
Ata da Octogésima Oitava Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-13 de maio de 2019- 
 

Aos treze dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezenove, nesta 

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

18h13min, realizou-se a Octogésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura, sob 

a presidência do Vereador Alder Ferreira Valadão, 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 

Oitava Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, aos 

Senhores Vereadores, que registrassem as suas presenças (verificou-se a ausência dos nobres 

edis: Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo e José Domingos Gonçalves Silva). Havendo 

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

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em votação, não havendo manifestação contrária, 

é aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a 

leitura dos expedientes do Senhor Prefeito e de Diversos. A pedido do Vereador Rodrigo Dias de 

Oliveira, e com a consonância dos demais edis, é dispensada a leitura dos mencionados 

expedientes. A seguir, o Senhor Presidente informou que os expedientes do Senhor Prefeito e de 

Diversos estão digitalizados e 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 Expediente da Câmara Municipal. 

PROCESSOS - PROMULGAÇÃO DE LEI PELA PRESIDÊNCIA Nº 3/2019, DE 

AUTORIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM. “Lei 

Municipal nº 4.315, de 29 de abril de 2019, que "Dispõe sobre a proibição de queima, soltura e 

manuseio de fogos de artifício, artefatos pirotécnicos, rojões e foguetes que causem poluição 

sonora, no município de Itanhaém, e dá outras providências", objeto do Projeto de Lei nº 4/2019, 

de autoria dos Vereadores Hugo Di Lallo, Alder Ferreira Valadão e Peterson Gonzaga Dias.” 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 652/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI 

LALLO. “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itanhaense ao Senhor Sérgio Ciquera 

Rossi.” A seguir, o Senhor Presidente informou que o Expediente da Câmara Municipal está 

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

legislativo da Câmara Municipal. Dando continuidade aos trabalhos, 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 578/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de calçamento da Viela existente na Rua Benedito Oliveira Luz, 

altura do número 90, localizada no Bairro Umuarama.” Indicação nº 579/2019. “Indica ao 

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

Camburiu, localizada no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 582/2019. “Indica ao Executivo, a 

manutenção da pintura na faixa de pedestres em frente ao Projeto Franklin Fray Martins, na Rua 

Pedro Antônio Ribeiro, localizada no Bairro Jardim Guapiranga.” Indicação nº 597/2019. 

“Indica ao Executivo, a instalação de redes de retenção de lixo nas saídas dos canos de drenagem 

pluvial.” Indicação nº 624/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de um redutor de velocidade 



eletrônico na Avenida Rui Barbosa, frente ao Cemitério Municipal, no Centro.” VEREADOR 

CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 603/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

troca de lâmpadas e manutenção dos braços de luz no entorno da Praça Adão Pereira e da Escola 

Municipal Maria Aparecida Soares Amêndola, situadas à altura de número 1297 da Avenida 

Cabuçu, no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 604/2019. “Indica ao Executivo, a 

troca de lâmpadas e manutenção dos braços de luz afixados nos postes situados na altura dos 

números 20 e 80 da Rua Santa Teresinha, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” 

Indicação nº 605/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza da Praça Adão 

Pereira e espaço anexo, situados à altura do número 1297 da Avenida Cabuçu, localizada no 

Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 606/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

pavimentação no trecho compreendido entre os números 1300 e 1800 da Avenida Vereador 

Armando Ferreira, no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 625/2019. “Indica ao Executivo, 

o serviço de pavimentação do trecho compreendido entre os números 1330 e 1818 da Avenida 

Walter Apelian Barbosa, localizada no Bairro Indaiá.” VEREADOR EDINALDO DOS 

SANTOS BARROS (AUSENTE): Indicação nº 600/2019. “Indica ao Executivo, os serviços 

de roçada e limpeza da Estrada Coronel Joaquim Branco, no trecho compreendido entre a Rua 

Otacílio Dantas e a Avenida Rio de Janeiro, localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 

618/2019. “Indica ao Executivo, a notificação do proprietário do terreno localizado na Rua 

Manoel Lourenço Leiro, ao lado do número 1590, no Bairro Jardim Magalhães, para a limpeza e 

conservação dos mesmos, nos termos da legislação vigente.” Indicação nº 619/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua das Flores, 

localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 620/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de tubulação na Rua João Antônio, entre os números 1004 a 1150, localizada no Bairro 

Jardim Oásis.” Indicação nº 621/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na Rua O. 

Alsemberg, frente ao número 76, localizada no Bairro Verde Mar.” VEREADOR HUGO DI 

LALLO (AUSENTE): Indicação nº 585/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de 

placas indicativas de vagas preferenciais com mensagens educativas em nosso Município.” 

Indicação nº 590/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto ao DER, objetivando a instalação de 

guard rail no trecho de acesso à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, frente ao Hipermercado 

Tenda Atacado, no Bairro Jardim Sabaúna, neste Município.” Indicação nº 591/2019. “Indica ao 

Executivo, a sinalização viária, com a instalação de lombadas, faixas de pedestres e placas 

indicativas, entre os números 1.700 e 2.677 da Rua Emídio de Souza, localizada no bairro Jardim 

Oásis.” Indicação nº 592/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de sinalização viária da Rua 

Telmo Diz, localizada no Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 593/2019. “Indica ao Executivo, 

a manutenção com a pintura do ponto de ônibus na Avenida Rui Barbosa, altura do número 323, 

localizada no Bairro Centro.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 581/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de roçada na Rua 

Suécia, localizada no Jardim São Fernando.” Indicação nº 584/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de pintura de faixa de pedestres na Rua Elza Galvão Branco, altura da Creche ABAS, 

localizada  no Bairro Suarão.” Indicação nº 594/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

manutenção dos aparelhos da academia de ginástica ao ar livre da Praça Adão Pereira, localizada 

no Bairro Jardim Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 622/2019. “Indica ao Executivo, a 

manutenção da pintura nas faixas de aviso ”DEVAGAR – LOMBADA” em toda a extensão da 

Avenida Wallace Arthur Skerrat, em todos os pontos de redutores de velocidade (lombadas), alça 

da ponte.” Indicação nº 623/2019. “Indica ao Executivo, a limpeza dos córregos e do Rio 

Branco que cortam o Jardim Maranata, lado morro.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS 

GONÇALVES SILVA (AUSENTE): Indicação nº 596/2019. “Indica ao Executivo, os 



serviços de limpeza, cascalhamento e nivelamento em toda extensão da Rua Marlene Teixeira 

dos Santos Alves, localizada no Bairro Jardim Regina.” Indicação nº 598/2019. “Indica ao 

Executivo, em caráter de URGÊNCIA, o serviço de nivelamento da Avenida Manoel Clodomiro 

Gatto, localizada no Bairro Balneário Fênix e a inclusão da mesma no cronograma de 

pavimentação do Município.” Indicação nº 599/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

limpeza e desobstrução de vala da Avenida Camburiú, localizada no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 601/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento em 

toda extensão da Rua Marajás, localizada no Bairro Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 

602/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de reestruturação e/ou substituição da tampa de boca 

de lobo na Rua Alberto Simões, defronte ao n.º 611, localizada no Bairro Jardim Ivoty.” 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 580/2019. “Indica ao Executivo, 

a manutenção de todo o piso/calçamento da Praça Narciso de Andrade, com a instalação de 

bicicletários, serviços de limpeza e de pintura.” Indicação nº 595/2019. “Indica ao Executivo, a 

instalação de redutores de velocidade, do tipo lombada, em frente ao CESCRIM Paula Vegas, 

localizado na Avenida Tiradentes, no Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 616/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de vistorias técnicas em relação às condições estruturais das pontes 

localizadas na Rua dos Fundadores (próximo ao mercado Krill) e na Avenida Harry Forssel 

(próximo ao supermercado Extra), ambas no Bairro do Belas Artes, e sobre a Avenida São 

Paulo, no Bairro Cibratel.” Indicação nº 617/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

manutenção na iluminação pública em frente a E.E. Prof. Jon Teodorico, localizada na Avenida 

Tiradentes, no Bairro Jardim Mosteiro.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 607/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto ao 

Governo do Estado de São Paulo, objetivando firmar convênio com os Sistemas SENAI, 

SENAC, SEBRAE e SENAT, para realização de cursos e treinamentos de qualificação 

profissional para a população do nosso Município.” Indicação nº 608/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de calçamento em toda extensão da Rua Sinvaldo Souza Amaral, 

localizada no Bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 609/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza e higienização do pavimento e da cobertura do palco da Praça Ângelo 

Guerra, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 610/2019. “Indica ao Executivo, gestão 

junto à Elektro, objetivando a extensão de rede elétrica e instalação de postes na Rua Macaúbas, 

localizada no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 611/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de tapa buraco no cruzamento da Rua Emídio de Souza com a Rua Acre, localizadas no 

Bairro Jardim Laranjeiras.” SILVIO CESAR DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 583/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada na Rua Cardeal 

Mota, em toda sua extensão, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 586/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza da vala localizada na Rua Trinta e Três, altura do número 48, no 

Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 587/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza 

e roçada de mato na Rua Bom Pastor, no trecho não pavimentado, localizada no Bairro Suarão.” 

Indicação nº 588/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de rua e roçada de mato na 

Rua Cunha Poran, altura do número 342, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 

589/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de vala e a manutenção da iluminação 

pública na Estrada Coronel Joaquim Branco, altura do número 5.480, localizada no Bairro 

Jardim Aguapeú.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 612/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de desobstrução e limpeza de valas em toda a extensão da Rua 

João Batista Dias, localizada no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 613/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Mato Grosso, no Bairro 

Estância Balneária de Itanhaém.” Indicação nº 614/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 



instalação de câmeras de monitoramento na Alameda Emídio de Souza.” Indicação nº 615/2019. 

“Indica ao Executivo, a contratação de veículo adaptado para nebulização em bairros onde se 

constatou maior incidência do mosquito da dengue, em nosso Município.” Concluída a leitura, o 

Senhor Presidente determinou o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. A seguir, 

tem início a deliberação dos requerimentos pautados. A pedido do Senhor Presidente, o Primeiro 

Secretário procedeu a leitura dos requerimentos. REQUERIMENTO Nº 74/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito pelos nobres edis: 

Alder Ferreira Valadão, Peterson Gonzaga Dias e Silvio Cesar de Oliveira. “Solicita à 

Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e Executivo, informações sobre a possibilidade 

de criação e atuação de operação integrada com objetivo de proibir o chamado 

Fluxo/Pancadão/Mandela realizado aos finais de semana no Bairro Jardim Oásis, conforme 

especifica.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: 

Carlos Antônio Ribeiro e Silvio Cesar de Oliveira. O requerimento continua em discussão, 

ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 06 (seis) votos 

favoráveis. REQUERIMENTO Nº 75/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS 

ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Peterson 

Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. 

“Solicito ao Executivo, informações sobre manutenção da Quadra Poliesportiva Adriano Dias de 

Oliveira, pertencente à Escola Municipal - Profa. Maria Aparecida Soares Amêndola, localizada 

no Bairro Nossa Senhora do Sion, conforme especifica.” O requerimento é colocado em 

discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 06 (seis) 

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 76/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Silvio 

Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, informações sobre a 

Zoonose Municipal, conforme especifica.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 06 (seis) votos favoráveis. 

REQUERIMENTO Nº 77/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA 

DIAS, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Silvio Cesar de Oliveira e 

Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, informações sobre as ações que estão sendo 

realizadas no combate à dengue, zika vírus, chikunguya e febre amarela no Município.” O 

requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Peterson 

Gonzaga dias e Alder Ferreira Valadão. O requerimento continua em discussão, ninguém mais se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 06 (seis) votos favoráveis. 

REQUERIMENTO Nº 78/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Carlos Antônio Ribeiro, João Carlos Rossmann, 

Peterson Gonzaga Dias, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao 

Executivo e ao Instituto Sócrates Guanaes, informações acerca da gestão do Hospital Regional 

Jorge Rossmann de Itanhaém.” O requerimento é colocado em discussão. A pedido do Vereador 

Alder Ferreira Valadão (autor da propositura), o Primeiro Secretário procedeu a leitura na íntegra 

do mencionado requerimento. Concluída a leitura, o requerimento continua em discussão. 

Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Wilson Oliveira Santos, João 

Carlos Rossmann, Peterson Gonzaga Dias e Carlos Antônio Ribeiro. Não havendo mais 

nenhuma manifestação, o requerimento é colocado em votação eletrônica, sendo APROVADO 

com 06 (seis) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 79/2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Peterson 

Gonzaga Dias e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, junto à Secretaria de Relações 

do Trabalho, informações sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho, no Município de 



Itanhaém.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: 

Silvio Cesar de Oliveira, Wilson Oliveira Santos, Alder Ferreira Valadão e João Carlos 

Rossmann. O requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em 

votação eletrônica é APROVADO com 06 (seis) votos favoráveis. 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, Carlos 

Antônio Ribeiro e Silvio Cesar de Oliveira. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para 

falar, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a OCTOGÉSIMA NONA 

SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 20 de maio do corrente ano, às 18h00min, e 

declarou encerrada a sessão às 19h22min. 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 Alder Ferreira 

Valadão63, pelos demais membros da Mesa Diretora e por mim. Sala “Dom Idílio José Soares”, 

treze de maio de dois mil e dezenove.  
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