto de Lima, localizada no Bairro 

Chácara Italmar.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 486/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à ALL e à Ferroban, 

objetivando a capinação e limpeza de toda a extensão da linha férrea, no Município de Itanhaém.” 

Indicação nº 487/2019. “Indica ao Executivo, o término do serviço da pavimentação com lajotas na 

Rua Dona Maria Bechir, altura do número 700, localizada no Bairro Jardim América.” Indicação 

nº 488/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de placas de sinalização de trânsito, indicativa de 

área escolar, nas proximidades das escolas Nildemar de Souza, Noêmia Sales Padovan e Neusa 

Pinto, localizadas na Avenida Orlando Diz, no Bairro Guapiranga.” Indicação nº 489/2019. “Indica 

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

altura do nº 275, e na Rua Bolivar, altura do nº 110, ambas localizadas no Bairro Bopiranga.” 

Indicação nº 528/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de redutor de velocidade, do tipo 

lombada, e pintura das faixas de pedestres, em toda extensão na Rua Walter Muller, no Bairro 

Jardim Sabaúna.” VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 504/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza do Rio Gaivota, localizado no Bairro 

Balneário Gaivota.” Indicação nº 505/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza das valas 

do M unicípio de Itanhaém, em especial as que margeiam a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, 

conforme especifica.” Indicação nº 521/2019. “Indica ao Executivo, a manutenção da porta de aço 

e parte do telhado da Base Comunitária da Polícia Militar, localizada na Avenida Flácides Ferreira, 

nº 1.170, no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 525/2019. “Indica ao Executivo, a 

possibilidade de aquisição de botes de borracha de embarcação para utilização junto à defesa civil.” 

Indicação nº 526/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na Rua Abel Francisco 

Caniçais, nº 91, localizada no Bairro Savoy.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: 

Indicação nº 498/2019. “Indica ao Executivo, a reinstalação da placa indicativa da Ponte Sertório 

Domiciano da Silva, acesso da região central à Praia dos Sonhos, e bairros adjacentes.” Indicação 

nº 509/2019. “Indica ao Executivo, a disponibilização de um coletor de lixo, do tipo caçamba, na 

Rua Batatais, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 510/2019. “Indica ao Executivo, 

os serviços de limpeza e roçada da viela localizada entre as ruas Arnaldo Baena Fernandes e Maisa 

Silva Passos, na Bairro Chácara das Tâmaras.” Indicação nº 519/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de tapa buracos em toda extensão da Avenida João Batista Leal.” Indicação nº 520/2019. 



“Indica ao Executivo, o serviço de tapa buracos na Rua Adauto Pereira dos Santos, no Bairro 

Chácara das Tâmaras, em toda sua extensão.” Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou 

o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. Na sequência, tem início a deliberação dos 

requerimentos pautados. A pedido do Vereador Rodrigo Dias de Oliveira, 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, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura dos 

requerimentos pautados, com exceção dos Requerimentos nºs: 66 e 67, de 2019, de autoria do 

Vereador Alder Ferreira Valadão, tendo em vista a ausência do mesmo, autor das mencionadas 

proposituras. REQUERIMENTO Nº 68/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS 

ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito pelos nobres edis: José Domingos Gonçalves Silva e Silvio 

Cesar de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações acerca dos IPTUs de imóveis residenciais, 

localizados em vias que se realizam feiras livres semanais, conforme especifica.” 

REQUERIMENTO Nº 69/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR SILVIO OLIVEIRA, 

subscrito pelo nobre Edil José Domingos Gonçalves Silva. “Solicita ao Executivo e à VUNESP, 

informações quanto à abertura do edital para concurso da Guarda Civil Municipal.” 

REQUERIMENTO Nº 70/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA 

DIAS, subscrito pelo nobre Edil José Domingos Gonçalves Silva. “Solicita ao Executivo e ao 

DER, informações sobre a fiscalização dos pátios de recolhimento de veículos, quanto às ações 

preventivas de focos da dengue, conforme especifica.” Concluída a leitura dos requerimentos, é 

realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS N
OS

: 68, 69 E 70, DE 2019, 

sendo todos os requerimentos APROVADOS com 08 (oito) votos favoráveis. Fizeram o uso da 

palavra os nobres Edis: Carlos Antônio Ribeiro e Silvio Cesar de Oliveira, onde procederam suas 

justificativas de voto. Na sequência, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu 

a leitura da Moção de Pesar. MOÇÃO DE PESAR Nº 26, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO. “Moção de Pesar em virtude do falecimento do Senhor Diogo 

Batista Angelin, ocorrido no último dia 17 de abril.” Não havendo mais matéria a ser deliberada, o 

Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. 

Fez o uso da palavra o nobre Edil Carlos Antônio Ribeiro. Não havendo mais nenhum vereador 

inscrito para falar, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e 

suspendeu a sessão às 14h37min. Reiniciados os trabalhos às 15h12min, a pedido do Senhor 

Presidente, os senhores vereadores registraram as suas presenças (verificou-se a ausência do nobre 

Edil Alder Ferreira Valadão). Havendo número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que procedesse a leitura da propositura aprovada em sessão secreta. MOÇÃO 

DE APLAUSOS Nº 25, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO 

RIBEIRO. “Moção de Aplausos e Reconhecimento à Senhora Maria Tereza Leal Diz (Teté) por 

seus préstimos como pesquisadora, agente sócio-política, escritora e defensora da história e registro 

do patrimônio histórico-cultural imaterial (memória, tradições e costumes) de Itanhaém, 

imortalizado através de sua obra literária ''''Dicionário Tabacudo''''".” A seguir, O Senhor Presidente 

informou que se encontravam na Mesa Diretora requerimentos de urgência especial, de autoria dos 

vereadores, aos Projetos de Lei n
os

: 25, 26 e 27, de 2019, de autoria da Mesa Diretora e do 

Executivo, e ao Projeto de Resolução nº 05, de 2019, de autoria da Mesa Diretora. Tendo os 

requerimentos obedecidos as normas regimentais nos termos dos artigos 166 e 167 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal, o Senhor Presidente informou, ainda, que os mencionados projetos 

estavam inclusos na Ordem do Dia. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro 



Secretário procedeu a leitura dos projetos pautados. PROJETO DE LEI Nº 25, DE 2019, DE 

AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais), para reforço de dotações constantes da 

Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.” O projeto é colocado em discussão, ninguém 

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

PROJETO DE LEI Nº 27, DE 2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Dispõe sobre a revisão 

geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos municipais de que trata o inciso X 

do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao ano de 2019.” O projeto é colocado em discussão, 

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

PROJETO DE LEI Nº 26, DE 2019, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. “Reajusta a 

remuneração dos servidores do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal da Estância Balneária de 

Itanhaém, e dá outras providências.” O projeto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. 

Posto em votação é APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 05, DE 2019, DE AUTORIA MESA DIRETORA. “Fixa os subsídios dos Vereadores da 

Câmara Municipal de Itanhaém para a Legislatura 2021-2024, e dá outras providências.” O projeto 

é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação é APROVADO com 08 (oito) 

votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 22, DE 2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. 

“Acrescenta inciso ao art. 5º da Lei nº 3.055, de 5 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do Município de Itanhaém.” O projeto é colocado em discussão, 

ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é 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. Fez o uso da palavra o nobre Edil Carlos Antônio 

Ribeiro. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor Presidente convocou os 

senhores vereadores para a OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no 

dia 6 de maio do corrente ano, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 15h20min. 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”, vinte e três de abril de dois mil e dezenove.  
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