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

Câmara Municipal de Itanhaém

-21 de março de 2016-

Aos vinte e um 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  18h06min,  realizou-se  a  Centésima  Décima  Sétima
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
Sétima 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  Odil  Cocozza  Vasquez).  Havendo  número
regimental,  o  Senhor  Presidente  declarou  aberta  a  sessão.  Informou  o  Senhor
Presidente que se encontrava à disposição dos senhores vereadores, na secretaria da
Câmara Municipal, o  BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. A Ata da Centésima Décima Sexta 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  Rodrigo  Dias  de  Oliveira,  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 20, DE 2016,
DE  AUTORIA  DO  VEREADOR  JOÃO  CARLOS  ROSSMANN. “Dispõe  sobre
denominação de logradouro público.” PROJETO DE LEI Nº 21, DE 2016, DE AUTORIA
DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN.  “Dispõe sobre denominação de via
pública.”  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  08,  DE 2016,  AUTORIA DO
VEREADOR FABIANO DE SOUZA SILVA. “Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Itanhaense.” Determinou o Senhor Presidente o encaminhamento dos projetos
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  298/2016.  “Indica  ao  Executivo,  de  forma
emergencial, gestão junto aos órgãos responsáveis por realizar o serviço de limpeza e



capinação da marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no acesso aos pontos
de ônibus no Bairro Loty, lado Morro, e demais localidades que se encontram com a
mesma problemática.”  Indicação nº 299/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços de
limpeza  dos  canais  de  macrodrenagem:  Canal  Cabuçu,  Estrada  Coronel  Joaquim
Branco, Maranata, Avenida São Paulo, Avenida Santo André, Nego Morto, Beira Volta,
Aeroporto e dos rios: Montividio, Cabuçu, Bicudo, Paranamirim, Poço, Braço do Rio do
Poço, Campininha, conforme especifica.” Indicação nº 300/2016. “Indica ao Executivo,
a inclusão das ruas 24, 29 e Rua José Ferreira de Castro, Antiga 13, no Bairro Sítio
Aguapeú, no plano de serviço de limpeza, nivelamento e cascalhamento das mesmas,
conforme especifica.” Indicação nº 301/2016. “Indica ao Executivo, a desobstrução dos
bueiros no Bairro Jardim Fazendinha, lado Praia, mais especificamente no entorno da
Rua  Hélio  Borba  Vitta,  conforme  especifica.”  Indicação  nº  302/2016.  “Indica  ao
Executivo,  fazer  gestão  junto  à  Elektro  objetivando  a  extensão  de  rede  elétrica  e
iluminação na Rua Osvaldo Alves de Freitas e na Avenida Treze,  no Bairro Jardim
Lindomar,  conforme  especifica.”  VEREADOR  CÍCERO  CASSIMIRO  DOMINGOS
(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 285/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços
de limpeza de valas, nivelamento e cascalhamento na Avenida Brasil, no Bairro Jardim
Coronel.”  Indicação  nº  286/2016.  “Indica  ao  Executivo  os  serviços  de  limpeza,
nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Antônio Francisco Rosário,
localizada  no  Bairro  Jardim  Luiza  Mar  Mirim.”  Indicação  nº  287/2016.  “Indica  ao
Executivo, os serviços de roçada e limpeza na viela que cruzam a Rua Profeta Joseph
Smith, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 288/2016. “Indica ao Executivo,
os serviços de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Pedro Silveira, localizada
no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 289/2016. “Indica ao Executivo, os serviços
de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Avanhandava, no Bairro Suarão.”
VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO: Indicação nº 324/2016. “Indica
ao Executivo, a realização de obras e serviços de infraestrutura, saneamento, limpeza,
pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das vias públicas situadas no
Bairro  Campos  Elíseos  e  suas  adjacências.”  Indicação  nº  325/2016.  “Indica  ao
Executivo, a realização de obras e serviços de infraestrutura, saneamento, limpeza,
pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das vias públicas situadas no
Bairro Jamaica (lado morro) e suas adjacências.”  Indicação nº 326/2016.  “Indica ao
Executivo, a realização de obras e serviços de infraestrutura, saneamento, limpeza,
pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das vias públicas situadas no
Bairro Jamaica (lado Praia) e suas adjacências.”  Indicação nº 327/2016.  “Indica ao
Executivo, a realização de obras e serviços de infraestrutura, saneamento, limpeza,
pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das vias públicas situadas no
Bairro Jardim Suarão (lado morro) e suas adjacências.” Indicação nº 328/2016. “Indica
ao Executivo, a realização de obras e serviços de infraestrutura, saneamento, limpeza,



pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das vias públicas situadas no
Bairro Jardim Suarão (Praia) e suas adjacências.” VEREADOR FABIANO DE SOUZA
SILVA (LEITURA DISPENSADA):  Indicação  nº  290/2016.  “Indica  ao  Executivo,  a
instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua João Andrade Junior em
frente ao número 832,  localizado no Bairro  Jardim Oásis.”  Indicação nº  291/2016.
“Indica  ao  Executivo,  a  realização  de  vistoria  na  iluminação  pública  na  Rua  João
Andrade Júnior, altura do número 41, localizada no Bairro Jardim Oásis, com intuito de
promover reparos e substituição de lâmpadas danificadas.”  VEREADOR FLÁVIO DA
CRUZ  ABBASI  (LEITURA  DISPENSADA):  Indicação  nº  297/2016.  “Indica  ao
Executivo, a instalação de redutores de velocidade, do tipo lombada, na Avenida Walter
Muller, altura do número 189, localizada no Bairro Sabaúna.”  Indicação nº 313/2016.
“Indica  ao  Executivo,  a  manutenção  da  boca  de  lobo  existente  na  Rua  Raimundo
Batista Ribeiro, localizada no Bairro Nova Itanhaém.”  Indicação nº 314/2016.  “Indica
ao Executivo,  os  serviços de hidrojateamento no bueiro  existente  na Rua Octacilio
Dantas, localizada no Bairro Savoy II.”  Indicação nº 315/2016.  “Indica ao Executivo,
gestão  junto  a  Elektro,  objetivando  a  instalação  de  postes  de  iluminação,  com
respectivas luminárias,  na  Praça localizada na Rua José Santino de Souza,  Bairro
Savoy  II,  Escola  Ana  Cândida.”  Indicação  nº  316/2016.  “Indica  ao  Executivo,  a
instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Santos, altura do número
380, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação
nº 303/2016.  “Indica ao Executivo, a instalação de faixas de pedestres, bem como a
manutenção das já existentes, em todas as unidades escolares do nosso Município.”
Indicação nº 304/2016.  “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de postes com
refletores, voltados para toda a extensão da praia do Bairro Suarão.”  Indicação nº
305/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de recapeamento de asfalto, bem como a
instalação  de  lombadas  na  Avenida  Flácides  Ferreira,  altura  do  começo  do  Rio,
paralelo à Linha do Trem, localizada no Bairro Gaivota.” Indicação nº 306/2016. “Indica
ao Executivo, a instalação de lixeiras de Coleta Seletiva em Prédios Públicos e Escolas
Municipais.”  Indicação nº 307/2016.  “Indica ao Executivo, implantação de sinalização
para  estacionamento  em 45º  na  calçada  da  E.  M.  Maria  Cristina  Macedo  Gomes,
localizada na Estrada Gentil Perez, até o Comércio de Material de Construção Kata
10.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação
nº 317/2016.  “Indica ao Executivo, a substituição de duas lâmpadas dos braços de
iluminação pública - Brip, atualmente queimadas, ambas localizada na Rua da Glória, a
partir do número 361, Bairro Gaivota.” Indicação nº 318/2016. “Indica ao Executivo, a
instalação de 06 braços de iluminação pública - (Brip), no Bairro Auri Verde, sendo: 01
na Rua Vereador Cassimiro Guimarães, esquina com a Rua M; 03 na Rua B, esquina
com a Rua Rosana Aparecida Marques Carreira e 02 na Rua Particular, com a Avenida
do Telégrafo.” Indicação nº 319/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 04 braços



de iluminação pública - (Brip), no Bairro Balneário Pigale, sendo: 02 na Rua Francis
Louis Morrel; 01 na Avenida Governador Mário Covas Jr, esquina com a Avenida Paris
e 01, na Avenida Paris.” Indicação nº 320/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de
03 braços de iluminação pública - (Brip), no Bairro Balneário Veneza, sendo: 01 na Rua
Prefeita Spasia Bechelli Cecchi, esquina com a Avenida Beira Mar e 02 na Rua Paulo
Camparoto,  esquina  com  a  Rua  Prefeita  Spasia  Bechelli  Cecchi.”  Indicação  nº
321/2016.  “Indica  ao Executivo,  a  instalação de 11 braços de iluminação pública  -
(Brip), no Bairro Jardim Anchieta, sendo: 02 na Rua 11, esquina com a Rua 32; 08 na
Rua 06,  esquina  com a  Avenida  Tamoios;  e  01,  na  Rua  Ipiranga,  esquina  com a
Avenida Tamoios.”  VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ (AUSENTE):  Indicação
nº  322/2016.  “Indica  ao  Executivo,  a  implantação  de  Poupatempo  Municipal.”
Indicação nº 323/2016.  “Indica ao Executivo, a implantação do Programa Municipal
Jovem  Empreendedor.”  VEREADOR  RODRIGO  DIAS  DE  OLIVEIRA  (LEITURA
DISPENSADA):  Indicação  nº  308/2016.  “Indica  ao  Executivo,  os  serviços  de
manutenção  e  reparo  do  calçamento  na  Avenida  Gonçalo  Monteiro,  localizada  no
Bairro  Cibratel  II.”  Indicação  nº  309/2016.  “Indica  ao  Executivo,  gestão  junto  aos
órgãos  competentes  objetivando  a  melhoria  da  iluminação  no  trevo  do  Jardim
Bopiranga.”  Indicação  nº  310/2016.  “Indica  ao  Executivo,  a  revitalização,  reforma
estrutural e pintura na Praça Everaldo Danton Ferreira Gandra, localizada no Bairro
Cibratel  I.”  Indicação nº  311/2016.  “Indica ao Executivo,  os serviços de limpeza e
roçada  em  toda  a  extensão  da  Rua  Durval  Costa,  localizada  no  Bairro  Jardim
Bopiranga.”  Indicação  nº  312/2016.  “Indica  ao  Executivo,  os  serviços  de  limpeza,
nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua das Oliveiras, localizada no
Bairro  Nossa  Senhora  do  Sion.”  VEREADOR  TIAGO  RODRIGUES  CERVANTES
(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 292/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de
recuperação da pavimentação na Rua Abel Francisco Caniçais, em toda sua extensão,
situada no Bairro Savoy I.” Indicação nº 293/2016. “Indica ao Executivo, a alteração de
local de poste de iluminação, o qual se encontra na via pública, na Rua Maria Bechir,
situada no Bairro Jardim América.”  Indicação nº 294/2016.  “Indica ao Executivo, os
serviços  de  limpeza  de  valas  e  roçada  da  Rua  Nelson  Ricomini,  em  toda  a  sua
extensão, situada no Bairro Vila Tupy.” Indicação nº 295/2016. “Indica ao Executivo, a
manutenção  da  sinalização  de  trânsito,  especialmente  as  faixas  de  pedestres  na
Estrada  Gentil  Perez,  Avenida  Orlando  Diz,  Rua  José  João  Bechir  e  Rua  Antônio
Assunção Filho, bem como de suas respectivas transversais, situadas nos Bairros do
Guapiranga, Jardim América e Jardim Umuarama.” Indicação nº 296/2016. “Indica ao
Executivo, os serviços de manutenção dos aparelhos da academia de ginástica ao ar
livre, limpeza e roçada da praça pública Ana Costa da Silva, localizada no Bairro Savoy
II.”  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.
REQUERIMENTO Nº 47/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE
SOUZA FERREIRA, subscrito pelos nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco e
Tiago Rodrigues Cervantes. “Solicita ao Executivo, informações sobre a possibilidade
de abertura da Avenida Aurélio Campos, altura do nº 720 - Balneário Marrocos.”  O
requerimento  é  colocado  em discussão,  ninguém se  manifesta.  Posto  em votação
eletrônica  é  APROVADO  por  unanimidade  dos  senhores  vereadores  presentes  (08
votos  favoráveis).  REQUERIMENTO  Nº  48/2016,  DE  AUTORIA DO  VEREADOR
CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelos nobres edis: Conrado
Salles P. V. Carrasco e Tiago Rodrigues Cervantes. “Solicita ao Executivo, à Sabesp
e à Elektro, informações a respeito da reurbanização da Rua Emerson Silva, conhecida
como antiga "Beira Volta",  no Bairro Jardim Oásis.”  O requerimento é colocado em
discussão.  Fez  uso  da  palavra  o  nobre  Edil  César  Augusto  de  Souza  Ferreira.  O
requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação
eletrônica  é  APROVADO  por  unanimidade  dos  senhores  vereadores  presentes  (08
votos favoráveis). Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
João Carlos Rossmann para fazer a entrega da Moção de Aplausos e Congratulações
nº 11, de 2016, aos membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em exercício,
no  Município  de  Itanhaém,  especialmente  aos  senhores:  3º  Sargento  PM,  Jonatas
Vinicius Loss;  Cabo PM, Adriano Bernardo Agostinho;  Cabo PM, Roberto Mocerino
Junior;  Soldado PM, Paulo Ferreira de Morais; Soldado PM, Marcus Vinicius Lopes
Geraldo, e Soldado PM, João Carlos Nascimento Pinto de Godoy.  Na sequência, o
Senhor  Presidente  solicitou  ao  Primeiro  Secretário  que  procedesse  a  leitura  dos
demais  requerimentos  pautados.  REQUERIMENTO  Nº  49/2016,  DE  AUTORIA DO
VEREADOR HUGO DI LALLO, subscrito  pelos nobres edis:  César Augusto de
Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Rodrigo Dias de Oliveira e Tiago
Rodrigues  Cervantes.  “Solicita  ao  Executivo,  informações  sobre  o  andamento  do
serviço na viela  da Rua Manoel  Gonçalves Filho,  altura do número 109,  no Bairro
Jardim Corumbá, objeto da Indicação apresentada anteriormente sob nº 1105, de 2015,
conforme especifica.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta.
Posto em votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores
presentes  (08  votos  favoráveis).  REQUERIMENTO  Nº  50/2016,  DE  AUTORIA DO
VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, subscrito pelos demais edis:
César Augusto de Souza Ferreira, Hugo Di Lallo e Tiago Rodrigues Cervantes.
“Solicita à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e à Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI), informações a respeito do imóvel e dos veículos aparentemente em
estado de deterioração, situados na Avenida Rui Barbosa, número 282, no Centro do
Município  de  Itanhaém  e  dá  outras  providências.”  O  requerimento  é  colocado  em
discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco e



Hugo Di Lallo. O requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta.
Posto em votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores
presentes (08 votos favoráveis). Não havendo mais matéria a ser deliberada, o Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  aos  vereadores  inscritos  para  falarem  ao  final  do
expediente. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Hugo Di Lallo, Fabiano de Souza
Silva, César Augusto de Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, 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 19h10min. Reiniciados os trabalhos às 19h24min,
solicitou o Senhor Presidente,  aos senhores vereadores,  que registrassem as suas
presenças  eletronicamente  (verificou-se  a  ausência  do  Vereador  Odil  Cocozza
Vasquez).  Havendo  número  regimental,  o  Senhor  Presidente  solicitou  ao  Primeiro
Secretário  que  procedesse  a  leitura  da  propositura  aprovada  em  sessão  secreta.
MOÇÃO  DE  CONGRATULAÇÕES  Nº  13/2016,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
CESAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrita  pelos nobres edis:  Cícero
Cassimiro Domingos,  Conrado Salles  P.  V.  Carrasco,  Fabiano de Souza Silva,
Flávio da Cruz Abbasi, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, Rodrigo Dias de
Oliveira e Tiago Rodrigues Cervantes.  “Moção de Congratulações à jovem Karine
Lopes da Silva, ao Instituto Tênis e ao Instituto Spy.” Em seguida, o Senhor Presidente
informou que se encontravam na Mesa Diretora requerimentos de urgência, de autoria
dos vereadores, aos Projetos de Lei nos 22 e 23, de 2016, de autoria do Executivo.
Tendo os requerimentos obedecidos as normas regimentais, nos termos dos artigos
166 e 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Senhor Presidente informou,
ainda, que os projetos estavam inclusos na Ordem do Dia. Na sequência, tem início a
Ordem do Dia. Solicitou o Senhor Presidente, ao Primeiro Secretário, que procedesse a
leitura dos projetos pautados.  PROJETO DE LEI Nº 22, DE 2016, DE AUTORIA DO
EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor R$ 567.550,00
(quinhentos e sessenta e sete mil  e quinhentos e cinquenta reais),  para o fim que
especifica, e dá outras providência.” O projeto é colocado em discussão, ninguém se
manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores
vereadores presentes (09 votos favoráveis).  PROJETO DE LEI Nº 23, DE 2016, DE
AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor
R$ 2.110.000,00 (dois milhões e cento e dez 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). PROJETO DE LEI Nº 13, DE 2016, DE AUTORIA DO
VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Proíbe a entrada,  a  permanência  e  a
circulação  de  veículos  automotores,  nas  praias  do  Município  de  Itanhaém,  e  dá
providências correlatas.” O projeto é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra



os nobres edis: João Carlos Rossmann, Conrado Salles P. V. Carrasco e Hugo Di Lallo.
O  projeto  continua  em  discussão,  ninguém  mais  se  manifesta.  Posto  em  votação
eletrônica é APROVADO (07 votos favoráveis e 01 abstenção). PROJETO DE LEI Nº
14, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Institui a
Política de Estímulo à Adoção de Animais Domésticos e dá outras providências.” O
projeto  é  colocado  em  discussão.  Fez  uso  da  palavra  o  nobre  Edil  João  Carlos
Rossmann. O projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em
votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes
(08  votos  favoráveis).  PROJETO  DE  LEI  Nº  15,DE  2016,  DE  AUTORIA  DO
VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Dispõe sobre a Criação do Compromisso
de Controle e Erradicação da Dengue e dá outras providências.” O projeto é colocado
em discussão.  Fez uso da palavra o nobre Edil  João Carlos Rossmann. O projeto
continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é
APROVADO  por  unanimidade  dos  senhores  vereadores  presentes  (08  votos
favoráveis). PROJETO DE LEI Nº 16, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO
CARLOS ROSSMANN. “Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginásticas,
estabelecimentos comerciais de nutrição esportiva e demais congêneres a afixarem
placas ou cartaz de advertência sobre os malefícios causados à saúde pelo uso de
anabolizantes e dá outras providências.” O projeto é colocado em discussão. Fez uso
da palavra o nobre Edil  João Carlos Rossmann. O projeto continua em discussão,
ninguém  mais  se  manifesta.  Posto  em  votação  eletrônica  é  APROVADO  por
unanimidade dos senhores vereadores presentes (08 votos favoráveis). PROJETO DE
LEI Nº 17, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN.
“Concede o direito de acesso gratuito a refeição distribuída em escola da rede pública
municipal  à  gestante  em  estado  de  risco  nutricional.”  O  projeto  é  colocado  em
discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: João Carlos Rossmann, Conrado
Salles  P.  V.  Carrasco,  João  Carlos  Rossmann  (pela  liderança  do  PMDB),  César
Augusto de Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco (pela liderança do partido
REDE), Hugo Di Lallo e César Augusto de Souza Ferreira (pela liderança do PP). O
projeto  continua  em  discussão,  ninguém  mais  se  manifesta.  Posto  em  votação
eletrônica  é  APROVADO  por  unanimidade  dos  senhores  vereadores  presentes  (08
votos favoráveis). Fizeram uso da palavra o nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco
e João Carlos Rossmann, onde procederam suas justificativas de voto. PROJETO DE
LEI Nº 18, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN.
“Dispõe sobre a distribuição domiciliar de medicamentos e materiais necessários à sua
aplicação para idosos previamente cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS, no
Município de Itanhaém.” O projeto é colocado em discussão. Fez uso da palavra o
nobre Edil João Carlos Rossmann. O projeto continua em discussão, ninguém mais se
manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores



vereadores presentes (08 votos favoráveis). Não havendo mais nenhuma matéria a ser
deliberada,  o Senhor Presidente concedeu 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, Flávio da
Cruz Abbasi e Fabiano de Souza Silva. 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 28 de março, do corrente ano, às 18h00min e
declarou  encerrada  a  sessão  às  20h38min.  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 um de março de dois mil e
dezesseis.
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