
Ata da Nonagésima Primeira Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-03 de junho de 2019- 
 

Aos três dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade 

de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala “Dom Idílio José Soares”, às 18h16min, 

realizou-se a Nonagésima Primeira 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 Primeira 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 NONAGÉSIMA 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 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 

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. Em seguida, a pedido do Senhor 

Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura dos projetos apresentados. PROJETO DE LEI 

Nº 36, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Classifica 

como corredor comercial o logradouro denominado Praça Kardec Rangel Veloso, localizado na Praia 

dos Sonhos, neste Município.” PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Dispõe sobre denominação de via pública, e dá 

outras providências.” PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO. “Institui o Programa Por Dentro da Câmara no âmbito da Câmara 

Municipal de Itanhaém e dá outras providências.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

18, DE 2019, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. “Dispõe sobre o Orçamento da Câmara 

Municipal de Itanhaém para o exercício de 2020.” Concluída a leitura, o Senhor Presidente 

determinou o encaminhamento dos projetos às Comissões Permanentes. Dando continuidade aos 

trabalhos, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a chamada nominal dos 

senhores vereadores para a leituras das indicações. VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO: Indicação nº 754/2019. “Indica ao Executivo, a realização de estudos objetivando a 

instalação de placas de identificação em português e inglês nos monumentos, praças e equipamentos 

turísticos no Município de Itanhaém.” Indicação nº 755/2019. “Indica ao Executivo, a elaboração de 

cartazes nos moldes adotados pelo Ministério Público de Santa Catarina (anexo) a serem afixados em 

todas as Unidades Básicas de Saúde e Equipamentos de Atendimentos à Saúde no Município de 

Itanhaém.” Indicação nº 756/2019. “Indica ao Executivo, a retirada da tela de proteção de parte do 

muro da E.M. Pedrina Pompeu Bastos, que se encontra danificada, para a substituição por blocos de 

cimento.” Indicação nº 757/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento 

em toda a extensão da Rua do Franco, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 758/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de manutenção e reparos na cobertura da quadra poliesportiva da 

E.M. Maria Cristina de Macedo Gomes, no Município de Itanhaém.” VEREADOR CARLOS 



ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 732/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de demarcação de 

faixa de pedestres nas proximidades do número 34 da Avenida Harry Forssell, no Bairro Belas Artes, 

interligando as guias rebaixadas de acessibilidade.” Indicação nº 733/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de demarcação de faixa de pedestres nas proximidades dos números 27 e 50 da Avenida 

Roberto Iwakichi Uraguchi, no Bairro Praia do Sonho.” Indicação nº 734/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na altura do número 17 

da Avenida Roberto Iwakichi Uraguchi, no Bairro Praia dos Sonhos.” Indicação nº 735/2019. “Indica 

ao Executivo, a instalação de placas educativas em todas as margens de praias de Itanhaém onde 

houver presença de vegetação 'Jundu', a fim de conscientizar a população da preservação das 

mesmas.” Indicação nº 736/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de rebaixamento de guias e rampa 

de acessibilidade nas proximidades dos números 27 e 50 da Avenida Roberto Iwakichi Uraguchi, no 

Bairro Praia dos Sonhos.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS (LEITURA 

DISPENSADA):Indicação nº 763/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e 

nivelamento na Avenida Guilhermina, esquina com a Avenida Conceição de Itanhaém, em toda sua 

extensão, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 764/2019. “Indica ao Executivo, a 

limpeza de bueiros e galerias, com o desentupimento das tubulações com caminhão hidrojato, em 

toda a extensão da Rua Vereador José Santino de Souza, localizada no Bairro Jardim Savoy.” 

Indicação nº 766/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na Rua João Andrade Junior, 

esquina da Lotérica Oásis e Supermercado Prático.” Indicação nº 767/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Ovídio Tavares de Oliveira, 

localizada no Bairro Jardim Mosteiro.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 747/2019. 

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

Benedita Poitena de Matos, localizada no Bairro Jardim Sabaúna.” Indicação nº 748/2019. “Indica 

ao Executivo, a fiscalização no embarque e desembarque dos alunos da Escola Municipal Maria da 

Penha Corrêa Sanches, no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 749/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza e roçada na Rua Maísa Silva Passos, localizada no Bairro Chácara das Tâmaras.” 

Indicação nº 750/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de rede protetora contra pombos no 

Ginásio de Esportes da Escola Municipal Maria da Penha Corrêa Sanches, localizada no bairro 

Cibratel II.” Indicação nº 765/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de tapa buraco e recapeamento 

asfáltico da Rua Alberto Simões, altura do número 943, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

721/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na Avenida Marginal, altura do número 

2467, próximo ao Casarão Comércio de Material de Construção, localizada no Bairro Savoy.” 

Indicação nº 727/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura de lombada na Avenida dos 

Tamoios, altura do número 1285, localizada no Bairro Balneário Tupy.” Indicação nº 728/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na Rua Humberto Ladalardo, altura do número 374, 

localizada no Bairro Savoy.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: 

Indicação nº 729/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza, cascalhamento e 

nivelamento em toda extensão da Avenida Brasil e da Rua Macaúbas, ambas localizadas no Bairro 

Jardim das Palmeiras, lado praia.” Indicação nº 730/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

roçada, limpeza, desobstrução e abertura de córrego nas ruas Vicente Marcos e Tereza Giácomo, 

localizadas no Bairro Jardim Grandesp, lado praia.” Indicação nº 731/2019. “Indica ao Executivo, 

gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de 01 (um) poste e 02 (dois) braços de iluminação 

pública no trevo da Estrada do Rio Preto, localizado no Km 336 da Rodovia Padre Manoel da Nobrega 

(lado morro).” Indicação nº 761/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a 

instalação de postes e braços de iluminação pública nas ruas Joaquim Alves Filho e Onze (11), ambas 

localizadas no Bairro Jardim Itapel/Savoy.” Indicação nº 762/2019. “Indica ao Executivo, com 



urgência, os serviços de roçada, limpeza, nivelamento e desobstrução de vala em toda extensão das 

ruas Dezenove e Vinte, ambas localizadas no Bairro Chácara Glória/Balneário Gaivota.” 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 751/2019. “Indica ao Executivo, 

gestão junto ao CDHU, objetivando a limpeza e roçada do terreno de sua propriedade, localizado na 

Rua Laudelina Mariana Campos, no Bairro Guapiranga.” Indicação nº 752/2019. “Indica ao 

Executivo, a notificação do proprietário do terreno tipo quadra, localizado entre as ruas Nestor Leal, 

Santa Ana de Jesus, Professor Luiz Carlos de Souza e Brasilino M. dos Santos, no Bairro Jardim 

Umuarama, objetivando os serviços de roçada do terreno e da calçada ao seu entorno.” Indicação nº 

753/2019. “Indica ao Executivo, a pavimentação com lajotas sextavadas e a colocação de guias e 

sarjetas na Rua Amazonas, no trecho localizado entre as ruas Bahia e Pará, no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 759/2019. “Indica ao Executivo, o assoreamento dos 14 (quatorze) quilômetros de 

extensão do Rio do Poço, propiciando maior vazão das águas e consequente amenização de 

enchentes.” Indicação nº 760/2019. “Indica ao Executivo, a poda de árvores na Rua João Cassimiro 

Guimarães Junior, frente ao número 111, localizada no Bairro Campos Elíseos.” VEREADOR 

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação nº 742/2019. “Indica ao Executivo, a reforma na 

Creche Tia Pombinha, situada na Avenida Cabuçu, número 1.901, no Bairro Jardim Nossa Senhora 

do Sion.” Indicação nº 743/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de reforma e manutenção na 

estátua do Cristo Redentor, localizada na Orla da Praia do Suarão, próximo ao Posto dos Bombeiros.” 

Indicação nº 744/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de revitalização, tais como: colocação de 

bancos, postes com luminárias e calçamento na Praça Raimundo Irineu da Silva, localizada na Rua 

Lourival Fausto Muniz, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 745/2019. “Indica ao Executivo, gestão 

junto à Elektro, objetivando a extensão de rede elétrica e instalação de postes nas ruas Miguel Cury, 

altura do número 513, e Sônia, altura do número 360, ambas localizadas no Bairro Jardim Regina, 

neste município.” Indicação nº 746/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção na pintura 

das faixas de pedestres e lombadas em toda extensão da Avenida Harry Forssell, localizada no Bairro 

Belas Artes.” VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 722/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de reparos do asfalto da Rua Jaime Lino dos Santos, localizada no Bairro Savoy 

I.” Indicação nº 723/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza da via e reparo na calçada 

da Rua Manoel Louzada, altura do número 34, localizada no Bairro Jardim Magalhães.” Indicação 

nº 724/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção e limpeza da Praça Ângelo Guerra, 

localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 725/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

cascalhamento e nivelamento na Rua Dez, em toda sua extensão, localizada no Bairro Aguapeu.” 

Indicação nº 726/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento na Rua 

Trinta e Seis, em toda sua extensão, localizada no Bairro Aguapeú.” VEREADOR WILSON 

OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 737/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco em 

toda a extensão da Rua Jorge Rossmann, localizada no Bairro Praia dos Sonhos.” Indicação nº 

738/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção de iluminação pública, com a troca de 

01 (uma) lâmpada, na Rua Assembleia de Deus, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 739/2019. 

“Indica ao Executivo, os serviços de manutenção na pintura de sinalização de solo em toda a extensão 

da Rua Dinorah Cruz, localizada no Centro.” Indicação nº 740/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza e roçada na Rua Geraldo Bezerra da Silva, esquina com a Rua Estevam Ramos 

Blanco, localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 741/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza de bueiros e galerias na Rua Avelino Ambrósio, localizada no Bairro Jardim 

Corumbá.” Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das indicações 

ao Senhor Prefeito. Em seguida, tem início a deliberação dos requerimentos pautados. A pedido do 

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

Nº 96/2019, 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 DER, que informe sobre a possibilidade de instalação 

de placa indicativa referente à localização da ETEC/Itanhaém/SP, a ser afixada na altura do Km320 

da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, lado esquerdo, braço de acesso ao trevo central, no Município 

de Itanhaém/SP.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 

eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 97/2019, 

AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. “Solicita ao Executivo e ao 

Hospital Regional de Itanhaém, informações sobre a viabilização de parceria, objetivando a 

implantação de um ambulatório de oftalmologia.” – Requerimento retirado a pedido do autor da 

propositura. REQUERIMENTO Nº 98/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Edinaldo dos Santos Barros, José 

Domingos Gonçalves Silva e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, informações sobre os 

índices de acidentes e mortes no trânsito, no âmbito do 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 99/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

EDINALDO DOS SANTOS BARROS, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, 

José Domingos Gonçalves Silva, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao 

Executivo, informações na forma e no prazo legal, sobre o cumprimento de prazos das matérias 

protocoladas, conforme especifica.” O requerimento é colocado em discussão. Fez o uso da palavra 

o nobre Edil Edinaldo dos Santos Barros. O requerimento continua em discussão, ninguém mais se 

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

REQUERIMENTO Nº 100/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO, 

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

Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira 

Santos. “Solicita ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, 

informações quanto a possibilidade de implantação de um Posto de Bombeiros Marítimo Avançado 

no local denominado Boca da Barra, neste Município.” O requerimento é colocado em discussão, 

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

REQUERIMENTO Nº 101/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO, 

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

Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira 

Santos. “Solicita ao Governo do Estado, informações quanto a possibilidade de implantação de um 

BAEP - Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, neste Município.” O requerimento é colocado 

em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) 

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 102/2019, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, 

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

Domingos Gonçalves Silva. “Solicita ao Governo do Estado de São Paulo, os serviços de que trata 

o Projeto Escola + Bonita nas unidades escolares estaduais do Município.” O requerimento é colocado 

em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Hugo Di Lallo. O requerimento continua em 

discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) 

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 103/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS 

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

Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira. 

“Solicita à SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, informações a 

respeito de medida padrão adotada em relação à substituição de hidrômetros em residências e 

comércios, conforme especifica.” O requerimento é colocado em discussão. A pedido do autor da 

propositura, o Primeiro Secretário procedeu a leitura na íntegra do requerimento em discussão. 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 deliberada, o Senhor 

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

uso da palavra os nobres edis: Hugo Di Lallo, Silvio Cesar de Oliveira, Carlos Antônio Ribeiro, Alder 

Ferreira Valadão e Peterson Gonzaga Dias. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, 

o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a sessão. 

Reiniciados os trabalhos às 19h16min, a pedido do Senhor Presidente, os vereadores registraram as 

suas presenças eletronicamente (quórum completo). Havendo número regimental, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das proposituras aprovadas em 

sessão secreta. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 34/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO. “Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Senhor Rodrigo 

Correia de Andrade (Pastor Rodrigo), por seus préstimos à sociedade de Itanhaém através dos 

trabalhos de apoio social, filantropia, orientação e apoio espiritual, prestados em sua igreja, bem como 

pelo auxílio a diversas casas de recuperação.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, 

DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. “Institui honraria 

no âmbito do Município de Itanhaém.” Concluída a leitura das proposituras aprovadas em sessão e 

não havendo mais matéria a ser deliberada, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores 

para a NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia dez de junho do 

corrente ano, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 19h20min. 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”, três de 

junho 

 de dois mil e dezenove.  
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