
Ata da Centésima Décima Quarta Sessão Ordinária da 
Décima Sexta Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-29 de fevereiro de 2016- 
 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 
dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala 
“Dom Idílio José Soares”, às 18h06min, realizou-se a Centésima Décima Quarta 
Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Tiago 
Rodrigues Cervantes, secretariado pelos vereadores: Rodrigo Dias de Oliveira e João 
Carlos Rossmann (primeiro e segundo secretários, respectivamente). Invocando a 
proteção de Deus, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos da Centésima Décima 
Quarta Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, 
aos senhores vereadores, que registrassem as suas presenças eletronicamente 
(quorum completo). Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta 
a sessão. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente informou que se encontrava a 
disposição dos senhores vereadores, na secretaria da Câmara Municipal, o 
BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 
2016. 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 Flávio da Cruz Abbasi, e com a consonância dos demais edis, é dispensada 
a leitura dos referidos expedientes. A seguir, o Senhor Presidente determinou o 
arquivamento dos expedientes do Senhor Prefeito e de Diversos, colocando-os a 
disposição dos senhores vereadores na secretaria da Câmara Municipal. Na 
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a 
leitura dos projetos apresentados. PROJETO DE LEI Nº 08, DE 2016, DE AUTORIA 
DO VEREADOR HUGO DI LALLO. “Classifica como corredor comercial o trecho da 
Avenida Jardim Coronel, que compreende o trecho da Rua do Franco a Rua 
Diamante.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03, DE 2016, DE A UTORIA 
DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Itanhaense.” PROJETO DE LEI Nº 09, DE 2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA. “Dispõe sobre denominação de via 
pública.” Todos os projetos foram encaminhados às Comissões Permanentes. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura 
das indicações. VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA: Indicação  
nº 150/2016. “Indica ao Executivo, de forma emergencial, a finalização da reforma e a 
reorganização da Escola Municipal Maria Cristina, no Umuarama, e ainda a 
averiguação e tomar medidas cabíveis às reclamações dos pais de alunos, conforme 



especifica.” Indicação nº 151/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão da Rua Vereador 
Roberto Apelian, Gaivota, no plano de calçamento da Prefeitura Municipal de Itanhaém 
e, de forma emergencial, o nivelamento e o cascalhamento da mesma, conforme 
especifica.” Indicação nº 152/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão da Rua Telma, na 
Vila Loty, no plano de calçamento da Prefeitura Municipal de Itanhaém e a finalização 
da implantação do sistema de esgoto, de forma emergencial, o nivelamento e o 
cascalhamento da mesma, conforme especifica.” Indicação nº 153/2016. “Indica ao 
Executivo, a manutenção na pavimentação da Rua Batista da Costa para o fechamento 
de um buraco enorme, que se encontra na rua, colocando em risco os moradores e 
pedestres que passam pelo local, conforme especifica.” Indicação nº 192/2016. “Indica 
ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de braço de iluminação, 
lâmpada e demais equipamentos necessários nos postes na Travessa Jorge Devai, 
altura do número 22, Praia do Sonho, conforme especifica.” VEREADOR CÍCERO 
CASSIMIRO DOMINGOS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 167/2016. “Indica 
ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza em toda a extensão da Avenida José 
Batista Campos, localizada entre os Bairros: Cidade Anchieta e Jardim Oásis.” 
Indicação nº 169/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e a 
manutenção da malha asfáltica, em toda a extensão da Avenida Marginal, localizada 
entre os Bairros: Jardim Ivoty e Savoy.” Indicação nº 170/2016. “Indica ao Executivo, a 
instalação de redutores de velocidade, do tipo lombada, em toda a extensão da 
Avenida Emídio de Souza, localizada entre os Bairros: Satélite e Jardim Oásis.” 
Indicação nº 172/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção da iluminação 
pública em toda a extensão da Estrada Coronel Joaquim Brando, localizada entre o 
Aeroporto Estadual "Antônio Ribeiro Nogueira Junior" e o Bairro Aguapeú.” Indicação 
nº 173/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção da iluminação pública em 
toda a extensão da Avenida José Batista Campos, localizada entre os Bairros: Cidade 
Anchieta e Jardim Oásis.” VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO: 
Indicação nº 179/2016. “Indica ao Executivo, a realização de uma força tarefa para 
garantir a limpeza imediata de rios, córregos e valas no Município de Itanhaém, visando 
minimizar e eliminar os transtornos decorrentes das chuvas e enchentes.” Indicação nº 
180/2016. “Indica ao Executivo, a realização de um programa de construção de pisos e 
calçadas ecológicas em vias e praças públicas de Itanhaém, visando aumentar a 
permeabilidade do solo e a geração de emprego e renda no município.” Indicação nº 
181/2016. “Indica ao Executivo, a realização de uma ampla campanha educativa e de 
incentivo para promover o plantio de árvores nas residências e calçadas, bem como a 
ampliação dos gramados, áreas verdes e permeáveis nas propriedades do Município 
de Itanhaém.” Indicação nº 182/2016. “Indica ao Executivo, a realização de uma ampla 
campanha educativa para promover a destinação adequada dos resíduos sólidos, tanto 
pela população quanto pelo poder público, visando a melhoria e a ampliação da coleta 



seletiva no Município de Itanhaém.” Indicação nº 183/2016. “Indica ao Executivo, a 
construção de novas praças públicas e a ampliação das áreas verdes e permeáveis 
nas praças já existentes no Município de Itanhaém.” VEREADOR FABIANO DE 
SOUZA SILVA: Indicação nº 144/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 
bebedouros em todas as academias ao ar livre em todo município de Itanhaém.” 
Indicação nº 145/2016. “Indica ao Executivo, que estude a possibilidade de implantar 
banheiros públicos e bebedouros no cais de pesca, localizado no Bairro Guaraú.” 
Indicação nº 146/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto a Secretária de Saúde e o 
Conselho Municipal de Saúde á possibilidade de destinar recursos a AIPA (Associação 
Itanhaense de Proteção aos Animais).” Indicação nº 147/2016. “Indica ao Executivo, o 
rebaixamento de guia para acessibilidade na Rua Benedito Celestino, número 17, no 
Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 148/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de poda 
de árvores na Rua José Mendes de Araújo, altura do número 173, localizado no 
Centro.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI: Indicação nº 149/20 16. “Indica ao 
Executivo, o recapeamento asfáltico da Avenida José Batista Campos, Cidade Anchieta 
- Jardim Oásis.” Indicação nº 189/2016. “Indica ao Executivo, Indica ao Executivo, a 
limpeza do terreno ao lado da Escola José Carlos Braga, na Rua José Santino de 
Souza, alturado nº 1.500, no Bairro Savoy II.” Indicação nº 190/2016. “Indica ao 
Executivo, a interligação da Avenida João Mariano, Centro, com a Avenida Humberto 
Ataulo, Jardim Mosteiro.” Indicação nº 191/2016. “Indica ao Executivo, o reparo do 
vazamento de água no passeio público, existente no prédio próprio "Casa do Olhar 
Benedito Calixto", Centro.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 164/2016. 
“Indica ao Executivo, a possibilidade de instalação de bicicletários próximo das 
passarelas ao longo de toda Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no trecho de 
Mongaguá à Peruíbe.” Indicação nº 165/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de 
melhorias de tapa buraco, cascalhamento e nivelamento da Estrada Coronel Joaquim 
Branco, altura do Bairro Anchieta ao Jardim Oásis.” Indicação nº 166/2016. “Indica ao 
Executivo, o serviço de troca de lajotas em toda a extensão da Rua Vereador José de 
Almeida Batista, localizada no Bairro Savoy I.” Indicação nº 168/2016. “Indica ao 
Executivo, o serviço de melhorias e manutenção da Ciclovia da Estrada Coronel 
Joaquim Branco.” Indicação nº 171/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de melhorias 
de tapa buraco, cascalhamento e nivelamento da Rua José Santino de Souza, 
localizada no Bairro Savoy II.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN: Indicação 
nº 159/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 02 (dois) braços de iluminação 
pública (brip), 01(hum) na Rua Odair Molina Vera, e 01(hum), na Rua Ceará, esquina 
com a Avenida Valter Apellian, no Bairro Balneário São Jorge.” Indicação nº 160/2016. 
“Indica ao Executivo, a instalação de 02 (dois) braços de iluminação pública (brip), na 
Avenida Governador Mário Covas Junior, esquina com a Avenida das Palmeiras, no 
Bairro Jardim Palmeiras.” Indicação nº 161/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 



04 (quatro) braços de iluminação pública (brip), sendo 01(hum), na Avenida Clara 
Martins Zwarg, esquina com a Rua Angélica Colucci, 02 (dois) na esquina com a Rua 
Estela Balanço, e 01(hum) na esquina da Rua Ilca Nuvoli, no Bairro Bopiranga.” 
Indicação nº 162/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 05 (cinco) braços de 
iluminação pública (brip), sendo 03 (três), na Avenida Sorocabana, esquina com a Rua 
Leopoldo Mandic; e 02 (dois), na esquina com a Rua Yberaba, no Bairro Tropical.” 
Indicação nº 163/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 01 (um) braço de 
iluminação pública (brip), na Avenida Albert Sabin, esquina com a Rua Alcides Mendes 
Gonçalves, no Bairro Balneário San Marcos.” VEREADOR ODIL COCOZZA 
VASQUEZ: Indicação nº 174/2016. “Indica ao Executivo, a realização de estudo, 
através da Secretaria Municipal de Educação, objetivando viabilizar a implantação de 
curso de técnico agrícola.” Indicação nº 175/2016. “Indica ao Executivo, o 
cadastramento de propostas no Sistema de Convênios do Governo Federal visando a 
liberação de recursos para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos.” 
Indicação nº 176/2016. “Indica ao Executivo, a implantação de Grupamentos 
Ambiental, Costeiro e Canil, na estrutura da Guarda Municipal de Itanhaém.” Indicação 
nº 177/2016. “Indica ao Executivo, a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Turismo de Itanhaém.” Indicação nº 178/2016. “Indica ao Executivo a 
substituição da sub-base do leito carroçável em toda a extensão da Avenida José 
Batista Campos, o alteamento da pista de rolamento e a nivelação das caixas de 
inspeção de água e esgoto.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação 
nº 154/2016. “Indica ao Executivo, a elevação da ponte localizada na Rua Pedro 
Américo na altura do número 1004, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 155/2016. 
“Indica ao Executivo, estudos junto a Secretaria de Educação para a implantação do 
projeto de contra turno escolar que pertence ao programa Tempo Todo, na Casa da 
Vida Padre Carlos Cavina, localizada na Estrada do Rio Preto.” Indicação nº 156/2016. 
“Indica ao Executivo, a criação de duas vagas de estacionamento para deficientes e 
idosos, na praça em frente à Paróquia Santa Terezinha, localizada no Bairro Belas 
Artes.” Indicação nº 157/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 03(três) braços de 
iluminação pública na Rua Professor Vicente Caetano de Lima, localizada no Bairro 
Chácara Cibratel.” Indicação nº 158/2016. “Indica ao Executivo, o término do 
calçamento da Rua Dom Idílio Soares, localizada no Bairro Suarão.” VEREADOR 
TIAGO RODRIGUES CERVANTES: Indicação nº 184/2016. “Indica ao Executivo, a 
manutenção da cobertura da quadra de esportes da E.M. Maria da Penha Corrêa 
Sanches, situada no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 185/2016. “Indica ao Executivo, a 
instalação de lixeiras em todas as praças públicas do Município de Itanhaém.” 
Indicação nº 186/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de valas e roçada 
da Rua Victor Meirelles, em toda a sua extensão, situada no Bairro Jardim Belas Artes.” 
Indicação nº 187/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção dos postes de iluminação 



e substituição de lâmpadas, bem como a pintura e manutenção da Praça do Skate, ao 
lado da E.M. Ana Cândida Ebling de Oliveira, localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 
188/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de postes de iluminação na praça 
localizada em frente a E. M. Professora Maria Patrocina Condota, localizada no 
Conjunto Residencial Guapurá.” Concluída a leitura das indicação, o Senhor Presidente 
determinou que todas as indicações fossem encaminhadas ao Senhor Prefeito. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura 
dos requerimentos. A pedido do Vereador Flávio da Cruz Abbasi, o Senhor Presidente 
colocou em votação eletrônica o PEDIDO DE VOTAÇÃO EM BLOCO DOS 
REQUERIMENTOS PAUTADOS, sendo o pedido APROVADO (06 votos favoráveis, 
02 votos contrários e 01 ausência). Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado 
Salles P. V. Carrasco e César Augusto de Souza Ferreira, onde procederam suas 
justificativas de voto. Em seguida, é realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS 
REQUERIMENTOS NOS 24, 25, 26, 27, E 28, DE 2016, sendo todos os requerimentos 
APROVADOS por unanimidade dos senhores vereadores presentes (08 votos 
favoráveis). Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, 
João Carlos Rossmann e César Augusto de Souza Ferreira, onde procederam suas 
justificativas de voto. A seguir o Primeiro Secretário procedeu a leitura das Moções de 
Pesar. MOÇÃO DE PESAR Nº 08/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI 
LALLO. “Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Raul Rubia de Barros, ocorrido 
no dia 18 de fevereiro p. passado.” MOÇÃO DE PESAR Nº 10/2016, DE AUTORIA DE 
TODOS OS VEREADORES. “Moção de Pesar pelo falecimento do Doutor Cássio Luiz 
Muniz, ocorrido no dia 24 de fevereiro p. passado.” Não havendo mais matéria a ser 
deliberada, o Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores inscritos para 
falarem ao final do expediente. Fizeram uso da palavra os nobres edis: César Augusto 
de Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Odil Cocozza Vasquez, Hugo Di 
Lallo, Fabiano de Souza Silva, Flávio da Cruz Abbasi, João Carlos Rossmann e Tiago 
Rodrigues Cervantes. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor 
Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a 
sessão às 19h13min. Reiniciados os trabalhos às 19h34min, solicitou o Senhor 
Presidente, aos senhores vereadores, que registrassem as suas presenças 
eletronicamente (verificou-se a ausência do nobre Edil Cícero Cassimiro Domingos). 
Havendo número regimental, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário 
procedeu a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta. PROJETO DE LEI 
Nº 06, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “A Rua 
18 (Dezoito) localizada no Bairro Guapurá, passa a ser denominada Rua: MARIANA 
AYRES DE OLIVEIRA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 22, DE 2015, DE 
AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI. “Fica concedido o Título de 
Cidadão Itanhaense ao Senhor RUTINALDO DA SILVA BASTOS, pelos relevantes 



serviços prestados a este Município.” Na sequência, o Senhor Presidente informou que 
se encontrava na Mesa Diretora requerimento de urgência, de autoria dos vereadores, 
ao Projeto de Lei nº 10, de 2016. 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. Em seguida, tem início a Ordem do Dia. Solicito o Senhor Presidente que fosse 
feita a leitura do projeto pautado. PROJETO DE LEI Nº 10, DE 2016, DE AUTORIA DO 
EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 
4.261.000,00 (quatro milhões e duzentos e sessenta e um mil reais) para o fim que 
especifica, e dá outras providências.” O projeto é colocado em discussão, ninguém se 
manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes (09 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. Fizeram uso da palavra os nobres edis: César 
Augusto de Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Hugo Di Lallo, Fabiano de 
Souza Silva, Flávio da Cruz Abbasi, Rodrigo Dias de Oliveira e João Carlos Rossmann. 
Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor Presidente convocou 
os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de 
março do corrente, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 20h11min. Para 
constar, eu, ________________________, Ana Lúcia da Silva Borges (Redatora de 
Atas), transcrevi a presente ata, a qual irá devidamente assinada pelo presidente da 
Câmara Municipal, Vereador Tiago Rodrigues Cervantes, pelos demais membros da 
Mesa Diretora e por mim. Sala “Dom Idílio José Soares”, vinte e nove de fevereiro de 
dois mil e dezesseis. 
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