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Décima Sexta Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-7 de março de 2016- 
 

Aos sete dias do mês de março, do ano de dois mil e 
dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala 
“Dom Idílio José Soares”, às 18h12min, realizou-se a Centésima Décima Quinta 
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 
Quinta Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, 
aos senhores vereadores, que registrassem as suas presenças eletronicamente 
(verificou-se a ausência do nobre Edil Fabiano de Souza Silva). Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. A Ata da Centésima Décima 
Quarta Sessão Ordinária é colocada em votação, não havendo nenhuma manifestação 
contrária, é aprovada. Dando continuidade aos trabalhos, 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 do projeto apresentado. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 04, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO 
DE SOUZA FERREIRA. “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itanhaense”. 
Determinou o Senhor Presidente o encaminhamento do projeto 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 199/2016l. “Indica ao Executivo, a inclusão da Rua 
Colômbia, altura do número 686, Cibratel II, no plano de pavimentação e com urgência, 
nivelamento e cascalhamento da mesma, conforme especifica.” Indicação nº 
200/2016. “Indica ao Executivo, a desobstrução do bueiro localizado na esquina da Rua 
Campos Sales com a Rua Rodrigues Alves, no Jardim Mosteiro, bem como os demais 
bueiros das redondezas que causam grandes alagamentos na região.” Indicação nº 
201/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Sabesp, para a manutenção da rede de 
água e vazamento no cano de abastecimento em frente ao Ponto de ônibus da praça 



na Rua Roberto Iwakchi Uraguchi, Praia do Sonho, conforme especifica.” Indicação nº 
202/2016. “Indica ao Executivo, a reabertura da rampa pública de acesso de 
embarcações ao Rio Itanhaém, localizada na Alameda Emídio de Souza, exatamente 
ao lado da entrada do Iate Clube, na Praia do Sonho, conforme especifica.” Indicação 
nº 203/2016. “Indica ao Executivo, a execução de obras de recuperação da Avenida 
Governador Mário Covas Júnior, Jardim Grandesp, bem como gestão junto à Sabesp 
para desobstrução dos bueiros, conforme especifica.” VEREADOR CÍCERO 
CASSIMIRO DOMINGOS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 194/2016. “Indica 
ao Executivo, os serviços de limpeza em geral e a instalação de tubulação de esgoto 
na Estrada Coronel Joaquim Branco, em frente ao número 1970, localizada no Bairro 
Jardim Magalhães.” Indicação nº 195/2016. “Indica ao Executivo, a implantação de um 
abrigo de passageiros, com cobertura e assento, no ponto de ônibus localizado na 
Estrada Coronel Joaquim Branco, em frente ao Supermercado Prático, localizada no 
Bairro Jardim Tropical.” Indicação nº 196/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de 
manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Avenida Emídio de Souza, 
localizada entre os bairros: Jardim Oásis e Satélite.” Indicação nº 197/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de roçada, limpeza e a manutenção da malha asfáltica, em toda 
a extensão da Avenida Emídio de Souza, localizada entre os bairros: Jardim Oásis e 
Satélite.” Indicação nº 198/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção, 
limpeza e roçada da Praça Pública "Jorge Silvestre", localizada entre as ruas: 
Guaraúna e Rio Grande do Sul, no Bairro Estância Balneário Tupy.” VEREADOR 
CONRADO SALLES P. V. CARRASCO: Indicação nº 225/201 6. “Indica ao Executivo, 
que as vias públicas no entorno de escolas, creches, unidades de saúde e demais 
equipamentos e locais de interesse público sejam priorizadas no plano de obras de 
infraestrutura e de pavimentações da Prefeitura Municipal de Itanhaém.” Indicação nº 
227/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de cisternas e/ou demais tipos de 
reservatórios de águas pluviais nos próprios públicos, com o objetivo de captar e 
reaproveitar a água das chuvas, bem como a criação de um programa de incentivo 
para que os imóveis particulares também façam o mesmo.” Indicação nº 231/2016. 
“Indica ao Executivo, a adesão ou a criação de um Programa de Compras Públicas 
Sustentáveis no Município de Itanhaém.” VEREADOR FABIANO DE SOUZA SILVA 
(VEREADOR AUSENTE): Indicação nº 226/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 
nivelamento e cascalhamento, em toda a extensão da Rua Antônio Lamping Filho, 
localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 228/2016. “Indica ao Executivo, a 
necessidade de providenciar a manutenção de todos os pontos de ônibus e reparo nas 
coberturas, localizados na Avenida Coronel Ceckler, no Bairro Jardim Coronel.” 
Indicação nº 229/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutores de velocidade, 
do tipo lombada, na Av. João Bechir, frente às escolas, no Bairro Jardim Coronel.” 
Indicação nº 230/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na Avenida 



Gentil Peres, em toda a sua extensão.” Indicação nº 232/2016. “Indica ao Executivo, 
gestão junto à Telefônica VIVO S/A, visando à instalação de um telefone público, do 
tipo comunitário na Avenida Coronel Seckler, frente ao comércio "Bar do Vasco", 
localizada no Jd. Coronel.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI: Indicação nº 
193/2016. “Indica ao Executivo, estudos objetivando a inclusão nas peças 
orçamentárias do corrente ano, das obras de reestruturação e modernização do Praça 
de Esportes Prefeito Aurélio Ferrara, localizado no Bairro Guaraú.” Indicação nº 
235/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto a Elektro, objetivando a instalação de 
luminárias na marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, trecho compreendido 
entre os bairros Suarão - Jardim Suarão, lado morro.” Indicação nº 236/2016. “Indica 
ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a poda de uma árvore localizada à 
Rua Urcezino Ferreira, frente ao número 596, Bairro Baixio.” Indicação nº 237/2016. 
“Indica ao Executivo, a instalação de bocas de lobo nas ruas Alípio Simões e Octacílio 
Dantas, localizadas no Bairro Savoy II.” Indicação nº 238/2016. “Indica ao Executivo, a 
instalação de bocas de lobo nas ruas José Marques e Antônio Marques, localizadas no 
Bairro Savoy II.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 204/2016. “Indica ao 
Executivo, que faça estudos junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e a 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente para o plantio de árvores frutíferas e a 
criação de hortas nas escolas municipais.” Indicação nº 205/2016. “Indica ao 
Executivo, a construção de um palco fixo para eventos na Praça Benedito Calixto, 
localizada na região central de nosso município.” Indicação nº 206/2016. “Indica ao 
Executivo, a instalação de lixeiras de concreto nos pontos de ônibus, praças públicas e 
nas proximidades das escolas do nosso município.” Indicação nº 207/2016. “Indica ao 
Executivo, a reestruturação de uma escada localizada na linha férrea, na altura do 
Conviver 3ª Idade, no Bairro Centro/Baixio.” Indicação nº 208/2016. “Indica ao 
Executivo, a instalação de uma Boca de Lobo no Bairro Chácara das Tâmaras, altura 
da esquina da Rua Flávio Prado com a Rua Gregório Campos.” VEREADOR JOÃO 
CARLOS ROSSMANN: Indicação nº 219/2016. “Indica ao Executivo, estudos 
objetivando a alteração da legislação vigente, no que se refere à ampliação da licença 
paternidade para os servidores municipais de Itanhaém.” Indicação: nº 223/2016. 
“Indica ao Executivo, a instalação da cobertura na parada de ônibus localizada em 
frente ao cemitério, situada à Avenida Nossa Senhora da Conceição, Bairro Jardim 
Coronel.” Indicação nº 224/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e o 
calçamento da Rua Andorinhas, do número 109 a 149, localizada no Bairro Baixio.” 
Indicação nº 233/2016. “Indica ao Executivo, incluir no itinerário da van escolar a 
Avenida 45, localizada no Parque Vergara, para transporte dos alunos da região.” 
Indicação nº 234/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e calçamento 
da Avenida Humberto Ataulo, número 621, no Bairro Jardim Ivoty.” VEREADOR ODIL 
COCOZZA VASQUEZ: Indicação nº 220/2016. “Indica ao Executivo, serviços de 



cascalhamento de vias públicas com material proveniente da frisagem de asfalto.” 
Indicação nº 221/2016. “Indica ao Executivo, a notificação de proprietários de terrenos 
baldios, em todos os bairros do Município, objetivando a roçada, limpeza, construção 
de muro e calçada.” Indicação nº 222/2016. “Indica ao Executivo, a execução de obras 
de drenagem na Estrada Gentil Perez, localizada na região da Cesp e Jardim Coronel.” 
VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação nº 214 /2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua 
Gileno da Silva, localizada no Bairro Jardim Tânise.” Indicação nº 215/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de limpeza, roçada, nivelamento e cascalhamento da Rua 
Maranhão, no trecho compreendido entre as ruas Amapá e Venezuela, no Bairro 
Cibratel II.” Indicação nº 216/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção e 
reparo do calçamento na Avenida Padre João Daniel, localizada no Bairro Cibratel II.” 
Indicação nº 217/2016. “Indica ao Executivo, a implantação de uma boca de lobo na 
Rua Xingu, altura do nº 654, em frente a Igreja Nossa Senhora das Graças, no Bairro 
Balneário Tupy.” Indicação nº 218/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza 
e roçada em toda a extensão da Rua Imbuia, localizada no Bairro Jardim Guacira.” 
VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES: Indicação nº 20 9/2016. “Indica ao 
Executivo, a substituição de postes de iluminação nas ruas Arnaldo Marques Carreira e 
Mário Simões, localizadas no Bairro Guapiranga.” Indicação nº 210/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de limpeza de valas e roçada da Alameda Guaraçaí, em toda 
sua extensão (lado morro), situada no Bairro Balneário Guaraçaí.” Indicação nº 
211/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza e manutenção das instalações do Projeto 
Tempo Todo, localizado no Bairro Guapiranga.” Indicação nº 212/2016. “Indica ao 
Executivo, a finalização da pavimentação das ruas Antônio Assunção Filho, Benedito 
Oliveira Luz, Novo e Dona Maria Bechir, localizadas no Bairro Jardim América.” 
Indicação nº 213/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de bueiros nas 
ruas Professora Yara e Alceu Silva, situadas no Bairro Guapiranga.” 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). Fez uso da 
palavra o nobre Edil Conrado Salles P. V. Carrasco, onde procedeu sua justificativa de 
voto. Em seguida, é realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS N OS 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, DE 2016, sendo todos os requerimentos 
APROVADOS por unanimidade dos senhores vereadores presentes (08 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 uso da 



palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, Hugo Di Lallo, Flávio da Cruz 
Abbasi, João Carlos Rossmann, César Augusto de Souza Ferreira, Odil Cocozza 
Vasquez 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 19h01min. Reiniciados os trabalhos às 19h13min, 
solicitou o Senhor Presidente, aos senhores vereadores, que registrassem as suas 
presenças eletronicamente (verificou-se a ausência do nobre Edil Fabiano de Souza 
Silva). Havendo número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário que procedesse a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta. 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 11, DE 2016, DE AUTORIA DO VER EADOR JOÃO 
CARLOS ROSSMANN. “Moção de Aplausos e Congratulações aos membros da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo em exercício no Município de Itanhaém, 
especialmente aos senhores: 3º Sargento PM Jonatas Vinícius Loss, Cabo PM Adriano 
Bernado Agostinho, Cabo PM Roberto Mocerino Júnior, Soldado PM Paulo Ferreira de 
Morais, Soldado PM Marcus Vinícius Lopes Geraldo e Soldado PM José Carlos 
Nascimento Pinto Godoy.” PROJETO DE LEI Nº 09, DE 2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR DO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA. “Dispõe sobre denominação de via 
pública – Fica denominada “Rua Cenilde Ribeiro de Souza” a atual Rua Trinta e Dois, 
localizada no Bairro Umuarama, neste Município.” Não havendo mais matéria a ser 
deliberada,  o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a próxima 
sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de março do corrente ano, às 18h00min, e 
declarou encerrada a sessão às 19h17min. 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”, sete de março de dois mil e dezesseis. 
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