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

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-25 de abril de 2016- 
 
Aos vinte e cinco 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 18h19min, realizou-se a Centésima Vigésima 

Segunda 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 Segunda 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 Cícero Cassimiro Domingos). Dando início aos trabalhos, a Ata da 

Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária é colocado em votação, não 

havendo manifestação contrária, é aprovada. 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 553/2016. “Indica ao Executivo, a realização 

de eventos culturais e artísticos em todos os bairros do município, em todos os 

finais de semana, gerando oportunidade aos músicos e artistas locais e levando 

entretenimento aos Bairros.” Indicação nº 554/2016. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza e roçada no Bairro Cibratel II, bem como a manutenção do 

calçamento, conforme especifica.” Indicação nº 555/2016. “Indica ao Executivo, a 

inclusão da Festa das Nações, organizada pela Igreja Bola de Neve, no 

calendário oficial de Itanhaém.” Indicação nº 556/2016. “Indica ao Executivo, 

gestão junto à administração da Faculdade Unidez para alterar de sala de aula a 

turma do 2º ano matriculada na E M Profª Silvia Regina Schiavon Marasca 

instalada temporariamente na sala de aula identificada como Sala 18.” 

VEREADOR CÍCERO CASSIMIRO DOMINGOS (AUSENTE): Indicação nº 

528/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e 

limpeza em toda a extensão da Avenida Ipiranga, lado morro, localizada no Bairro 

Suarão.” Indicação nº 529/2016.“Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, 

tais como: limpeza de vala, roçada e limpeza em toda a extensão da Rua São 

Paulo, localizada no Bairro Maranata.” Indicação nº 530/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a 



extensão da Rua Antônio Procópio, localizada no Bairro Paranapuã.” Indicação 

nº 531/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e 

limpeza em toda a extensão da Avenida do Telégrafo, lado praia, localizada no 

Bairro Campos Elíseos.” Indicação nº 532/2016. “Indica ao Executivo, os serviços 

de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Edmundo 

Gomes Estriga, localizada no Bairro Jardim Sabaúna.” VEREADOR CONRADO 

SALLES P. V. CARRASCO: Indicação nº 526/2016. “Indica ao Executivo, a 

realização de estudos para viabilizar a redução da tarifa da 'ZONA AZUL' e 

promover uma mudança na política de cobrança em vagas de estacionamento em 

vias públicas, visando à municipalização do serviço para garantir maior 

racionalidade e eficiência na arrecadação, valorizar os trabalhadores e reverter o 

processo de terceirização dos serviços públicos.” Indicação nº 527/2016. “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 Anchieta e suas adjacências.” Indicação nº 567/2016. “Indica ao 

Executivo, a tomada de providências, em caráter de urgência, no sentido de 

garantir atendimento das pessoas que necessitam de tratamento de fisioterapia 

na rede municipal de saúde, acabando com os atrasos de meses, segundo consta 

em relatos de munícipes.” Indicação nº 568/2016. “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 Marrocos e suas adjacências.” 

Indicação nº 569/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão dos assentamentos 

irregulares do Bairro Jardim Suarão (interior), no plano de regularização fundiária 

do Município de Itanhaém, visando garantir o direito a moradia dos cidadãos que 

residem na localidade.” VEREADOR FABIANO DE SOUZA SILVA (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 533/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção da 

sinalização de trânsito horizontal em toda a extensão das ruas Américo A. 

Nicolini, Júlio Pires e João Mariano Ferreira, localizadas no Bairro Vila São 

Paulo.” Indicação nº 534/2016. “Indica ao Executivo, providências junto à 

Secretaria Municipal de Serviços e Urbanização, no sentido de realizar reparos na 

ponte localizada na Avenida Harry Forssell, esquina com a Rua Ana Cândida de 

Souza, ao lado do Supermercado Extra, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 

535/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de vala, retirada de 

entulhos e a instalação de placa sinalizando a proibição de descarte de lixo e 

entulho na Rua Edmundo Gomes Estriga, esquina com a Rua Walter Muller, no 

Bairro Jardim Sabaúna.” Indicação nº 536/2016. “Indica ao Executivo, gestão 

junto à Elektro, no sentido de providenciar a instalação de um poste de iluminação 



pública no cruzamento entre a Rua João Pedro Orsi e a Avenida José Batista 

Campos, bem como o serviço de tapa buraca em toda a extensão da referida rua, 

localizada nos bairros Jardim Fazendinha e Cidade Anchieta.” Indicação nº 

537/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de sinalização de trânsito 

horizontal e vertical, bem como o rebaixamento da guia para acessibilidade na 

Avenida Rui Barbosa, frente ao número 308, localizada no Bairro Centro.” 

VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI: Indicação nº 538/2016. “Indica ao 

Executivo, estudos objetivando a implementação do ensino de música, artes 

plásticas e artes cênicas na disciplina de "Artes" na grade curricular da Educação 

Básica da Rede Municipal de Ensino, no próximo ano letivo.” Indicação nº 

539/2016. “Indica ao Executivo, a promoção e intensificação da Campanha de 

Doação de Leite Materno.” Indicação nº 540/2016. “Indica ao Executivo, estudos 

objetivando a criação de um Centro de Formação de Xadrez, para crianças 

matriculadas na Rede de Ensino Municipal.” Indicação nº 541/2016. “Indica ao 

Executivo, a instalação de bandeira vermelha e/ou placa de sinalização de "MAR 

PERIGOSO" na Praia do Centro, proximidades da Barra do Rio Itanhaém.” 

Indicação nº 542/2016. “Indica ao Executivo, o cascalhamento e o nivelamento 

da Rua Euclides Galdino da Costa, localizada no Bairro Rio do Poço.” 

VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 544/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de banheiros químicos em todas as Feiras Livres de nosso Município.” 

Indicação nº 545/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de luzes coloridas do 

tipo refletoras nos Pontos Turísticos de nosso Município.” Indicação nº 546/2016. 

“Indica ao Executivo, a realização de um concurso de Pintura de Arte Urbana, do 

qual promoveria ao vencedor a oportunidade de expor a sua arte nos viadutos de 

nossa cidade.” Indicação nº 547/2016. “Indica ao Executivo, a construção de 

rampas de acesso nas calçadas correspondentes aos pontos de ônibus 

instalados.” Indicação nº 548/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de retirada de 

coqueiro em frente ao Marina's Park Hotel, localizado na Praça 22 de Abril, 

número 38, no Centro da Cidade.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN: 

Indicação nº 562/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza e desobstrução das 

galerias de águas pluviais (valas), na Avenida Conceição de Itanhaém, número 

1452, Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 563/2016. “Indica ao Executivo, o 

serviço de nivelamento e cascalhamento, na Avenida Bahia, esquina com a Rua 

do Franco, Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 564/2016. “Indica ao Executivo, 

a instalação de 05 braços de iluminação pública - (Brip), no Bairro Estância Santa 

Cruz, sendo 02 na Rua 09, esquina com a Avenida Santa Cruz, e 03 na Avenida 

Rio de Janeiro, esquina com a Rua Guarulhos.” Indicação nº 565/2016. “Indica 

ao Executivo, a instalação de 04 braços de iluminação pública - (Brip), no Bairro 

Balneário Jardim Itanhaém, sendo 02 na Avenida João Carlos Doner, esquina 



com a Rua Laura B. Mainardi; e 02 na Rua 27, esquina com a Avenida Pedro 

Walmore de Araújo.” Indicação nº 566/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 

03 braços de iluminação pública - (Brip), no Bairro Jardim Aguapeú, sendo 01 na 

Rua Afrânio Drummond Murgel; e 01 na esquina da Afrânio Drummond Murgel, 

Rua 01.” VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ: Indicação nº 549/2016. 

“Indica ao Executivo, a reabertura da Rua Júlio Simões de Souza, localizada no 

Bairro Parque Real, com a execução de roçada, limpeza, nivelamento e 

cascalhamento.” Indicação nº 550/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à 

Sabesp, objetivando a possibilidade de concretizar o serviço de extensão de rede 

de água, para o atendimento de diversas famílias, residentes no Bairro Parque 

Alvorada e Cunhabebe.” Indicação nº 551/2016. “Indica ao Executivo, gestão 

junto à Sabesp, objetivando a possibilidade de concretizar o serviço de extensão 

de rede de água, na Rua Júlio Simões de Souza, no Parque Real, na Rua França 

(travessa da Rua Brasília Seckler), no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 

552/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de iluminação pública em postes 

existentes na Avenida Internacional, no Bairro Parque Alvorada, na altura dos 

números 1.615 e 1.617, bem como na esquina com a Rua V4.” Indicação nº 

543/2016. “Indica ao Executivo, serviços de limpeza de vala, na Rua São 

Caetano, altura no número 808, no Bairro Jardim Coronel, bem como nivelamento 

e cascalhamento da via.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: 

Indicação nº 557/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção das luminárias na 

rampa de acesso ao Convento Nossa Senhora da Conceição, no Centro 

Histórico.” Indicação nº 558/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 

nivelamento e cascalhamento da Rua Nelson de Barros, altura do número 1385, 

localizada no Bairro Jardim Grandesp.” Indicação nº 559/2016. “Indica ao 

Executivo, a manutenção do calçamento da Avenida Pedro Walmore de Araújo, 

no Bairro Jardim Grandesp.” Indicação nº 560/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de braço de iluminação pública na Rua Adelson Santos Martins, 

localizada no Bairro Luiza Mar Mirim.” Indicação nº 561/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento em toda a 

extensão da Rua Santos, localizada no Bairro Jardim Regina.” VEREADOR 

TIAGO RODRIGUES CERVANTES (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

521/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de canalização e instalação de 

tubulação na Rua Pedro Carlos Gerônimo Soares, situada no Bairro Jardim 

Grandesp.” Indicação nº 522/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza 

de valas, nivelamento e cascalhamento nas ruas Boston e Washington, em toda 

sua extensão, localizadas no Bairro Jardim São Fernando.” Indicação nº 

523/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de valas, nivelamento e 

cascalhamento em toda extensão da Rua Antônio Procópio, localizada no Bairro 



Recanto dos Bandeirantes.” Indicação nº 524/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua José Domiciano, em toda sua 

extensão, localizada no Bairro Jardim Edel.” Indicação nº 525/2016. “Indica ao 

Executivo, a alteração de local de poste de iluminação, o qual se encontra na via 

pública, na Rua Hiodete Carneiro da Cunha, altura do número 501, situada no 

Bairro Jardim Umuarama.” 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. 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 e 02 votos 

contrários). Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. 

Carrasco, César Augusto de Souza Ferreira e Flávio da Cruz Abbasi, onde 

procederam suas justificativas de votos. Em seguida, é realizada a VOTAÇÃO 

EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS 80, 81, 82 E 83, DE 2016, sendo todos 

os requerimentos REJEITADOS (06 votos contrários e 02 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. 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, César Augusto de 

Souza Ferreira, Odil Cocozza Vasquez, Hugo Di Lallo, Fabiano de Souza Silva, 

Flávio da Cruz Abbasi e João Carlos Rossmann. Não havendo mais nenhum 

vereador inscrito para falar, o Senhor Presidente convocou os senhores 

vereadores para a sessão secreta e suspendeu a sessão às 19h15min. 

Reiniciados os trabalhos às 19h25min, o Senhor Presidente solicitou aos 

senhores vereadores que registrassem as suas presenças eletronicamente 

(verificou-se a ausência do nobre Edil Cícero Cassimiro Domingos). Havendo 

número regimental, tem início a Ordem do Dia. A pedido do Senhor Presidente é 

realizada a votação eletrônica ao PEDIDO DE VISTAS POR 02 (DUAS) 

SESSÕES AOS PROJETOS DE RESOLUÇÃO NOS 03, 05 E 06, DE 2016, E AO 

PROJETO DE LEI Nº 32, DE 2016, sendo o pedido APROVADO 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 da Ordem do Dia. Fizeram uso da 

palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, Odil Cocozza Vasquez, 

César Augusto de Souza Ferreira, Hugo Di Lallo 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 2 



de maio do corrente, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 19h54min. 

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 cinco de abril de dois mil e dezesseis.  
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