
 Ata da Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária da
Décima Sexta Legislatura da

Câmara Municipal de Itanhaém

-18 de abril de 2016-

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  abril,  do  ano  de  dois  mil  e
dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala
“Dom Idílio José Soares”, às 18h17min, realizou-se a Centésima Vigésima Primeira
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  Vigésima  Primeira  Sessão  Ordinária  da  Décima  Sexta  Legislatura.
Solicitou o Senhor Presidente, aos senhores vereadores, que registrassem as suas
presenças eletronicamente (quorum completo). Dando início aos trabalhos, a Ata da
Centésima  Vigésima  Sessão  Ordinária  é  colocado  em  votação,  não  havendo
manifestação contrária, é aprovada. Em seguida, 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 32, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA
FERREIRA. “Dispõe sobre a obrigação das agências bancárias a permitir a entrada
de carrinho de bebê em todas as áreas de atendimento ao público das agências no
município de Itanhaém, conforme especifica.”  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03,
DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI. “Dá nova
redação ao "caput" do artigo 131, da Resolução nº 349, de 12 de maio de 1998, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itanhaém.”  PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº  04,  DE  2016,  DE  AUTORIA DO VEREADOR  CONRADO
SALLES P.  V.  CARRASCO. “Dispõe sobre  a  criação de Comissão de Assuntos
Relevantes para tratar das soluções definitivas para a Escola Silvia R. S. Marasca e
da regularização e da adequação às normas de segurança e combate a incêndio em
todos  os  imóveis  ocupados  pelo  Poder  Público  no  Município  de  Itanhaém.”
PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  05,  DE  2016,  AUTORIA  DO  VEREADOR
CONRADO SALLES P. V. CARRASCO. “Dispõe sobre a instituição da Tribuna Livre,



na Câmara Municipal de Itanhaém.” PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06, DE 2016,
DE AUTORIA DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO. “Altera o
Regimento Interno, eliminando o Voto Secreto e as Sessões Secretas da Câmara
Municipal de Itanhaém.” Determinou o Senhor Presidente o encaminhamento dos
projetos às Comissões Permanentes. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores para a
leitura das indicações.  VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA:
Indicação nº 479/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Concessionária Litoral
Sul Transportes Urbanos Ltda. para a realização de estudos visando à instalação de
ponto de ônibus na Avenida Peruíbe, entre a esquina do Supermercado Krill  e a
rotatória que interliga a Rua Roberto Uraguchi, na Praia do Sonho, e a possibilidade
de construção e/ou manutenção de abrigo no ponto de ônibus em referido local,
conforme especifica.”  Indicação nº  480/2016.  “Indica  ao Executivo,  o  estudo da
Portaria 166/2016,  que dá apoio financeiro a ser repassado para creches e pré-
escolas públicas dos municípios dos 26 estados e do Distrito Federal para habilitar
as creches e pré-escolas municipais para receber o benefício, conforme especifica.”
Indicação nº 481/2016.  “Indica ao Executivo, a inclusão da Avenida Conceição de
Itanhaém  e  da  Avenida  do  Country  Clube,  no  Jardim  Coronel,  no  plano  de
pavimentação  e  de  forma  emergencial,  a  pavimentação  de  referidas  avenidas,
conforme especifica.” Indicação nº 482/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de
tubulação  no  fim  da  Rua  Araraquara,  no  Jardim  Coronel,  conforme  especifica.”
VEREADOR  CÍCERO  CASSIMIRO  DOMINGOS  (LEITURA  DISPENSADA):
Indicação nº 497/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como:
limpeza e manutenção da Praça Geraldo Leite, localizada no Bairro Belas Artes.”
Indicação nº 498/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como:
limpeza a desobstrução das galerias de águas pluviais existentes nas marginais da
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.”  Indicação nº 499/2016.  “Indica ao Executivo,
os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua
Arthur  Bernardes,  localizada no Bairro  Jardim Mosteiro.”  Indicação nº  500/2016.
“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
501/2016.  “Indica  ao  Executivo,  os  serviços  de  melhorais,  tais  como:  limpeza  e
manutenção dos bueiros e bocas de lobo existentes na Rua Dom José Gaspar A.
Silva, localizada no Bairro Jardim Mosteiro.” VEREADOR CONRADO SALLES P. V.
CARRASCO:  Indicação  nº  504/2016.  “Indica  ao  Executivo,  os  serviços  de
instalação de iluminação pública, Avenida Sebastião Olegário Pinto, no Bairro Jardim
Bopiranga.” Indicação nº 505/2016. “Indica ao Executivo, a tomada de providências
no  sentido  de  viabilizar  a  realização  de  obras  e  serviços  de  infraestrutura,
saneamento, limpeza, pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das



vias públicas situadas no Bairro Jardim Suarão e suas adjacências.”  Indicação nº
506/2016. “Indica ao Executivo, a tomada de providências no sentido de viabilizar a
realização  de  obras  e  serviços  de  infraestrutura,  saneamento,  limpeza,
pavimentação, recapeamento, nivelamento e drenagem das vias públicas situadas
no Bairro Loty e suas adjacências.” Indicação nº 507/2016. “Indica ao Executivo, a
tomada de providências no sentido de viabilizar a realização de obras e serviços de
infraestrutura,  saneamento,  limpeza,  pavimentação,  recapeamento,  nivelamento e
drenagem  das  vias  públicas  situadas  no  Bairro  Savoy  e  suas  adjacências.”
Indicação nº  519/2016.  “Indica ao Executivo,  o  desenvolvimento  de políticas de
incentivo ao parto natural, humanizado, oferecendo orientação médica e psicológica
às gestantes, melhores condições físicas nas maternidades e a possível criação de
casas  de  parto  em  parceria  com  outros  municípios  e  instituições
médicas/hospitalares.”  VEREADOR  FABIANO  DE  SOUZA SILVA: Indicação  nº
492/2016.  “Indica  ao  Executivo,  os  serviços  de  melhorias,  tais  como:  limpeza  e
conservação  da  mureta  existente  na  Avenida  Nossa  Senhora  da  Conceição,
localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 493/2016. “Indica ao Executivo,
os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza, em caráter de urgência, na
viela localizada na Rua Cotinha Magalhães, próximo ao número 1.575,  no Bairro
Jardim Magalhães.” Indicação nº 494/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços de
melhorias, tais como: limpeza dos bueiros, através de sistema hidrojato, e vistoria na
boca de lobo na Rua Dr. Milton Andrade, esquina com a Rua Ewaldo Ramalho Foz,
no Bairro Cibratel I.”  Indicação nº 495/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços de
melhorias,  tais  como:  a  manutenção  da  iluminação  pública  e  o  nivelamento  do
calçamento  na  Rua  Valdomiro  Pedro  Luz,  localizada  no  Bairro  Jardim  Oásis.”
Indicação  nº  496/2016.  “Indica  ao  Executivo,  providências  junto  à  Secretaria
Municipal  de  Trânsito  e  Segurança,  no  sentido  de  serem  instaladas  placas
sinalizando a proibição do tráfego de veículos de carga  em toda a extensão da orla
da praia, no Bairro Centro.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI: Indicação nº
510/2016.  “Indica ao Executivo, gestão junto ao Governo do Estado de São Paulo,
objetivando a destinação de recursos para manutenção e reparos no leito carroçável
da  Estrada  Vicinal  Municipal  Coronel  Joaquim  Branco.”  Indicação  nº  511/2016.
“Indica ao Executivo, a limpeza da rotatória instalada na Avenida Mustafá Abbasi,
Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 512/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza da
rotatória na Avenida Coronel Joaquim Branco com a Avenida José Batista Campos.”
Indicação nº  513/2016.  “Indica ao Executivo,  a notificação dos proprietários dos
terrenos  localizados  à  Rua  Davi  Longo,  números,  Jardim  Iberá,  para  limpeza  e
conservação  dos  mesmos,  nos  termos  da  legislação  vigente.”  Indicação  nº
514/2016. “Indica ao Executivo, a substituição de 3 (três) lâmpadas queimadas nos
postes  existentes  na  Avenida  Rui  Barbosa,  altura  dos  números,  Bairro  Satélite.”



VEREADOR  HUGO  DI  LALLO:  Indicação  nº  485/2016.  “Indica  ao  Executivo,
gestão  junto  à  empresa  de  transporte  público  Litoral  Sul,  a  instalação  de
placas/cartazes nos pontos de ônibus que informem um itinerário adequado com os
horários e trajetos dos ônibus que transitam em nosso município.”  Indicação  nº
486/2016.  “Indica ao Executivo, a instalação de sinalização das ruas do município
nos postes de iluminação pública, se possível, demarcando cada bairro com uma
cor.” Indicação nº 487/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à empresa Sabesp,
o serviço de manutenção de asfalto na Avenida Tiradentes, altura do número 341,
Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 488/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de
limpeza de terreno e roçada da Escola Municipal Maria Graciette Dias, localizada na
Rua Antônio Pereira, nº 22, bairro Belas Artes.”  Indicação nº 502/2016.  “Indica ao
Executivo, a construção de um Museu em homenagem à Tradicional Festa do Divino
Espírito Santo.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN: Indicação nº 515/2016.
“Indica ao Executivo, a instalação de 02 braços de iluminação pública - (Brip), na
Rua Profº Sezesfredo, esquina com a Rua Marta, no Bairro Balneário Vila Loty.”
Indicação nº 516/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza nas
dependências  da  E.M.  Ana  Cândida  Ebling  de  Oliveira,  localizada  no  Bairro  do
Savoy  I.”  Indicação  nº  517/2016.  “Indica  ao  Executivo,  os  serviços  de  capina,
limpeza, e roçada na Rua Manoel Ribeiro dos Santos, localizada no Bairro Jardim
Oásis.” Indicação nº 518/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção da sinalização
viária, na Avenida Sorocabana, no trecho compreendido entre o Bairro Jardim Belas
Artes  e  Balneário  Bopiranga.”  Indicação  nº  520/2016.  “Indica  ao  Executivo,  o
serviço  de  tampa  buraco,  na  Estrada  Joaquim  Branco,  frente  ao  número  1952,
localizada  no  Bairro  Nossa  Senhora  do  Sion.”  VEREADOR  ODIL  COCOZZA
VASQUEZ: Indicação nº 472/2016. “Indica ao Executivo, a construção de rampa de
acesso à praia, na Alameda Campos Elíseos, localizada no Bairro Balneário Campos
Elíseos.” Indicação nº 473/2016. “Indica ao Executivo, com URGÊNCIA, a execução
de obras de drenagem na Alameda Guaraçaí, no bairro Campos Elíseos.” Indicação
nº 503/2016.  “Indica ao Executivo, com urgência, a notificação do proprietário de
terreno localizado na Rua Cotinha Magalhães, próximo ao número 273, no Bairro
Jardim Magalhães, para que providencie a remoção do entulho e lixo depositados na
referida área.” Indicação nº 508/2016. “Indica ao Executivo, serviços de nivelamento
e  cascalhamento  da  Rua  Arcelino  de  Araújo,  no  Bairro  Jardim Umuarama;  com
inclusão da mesma no plano de pavimentação.” Indicação nº 509/2016. “Indica ao
Executivo, serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua Alfredo Simões Dias,
localizada  no  Bairro  Jardim  Umuarama;  e  inclusão  da  mesma  no  plano  de
pavimentação.”  VEREADOR  RODRIGO  DIAS  DE  OLIVEIRA:  Indicação  nº
474/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão
da Rua Honduras, localizada no Bairro Cibratel I.” Indicação nº 475/2016. “Indica ao



Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Dinamarca,
localizada  no  Bairro  Jardim  Bopiranga.”  Indicação  nº  476/2016.  “Indica  ao
Executivo, o serviço de calçamento da Rua Marli,  localizada no Bairro Vila Loty.”
Indicação nº 477/2016.  “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em
toda a extensão da Avenida Europa, localizada no Bairro Santa Julia.” Indicação nº
478/2016.  “Indica  ao  Executivo,  o  término  do  calçamento  da  Rua  Geza  Hary,
localizada  no  Bairro  Jardim  Bopiranga.”  VEREADOR  TIAGO  RODRIGUES
CERVANTES  (LEITURA  DISPENSADA):  Indicação  nº  483/2016.  “Indica  ao
Executivo, o serviço de manutenção do calçamento da viela existente entre as Ruas
Maria  Vitória  de  A.  Bering  e  João  Capistrano  Pereira,  situada  no  Bairro  Jardim
Corumbá.” Indicação nº 484/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de
valas,  nivelamento  e  cascalhamento  na  Travessa  Joaquim Rasga,  em toda  sua
extensão,  localizada no Bairro  Jardim Oasis.”  Indicação nº  489/2016.  “Indica ao
Executivo,  os  serviços  de  limpeza  de  valas  e  roçada  da  Rua  Antônio  Baena
Fernandes, em toda a sua extensão, situada no Bairro Jardim Grandesp.” Indicação
nº 490/2016. “Indica ao Executivo, à reforma/manutenção da quadra poliesportiva na
E.M.  Shirley  Mariano  Estriga,  situada  no  Bairro  Jardim  Oasis.”  Indicação  nº
491/2016.  “Indica  ao Executivo,  os  serviços  de limpeza de valas,  nivelamento  e
cascalhamento na Rua Hermínia Dias de Matos, em toda sua extensão, localizada
no  Bairro  Jardim  Grandesp.”  Concluída  a  leitura  das  indicações,  o  Senhor
Presidente determinou o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. Na
sequência,  tem início  a  apreciação e deliberação dos requerimentos.  Solicitou  o
Senhor  Presidente,  ao  Primeiro  secretário,  que  procedesse  a  leitura  dos
requerimentos  pautados.  REQUERIMENTO  Nº  75/2016,  DE  AUTORIA  DO
VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, subscrito pelos nobres edis:
César  Augusto  de  Souza  Ferreira  e  Tiago Rodrigues Cervantes.  “Solicita  ao
Executivo,  informações  a  respeito  dos  gastos  da  Prefeitura  Municipal  com
publicidade e comunicação institucional no último ano.” O requerimento é colocado
em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é  APROVADO
(08  votos  favoráveis).  Fez  uso  da  palavra  o  nobre  Edil  Conrado  Salles  P.  V.
Carrasco, onde procedeu sua justificativa de voto.  REQUERIMENTO Nº 76/2016,
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,  a possibilidade de instalar  a Escola Municipal
Silvia R. S. Marasca no prédio da CMTECE de forma definitiva, com as adaptações
e construções necessárias de sala de aula, refeitório,  administração e banheiros,
conforme especifica.”  O requerimento é colocado em discussão. Fizeram uso da
palavra os nobres edis: César Augusto de Souza Ferreira, Hugo Di Lallo, Conrado
Salles  P.  V.  Carrasco,  Odil  Cocozza  Vasquez  e  Tiago  Rodrigues  Cervantes.  O



requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação
eletrônica é  APROVADO  (09 votos favoráveis).  Fez uso da palavra o nobre Edil
César  Augusto  de  Souza  Ferreira,  onde  procedeu  sua  justificativa  de  voto.
REQUERIMENTO Nº 77/2016, 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 construção do Complexo da Praça dos Esportes e da Cultura, no Jardim Oásis,
conforme  especifica.”  O  requerimento  é  colocado  em  discussão,  ninguém  se
manifesta.  Posto  em  votação  eletrônica  é  APROVADO  (09  votos  favoráveis).
Fizeram  uso  da  palavra  os  nobres  edis:  Conrado  Salles  P.  V.  Carrasco,  César
Augusto de Souza Ferreira e Hugo Di Lallo, onde procederam suas justificativas de
voto. REQUERIMENTO Nº 78/2016, DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES.
“Solicita  ao  Executivo,  informações  a  respeito  da  segunda  interdição  da  Escola
Municipal  Silvia  Regina  Schiavon  Marasca,  devido  aos  problemas  estruturais
reincidentes no edifício, desde as rachaduras constatadas em 2014 até os recentes
tremores e abalos atípicos que forçaram a suspensão das aulas em abril de 2016.”
O requerimento é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis:
Conrado Salles P. V. Carrasco e César Augusto de Souza Ferreira. O requerimento
continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é
APROVADO (09 votos favoráveis). REQUERIMENTO Nº 79/2016, DE AUTORIA DO
VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI, subscrito pelos nobres edis: Conrado
Salles  P.  V.  Carrasco,  César  Augusto  de  Souza  Ferreira,  Rodrigo  Dias  de
Oliveira e Tiago Rodrigues Cervantes. “Solicita à Sabesp, reiterando os termos do
Requerimento  nº  10/2016,  que informe sobre  a  possibilidade de saneamento  do
vazamento  de  água  limpa  no  encanamento  existente  sob  a  Ponte  Sertório
Domiciniano, Centro/Praia dos Sonhos, Itanhaém/SP.” O requerimento é colocado
em discussão. A pedido do Vereador Flávio de Cruz Abbasi, o Primeiro Secretário
procedeu  a  leitura  na  íntegra  do  requerimento  em  discussão.  O  requerimento
continua  em  discussão,  ninguém  se  manifesta.  Posto  em  votação  eletrônica  é
APROVADO  (09 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: César Augusto de Souza
Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Odil Cocozza Vasquez, Fabiano de Souza
Silva, Flávio da Cruz Abbasi, Hugo Di Lallo e João Carlos Rossmann. Não havendo
mais  nenhum  vereador  inscritos  para  falar,  o  Senhor  Presidente  convocou  os
senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a sessão às 19h42min.
Reiniciados os trabalhos às 20h58min, o Senhor Presidente solicitou ao senhores
vereadores  que  registrassem  as  suas  presenças  eletronicamente  (quorum
completo). Havendo número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro



Secretário que procedesse a leitura da propositura aprovada em sessão secreta.
PROJETO  DE  LEI  Nº  25,  DE  2016,  DE  AUTORIA DO  VEREADOR  CÍCERO
CASSIMIRO DOMINGOS.  “Dispõe sobre denominação de próprio público.  – Fica
denominado “ESPAÇO DA LEITURA JOSÉ ROSENDO" o próprio público localizado
na Praça Carlos  Botelho,  nº  149,  no Bairro  Centro.”  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 38, DE 2015, DE
AUTORIA  DO  VEREADOR  FABIANO  DE  SOUZA  SILVA.  “Proíbe  a  criação,
manutenção e alimentação de pombos em vias, praças, prédios e locais de acesso
público na zona urbana do Município de Itanhaém, 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). Fez uso da palavra o nobre Edil Hugo Di Lallo, onde procedeu sua
justificativa  de  voto.  PROJETO  DE  LEI  Nº  26,  DE  2016,  DE  AUTORIA  DO
VEREADOR  FABIANO  DE  SOUZA SILVA.  “Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  e
manutenção  de  uma  brigada  profissional,  composta  por  bombeiros  civis,  em
estabelecimentos,  conforme  especifica.”  O  projeto  é  colocado  em  discussão.
Fizeram  uso  da  palavra  os  nobres  edis:  Conrado  Salles  P.  V.  Carrasco,  César
Augusto  de  Souza  Ferreira  e  Hugo  Di  Lallo.  O  projeto  continua  em discussão,
ninguém  mais  se  manifesta.  Posto  em  votação  eletrônica  é  APROVADO  por
unanimidade dos senhores vereadores presentes (09 votos favoráveis). Fizeram uso
da palavra os nobres edis: César Augusto de Souza Ferreira e Fabiano de Souza
Silva, onde procederam suas justificativas de voto.  PROJETO DE LEI Nº 27, DE
2016, DE AUTORIA DO VEREADOR FABIANO DE SOUZA SILVA. “Dispõe sobre a
posse responsável de animais de estimação e proíbe o abandono dos mesmos no
Município de Itanhaém.” O projeto é colocado em discussão. Fez uso da palavra o
nobre Edil Fabiano de Souza Silva. O projeto continua em discussão, ninguém mais
se  manifesta.  Posto  em votação  eletrônica  é  APROVADO  por  unanimidade  dos
senhores vereadores presentes (09 votos favoráveis). Fizeram uso da palavra os
nobres edis:  Conrado Salles P. V. Carrasco e César Augusto de Souza Ferreira,
onde procederam suas justificativas de voto. PROJETO DE LEI Nº 28, DE 2016, DE
AUTORIA  DO  VEREADOR  FABIANO  DE  SOUZA  SILVA.  “Dispõe  sobre  a
campanha  de  conscientização  a  ser  desenvolvida  nas  escolas  da  rede  púbica
municipal sobre a posse e propriedade de animais domésticos e/ou de estimação.”
O projeto é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Fabiano
de Souza Silva, Odil Cocozza Vasquez, César Augusto de Souza Ferreira e Tiago
Rodrigues Cervantes. O projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta.
Posto  em  votação  eletrônica  é  APROVADO  por  unanimidade  dos  senhores
vereadores presentes (09 votos favoráveis). PROJETO DE LEI Nº 31, DE 2016, DE



AUTORIA DO  VEREADOR  FABIANO  DE  SOUZA SILVA.  “Institui  e  Inclui  no
Calendário  Oficial  do  Município  de  Itanhaém  o  "DIA  DOS  PROTETORES  DE
ANIMAIS". O projeto é colocado em discussão. Fez uso da palavra o nobre Edil
Fabiano de Souza Silva. O projeto continua em discussão, ninguém se manifesta.
Posto  em  votação  eletrônica  é  APROVADO  por  unanimidade  dos  senhores
vereadores presentes (09 votos favoráveis). PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02, DE
2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Dispõe sobre
a proibição da utilização de telefone celular durante as sessões plenárias da Câmara
Municipal  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, César Augusto de Souza Ferreira e Hugo Di Lallo. O projeto
continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é
REJEITADO  (07  votos  contrários  é  03  votos  favoráveis).  PROJETO  DE
RESOLUÇÃO Nº 04,  DE 2016,  DE AUTORIA DOS VEREADORES: CONRADO
SALLES. P. V. CARRASCO E CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA. “Dispõe
sobre  a  criação  de  Comissão  de  Assuntos  Relevantes  para  tratar  das  soluções
definitivas para a Escola Silvia R. S. Marasca e da regularização e adequação às
normas de segurança e combate a incêndio em todos os imóveis ocupados pelo
Poder  Público  no  Município  de  Itanhaém.”  O  projeto  é  colocado  em discussão.
Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, Hugo Di
Lallo, César Augusto de Souza Ferreira e Fabiano de Souza Silva. Na sequência, o
Senhor Presidente suspendeu a sessão às 21h55min, para formalizar o recebimento
da Emenda Modificativa ao Projeto em discussão, apresentada pelos vereadores:
César Augusto de Souza Ferreira e Conrado Salles P. V. Carrasco. Reiniciados os
trabalhos às 22h06min, o Senhor Presidente solicitou aos senhores vereadores que
registrassem  as  suas  presenças  eletronicamente  (quorum  completo).  Havendo
número  regimental,  o  Senhor  Presidente  solicitou  ao  Primeiro  Secretário  que
procedesse a leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 04, de
2016. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01, DE 2016, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº  04,  DE  2016,  DE  AUTUORIA DOS VEREADORES:  CÉSAR  AUGUSTO  DE
SOUZA  FERREIRA  E  CONRADO  SALLES  P.  V.  CARRASCO.  “Emenda
Modificativa ao Projeto de Resolução nº 04, de 2016, que Dispõe sobre a criação de
Comissão de Assuntos Relevantes para tratar das soluções definitivas para a Escola
Silvia R. S. Marasca e da regularização e adequação às normas de segurança e
combate a incêndio em todos os imóveis ocupados pelo Poder Público no Município
de  Itanhaém.”  A emenda  é  colocada  em discussão.  Fizeram uso  da  palavra  os
nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, César Augusto de Souza Ferreira, Hugo
Di Lallo e João Carlos Rossmann. A emenda continua em discussão, ninguém mais
se manifesta. Posta em votação eletrônica é  REJEITADA (07 votos contrários, 02



votos favoráveis e 01 abstenção). Em seguida, o Projeto de resolução nº 04, de
2016, continua em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é
REJEITADO  (08  votos  contrários  e  02  votos  favoráveis).  Não  havendo  tempo
regimental para o uso da palavra ao final da Ordem do Dia, o Senhor Presidente
convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada
no dia 25 de abril do corrente ano, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às
22h27min. 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”, dezoito de abril de dois mil e dezesseis. 

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Presidente

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA
Primeiro Secretário

JOÃO CARLOS ROSSMANN
Segundo Secretário


