
Ata da Nonagésima Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-27 de maio de 2019- 
 

Aos vinte e sete 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 18h18min, realizou-se a Nonagésima 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 Nonagésima 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. A ata da OCTOGÉSIMA 

NONA 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 os BALANCETES DA RECEITA E DAS DESPESAS REFERENTES 

AO MÊS DE ABRIL DE 2019. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

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

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

mencionado expediente. A seguir, o Senhor Presidente informou que o expediente do Senhor 

Prefeito está digitalizado e a disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de 

gerenciamento legislativo da Câmara Municipal. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, 

o Primeiro Secretário procedeu a leitura do expediente da Câmara Municipal. CONVITE - 

AUTORIA: COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE. 

CONVIDA a participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA de apreciação e apresentação do Projeto 

de Lei nº 24/2019, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e 

dá outras providências”, a ser realizada no próximo dia 28 de maio, às 10h00min, no plenário 

desta Câmara Municipal. CONVITE - AUTORIA: COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E CONTABILIDADE. CONVIDA a participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA de 

demonstração e avaliação pelo Poder Executivo, junto a Comissão de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade, das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2019, a ser realizada no próximo dia 29 

de maio de 2019, às 10h00min, no plenário desta Câmara Municipal. A seguir, o Senhor 

Presidente informou que o expediente da Câmara 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 leitura do Projeto Apresentado. PROJETO DE LEI Nº 35, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. “Institui a campanha “Coração de Mulher” 

e dá outras providências.” Concluída a leitura do projeto, o Senhor Presidente determinou o 

encaminhamento do mesmo às Comissões Permanentes. Na sequência, 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 711/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de capinação, tapa 

buracos e limpeza em geral no cemitério central, localizado no Centro, em nosso Município.” 



Indicação nº 712/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de 05 braços de 

iluminação pública (brip), em frente ao número 185 da Rua João Andrade Junior, localizada no 

Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 713/2019. “Indica ao Executivo, de forma emergencial, os 

serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento na Avenida Paris, localizada no Bairro Santa 

Terezinha.” Indicação nº 714/2019. “Indica ao Executivo, o término do calçamento da Avenida 

Paris, localizada no Bairro Santa Terezinha.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO 

RIBEIRO: Indicação nº 696/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura de faixas de 

pedestres, altura do número 1247 da Avenida José Batista Campos, localizada no Bairro Jardim 

Oásis.” Indicação nº 697/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na altura do 

número 90 da Rua Dom Antônio Maria Siqueira, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 

698/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de reparo do pavimento na altura do número 913 da 

Avenida Vereador Armando Ferreira, localizada no Bairro Balneário Gaivota, frente à E.E. 

Profª Rosélia Braga Xavier.” Indicação nº 703/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de reparo 

e/ou troca de tampa de bueiro/boca de lobo, sito à Rua José Manoel Lourenzo Leiro, sem 

número, em frente à imobiliária 'Eugênia Sousa Imóveis', no Bairro Nossa Senhora do Sion.” 

Indicação nº 704/2019. “Indica ao Executivo, a manutenção do estoque de soro 

antiescorpiônico em todas as unidades de atendimento e postos de saúde de Itanhaém.” 

VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS (LEITURA DISPENSADA): 
Indicação nº 682/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento, cascalhamento e 

limpeza de valas na Rua Cícero Martins dos Santos, em toda sua extensão, localizada no Bairro 

Jardim Santa Terezinha.” Indicação nº 706/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

melhorias, tais como: nivelamento e cascalhamento na Rua Ribeirão Preto, em toda extensão, 

localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 707/2019. “Indica ao Executivo, junto à 

Sabesp, providências no sentido de sanar o vazamento de esgoto na Rua Capitão Arnaldo 

Valente, altura do nº 310, localizada no bairro Savoy.” Indicação nº 708/2019. “Indica ao 

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

São Vicente, localizada no Bairro Cibratel I.” Indicação nº 709/2019. “Indica ao Executivo, os 

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

Silva, localizada no Bairro Jardim Oásis.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 

689/2019. “Indica ao Executivo, a realização de estudos, objetivando a instalação de semáforos 

inteligentes no Município de Itanhaém.” Indicação nº 691/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de cascalhamento e nivelamento, em toda a extensão da Rua Maria Albertina, lado 

morro, localizada no Bairro Verde Mar.” Indicação nº 692/2019. “Indica ao Executivo, gestão 

junto à Elektro, objetivando a instalação de mais um braço de iluminação pública em cada poste 

na Rua Leopoldino Araújo, altura do nº 32 ao nº 300, localizada no Bairro Centro.” Indicação 

nº 693/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua 

Maria Albertina, lado morro, localizada no Bairro Verde Mar.” Indicação nº 694/2019. “Indica 

ao Executivo, a vistoria e posterior regularização da água servida despejada no leito carroçável 

da Avenida Presidente Vargas, altura do número 1.197, orla do Centro.” VEREADOR JOÃO 

CARLOS ROSSMANN: Indicação nº 683/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura 

de faixa de pedestres na Rua João Capistrano Pereira, esquina com a Avenida 31 de Maio, 

localizada no Bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 684/2019. “Indica ao Executivo, a 

manutenção da calçada na Avenida José Batista Campos, no trecho compreendido entre o 

Esporte Clube Anchieta, localizado no Bairro Cidade Anchieta, até o cruzamento com a Rua 

Emídio de Souza, localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 718/2019. “Indica ao 

Executivo, a reforma da única rampa municipal de subida e descida de barcos, localizada na 

foz do Rio Campininha, no final da Rua Dom Sebastião Leme, localizada no Bairro Jardim 



Ivoty.” Indicação nº 719/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de 01 braço de iluminação 

pública (brip), na travessa "S", frente ao número 31, paralela à Rua Olímpia, nº 1189, localizada 

no bBairro Jardim Laranjeiras.” Indicação nº 720/2019. “Indica ao Executivo, o reforço da 

fiscalização, através dos agentes de trânsito, referente à proibição do tráfego de caminhões na 

Rua Cidade de Iguape, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” VEREADOR JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 679/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de roçada, limpeza, nivelamento e desobstrução de vala, com urgência, em toda 

extensão da Estrada Rio Claro, localizada no Bairro Chácara Glória, Balneário Gaivota.” 

Indicação nº 680/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e revitalização da 

Praça Adhemar Martins Rivera, localizada entre as ruas Ubirajara, Urupês e Mogi Guassu, 

localizadas no Bairro Estância Balneária Tupy.” Indicação nº 681/2019. “Indica ao Executivo, 

gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de 02 (dois) postes e 04 (quatro) braços de 

iluminação pública no trevo do Jardim Bopiranga, localizado no Km333 da Rodovia Padre 

Manoel da Nóbrega, ambos os lados (praia e moro).” Indicação nº 717/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de restruturação e/ou substituição da tampa de boca de lobo na Rua 

Antônio de Pádua Meira, esquina com a Rua Sinvaldo Souza Amaral, localizada no Bairro 

Jardim Corumbá.” Indicação nº 715/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e 

limpeza em toda extensão da Avenida das Palmeiras, localizada no Bairro Jardim Guacyra, lado 

praia.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 677/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de pavimentação com lajota sextavada em toda extensão da Rua 

Engenheiro José Barros de Saraiva, localizada no Bairro Jardim Tropical.” Indicação nº 

678/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua José 

Santino de Souza, localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 695/2019. “Indica ao Executivo, 

os serviços de manutenção, nivelamento e pavimentação, com lajotas, na Rua José Simões 

Neves, localizada no Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 705/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de tapa buraco na Avenida Governador Mário Covas Júnior, no Bairro Califórnia.” 

Indicação nº 716/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura da faixa de pedestre na 

Avenida Harry Forssel, em frente ao número 886, localizado no Bairro Belas Artes.” 

VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação nº 699/2019. “Indica ao 

Executivo, a implantação de uma Casa de Dança em nosso Município, proporcionando o 

desenvolvimento físico e artístico à população.” Indicação nº 700/2019. “Indica ao Executivo, 

gestão junto à Elektro, objetivando a extensão de rede elétrica e de postes nas ruas Arthur 

Mainard, altura do nº 39, e Hermenia Dias de Matos, altura do nº 130, ambas localizadas no 

Bairro Jardim Grandesp, neste Município.” Indicação nº 701/2019. “Indica ao Executivo, a 

poda da árvore, bem como a reconstrução da calçada deteriorada em razão do crescimento da 

mesma, localizada na Rua Almeida Júnior nº 299, no Bairro Belas Artes, conforme especifica.” 

Indicação nº 702/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de calçamento na Alameda Abílio 

Padovani, localizada no Bairro Umuarama.” Indicação nº 710/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de revitalização, tais como: limpeza, poda e manutenção na iluminação da Praça José 

Antônio dos Santos, localizada no cruzamento das ruar Venezuela e Manoel Joaquim do 

Nascimento, no Bairro Jardim Ivoty. SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 

672/2019. “Indica ao Executivo, a realização de estudos, objetivando a instalação de redutor de 

velocidade, do tipo lombada, na Rua Vereador João Almeida Batista, nº 349, localizada no 

Bairro Savoy I.” Indicação nº 673/2019. “Indica ao Executivo, a implantação de equipamentos 

para diversão infantil (playground) na Praça Nossa Senhora do Sion, no Bairro Suarão.” 

Indicação nº 674/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de poste de iluminação pública na 

Rua Arthur Bernardes, nº 17, localizada no Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 675/2019. 



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

Idílio Soares, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 676/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza, roçada e manutenção das lajotas da Rua Caetano Lettieri, esquina com a 

Avenida Suarão, no Bairro Jardim Magalhães.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA 

SANTOS: Indicação nº 690/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza das margens do 

Rio do Poço, trecho localizado entre os Bairros Cibratel, Belas Artes e Praia do Sonho.” 

Indicação nº 685/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de Trânsito e 

Segurança, objetivando a realização de estudo viário para transformar em mão única a Rua 

Joaquim Meira, localizada no Centro.” Indicação nº 686/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de pavimentação nas ruas Iracema Donnarummo Vieira, Capitão Alberto Mendes 

Junior e João Quinto, localizadas no Bairro Balneário Beatriz.” Indicação nº 687/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de limpeza da caçamba e retirada de entulhos na Rua Silvia Maria 

dos Passos, localizada no Bairro Praia dos Sonhos.” Indicação nº 688/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e desobstrução das galerias das ruas Iracema Donnarummo 

Vieira, Capitão Alberto Mendes Junior e João Quinto, localizadas no Bairro Balneário Beatriz.” 

Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das indicações ao 

Senhor Prefeito. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Peterson Gonzaga 

Dias para fazer entrega de Moção de Aplausos à Batucada Abençoada por entrar para o 

Guinness Book como maior bateria do mundo, conquista realizada na Praia do Gonzaguinha, 

em São Vicente, no dia 25 de janeiro de 2019. Na sequência foi concedida a palavra ao Pastor 

Samir Amin, onde procedeu os agradecimentos em nome de todos os membros da Igreja Bola 

de Neve. Em seguida, tem início a deliberação dos requerimentos pautados. A pedido do Senhor 

Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura dos requerimentos. REQUERIMENTO 

Nº 90/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR WILSON OLIVEIRA, subscrito pelos 

nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo, João 

Carlos Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias e Rodrigo Dias 

de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações quanto ao atendimento das indicações 

parlamentares, objetos de implantação de redutores de velocidade, nas ruas do Município.” O 

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

APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 91/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR WILSON OLIVEIRA, subscrito pelos nobres edis: Alder 

Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, 

José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira e Cesar 

de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações sobre as formalidades para direcionamento 

de pacientes com entrada emergencial na UPA.” O requerimento é colocado em discussão. A 

pedido do autor da propositura (Vereador Wilson Oliveira), o Primeiro Secretário procedeu a 

leitura na íntegra do requerimento em discussão. Concluída a leitura, o requerimento continua 

em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Wilson Oliveira Santos, Hugo Di Lallo, 

João Carlos Rossmann e Silvio Cesar de Oliveira. Não havendo mais nenhuma manifestação, 

o requerimento é colocado em votação eletrônica, sendo APROVADO com 09 (nove) votos 

favoráveis. REQUERIMENTO Nº 92/2019, AUTORIA DO VEREADOR CARLOS 

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

Santos Barros, Hugo Di Lallo, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dia e 

Silvio Cesar de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações a respeito de possibilidade de 

instalação de um Posto do CVV - Centro de Valorização da Vida - em Itanhaém, para o 

atendimento da população local e da região, 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 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 93/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos nobres 

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

Peterson Gonzaga Dias. “Solicita ao Executivo e à Elektro, informações quanto a manutenção 

na rede elétrica no Município de Itanhaém.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém 

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

REQUERIMENTO Nº 94/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

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

Barros, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson 

Gonzaga Dias e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo e ao CDHU, informações 

acerca dos reparos prediais dos conjuntos habitacionais no Município.” O requerimento é 

colocado em discussão. A pedido do autor da propositura (Vereador Alder Ferreira Valadão), 

o Primeiro Secretário procedeu a leitura na íntegra do requerimento em discussão. Concluída a 

leitura, o requerimento continua em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 

eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 95/2019, 

DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS, subscrito pelos nobres 

edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo e José Domingos 

Gonçalves Silva. “Solicita ao Executivo, informações quanto à construção de áreas para o 

escoamento das águas pluviais, denominada como Piscinão, em locais afetados pelos altos 

níveis de enchentes, em nosso Município.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram 

o uso da palavra os nobres edis: Peterson Gonzaga Dias e João Carlos Rossmann. O 

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

é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. Não havendo mais matéria a ser delibera, o 

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

Fizeram o uso da palavra os nobres edis:  Carlos Antônio Ribeiro, Peterson Gonzaga Dias e 

Silvio Cesar de Oliveira. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor 

Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a sessão ás 

19h24min. Reiniciados os trabalhos às 19h34min, a pedido do Senhor Presidente, os senhores 

vereadores registraram as suas presenças eletronicamente (quórum completo). Havendo 

número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a 

leitura da propositura aprovada em sessão. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 33, DE 2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO, subscrita pelos nobres edis: Alder 

Ferreira Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, João Carlos 

Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de 

Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Moção de Aplausos aos 

profissionais da educação infantil pela realização da Semana Municipal do Brincar.” Concluída 

a leitura, o Senhor Presidente informou que se encontrava na Mesa Diretora requerimento de 

urgência especial, de autoria dos vereadores, ao Projeto de Lei nº 38, de 2019, de autoria do 

Executivo. 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 

projeto estava incluso na Ordem do Dia. Na sequência, a pedido do Senhor Presidente, o 

Primeiro Secretário procedeu a leitura do projeto pautado. PROJETO DE LEI Nº 38, DE 

2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoria a abertura de crédito adicional suplementar 

no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para dotações constantes na Lei Orçamentária 

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

Posto em votação eletrônica é APROVADO com 10 (dez) votos favoráveis. Não havendo mais 



matéria a ser delibera e não havendo, também, nenhum vereador inscrito para falar ao final da 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a NONAGÉSIMA 

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 3 de junho do corrente ano, às 

18h00min, e declarou encerrada a sessão às 18h38min. 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 sete de maio de dois mil e dezenove.  
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