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

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-23 de maio de 2016- 
 
Aos vinte e três dias do mês de maio, do ano de dois mil e 

dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala 
“Dom Idílio José Soares”, às 18h00min, realizou-se a Centésima Vigésima Sexta 
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 Sexta 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 Vigésima Quinta Sessão Ordinária é colocado em votação, não 
havendo manifestação contrária, é aprovada. 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 ABRIL DE 2016. 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 à disposição dos senhores vereadores na 
secretaria da Câmara Municipal. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretário que procedesse a leitura dos projetos apresentados. PROJETO 
DE LEI Nº 39, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. 
CARRASCO. “Dispõe sobre denominação de via pública.” PROJETO DE LEI Nº 40, 
DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR FABIAN DE SOUZA SILVA. “Dispõe 
sobre denominação de logradouro público.” Determinou o Senhor Presidente, o 
encaminhamento dos projetos às Comissões Permanentes. A seguir, 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 728/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto 
à Sabesp, objetivando a realização da manutenção e a colocação de tampa de 
bueiro na Rua Ewaldo Ramalho Foz, altura do muro que cerca o Morro do 
Paranambuco, no Bairro Cibratel I, conforme especifica.” Indicação nº 729/2016. 
“Indica ao Executivo, a implantação de 6 (seis) consultórios odontológicos para as 
ESB das Unidade de Saúde da Família Belas Artes, Grandesp, Gaivota, Guapurá, 
Jd. América e Centro, com a aquisição dos materiais necessários. E ainda a 



ampliação na contratação de equipes de Saúde Bucal nessas unidades, conforme 
especifica.” Indicação nº 730/2016. “Indica ao Executivo, de forma emergencial, o 
serviço de capinação na calçada e na área interna da Escola Municipal Prof.ª Maria 
da Penha Correa Sanches, localizada na Avenida Sorocabana, S/N - no Bairro 
Cibratel II, e demais necessidades, conforme especifica.” Indicação nº 744/2016. 
“Indica ao Executivo, garantir a infraestrutura mínima na limpeza e manutenção dos 
pontos turísticos da cidade, conforme especifica.” Indicação nº 750/2016. “Indica ao 
Executivo, alterar a legislação da entrada e trajeto de ônibus de excursão na cidade 
com estudos para isenção de taxas e autorização de acesso aos pontos turísticos 
para veículos que comprovarem hospedagem no Município ou vínculo com 
prestadores de local, conforme especifica.” VEREADOR CÍCERO CASSIMIRO 
DOMINGOS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 736/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a 
extensão da Rua Cochabamba, localizada no Bairro São Fernando.” Indicação nº 
737/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e 
limpeza em toda a extensão da Rua Chácara, localizada no Bairro Jardim Suarão.” 
Indicação nº 738/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 
roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Olímpia, localizada no Bairro Jardim 
Laranjeiras.” Indicação nº 739/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, 
tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Olegário Marciano Moraes, 
localizada no Bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 740/2016. “Indica ao Executivo, 
os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 
Quarenta e Cinco, localizada no Bairro Jardim Aguapeú.” VEREADOR CONRADO 
SALLES P. V. CARRASCO: Indicação nº 751/2016. “Indica ao Executivo, a criação 

do Conselho Municipal de Igualdade Racial, conforme já apresentado através da 
indicação número 454, de agosto de 2013.” Indicação nº 752/2016. “Indica ao 
Executivo, a tomada de providências no sentido de desmembrar a Secretaria 
Municipal da Educação, Esporte e Cultura, criando a Secretaria Municipal da 
Cultura, com o objetivo de dar maior ênfase e qualidade às políticas públicas 
condizentes com o desenvolvimento do sistema municipal de cultura de Itanhaém, 
conforme já apresentado através da indicação número 415, de abril de 2015.” 
Indicação nº 753/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos serviços de limpeza e 
manutenção de toda extensão da Estrada Gentil Pérez e de todas as suas vias 
transversais.” Indicação nº 754/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos 

serviços de limpeza, roçada e manutenção de toda extensão da Rua Vereador José 
João Bechir e de todas as suas vias transversais, no Bairro Guapiranga.” Indicação 
nº 755/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos serviços de limpeza e 
manutenção de toda extensão da Rua Paranata e de todas as suas vias 
transversais, no Bairro Tropical.” VEREADOR FABIANO DE SOUZA SILVA 
(AUSENTE): Indicação nº 731/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza na 
rede de esgoto, através de sistema hidrojato, na Rua Dom Idílio Soares, defronte ao 
número 285, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 732/2016. 
“Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de vala e nivelamento na Rua São 
Carlos, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 733/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua Perimetral, 



localizada no Bairro Parque Vergara.” Indicação nº 734/2016. “Indica ao Executivo, 
gestão junto a Elektro, no sentido de providenciar a instalação de iluminação pública 
em toda a extensão da Rua Santa Clara, localizada no Bairro Parque Vergara.” 
Indicação nº 735/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção de 
iluminação pública, com a troca de lâmpadas, na Rua Mário Marques, defronte ao 
número 75, localizada no Bairro Guapiranga.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ 
ABBASI: Indicação nº 745/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Sabesp, 
objetivando o reparo do vazamento de água no leito carroçável da Avenida Rui 
Barbosa, altura do número 1.570, Centro.” Indicação nº 746/2016. “Indica ao 
Executivo, o reparo no leito carroçável sob o Viaduto Francelino Joaquim do 
Nascimento, localizado no Bairro Jardim Ivoty.” Indicação nº 747/2016. “Indica ao 
Executivo, a realização de estudos, objetivando a instalação de iluminação 
decorativa na Pedra da Carioca, conforme especifica.” Indicação nº 748/2016. 

“Indica ao Executivo, a regularização do leito carroçável no entorno da boca de lobo 
existente na Rua Vereador José Santino de Souza, defronte ao número 394, no 
Bairro Savoy II, conforme especifica.” Indicação nº 749/2016. “Indica ao Executivo, 
a regulamentação do serviço público denominado "Cata-Treco", nos moldes que 
especifica.” VEREADOR HUGO DI LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 
714/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Sabesp, objetivando a manutenção 
da rede de água com vazamento no cano de abastecimento na Rua José Antônio 
dos Santos, altura do número 122 e 162, no Bairro Jardim Ivoty.” Indicação nº 
715/2016. “Indica ao Executivo, a realização de  estudos, objetivando a possibilidade 
do serviço de internet gratuita na Rodoviária de Itanhaém, disponibilizada pelo 
Município.” Indicação nº 716/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutor de 

velocidade do tipo lombada, na Rua Ovídio Tavares de Oliveira, altura do número 
192, localizada no Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 717/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de manutenção e troca de lâmpadas na Rua 09 (Nove) de 
Julho, no Bairro Cinelândia.” Indicação nº 718/2016. “Indica ao Executivo, o serviço 
de pavimentação em toda a extensão da Rua Hildete Carneiro da Cunha, no Bairro 
Umuarama.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): 
Indicação nº 756/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 02 (dois) braços de 
iluminação pública - (Brip), no Bairro Balneário Jardim Itanhaém, sendo 01 (uma) na 
Rua 12, esquina com a Rua Nelson de Barros; e 01 na Rua Alice T. Saraiva, esquina 
com a Avenida Nelson de Barros.” Indicação nº 757/2016. “Indica ao Executivo, o 

serviço de nivelamento e cascalhamento, na Rua Manoel Francisco Lisboa, na altura 
dos números 480 a 495, Bairro Belas Artes.” Indicação nº 758/2016. “Indica ao 
Executivo, a instalação de 05 braços de iluminação pública (Brip), no Bairro Cibratel 
II, sendo 02 (duas) na Rua Colômbia; e 03 na Rua São Luiz do Maranhão, esquina 
com a Rua Iguaçu.” Indicação nº 759/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 05 

(cinco) braços de iluminação pública (Brip), no Bairro Parque Evelyn, sendo 05 
(cinco), na Avenida “K”, esquina com a Rua “L”.” Indicação nº 760/2016. “Indica ao 
Executivo, a instalação de 09 braços de iluminação pública (Brip), no Bairro Jardim 
Coronel, sendo 05 (cinco) na Rua Miguel Almeida, esquina com a Alameda 04, e 04 
(quatro), na Alameda 04.” VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ (LEITURA 
DISPENSADA): Indicação nº 713/2016. “Indica ao Executivo, serviços de limpeza, 



nivelamento e cascalhamento da Rua Benedito Antônio Muniz, no Bairro Equitação.” 
Indicação nº 741/2016. “Indica ao Executivo, a colocação de mais contentores de 
lixo, para atender o entorno da Estação Ferroviária do Centro.” Indicação nº 
742/2016. “Indica ao Executivo, a realização de ações educativas dirigidas ao 
trânsito na Nova Orla.” Indicação nº 743/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 
limpeza de vala e tubulação na Rua Antônio Alves Quintas, no Bairro Umuarama.” 
Indicação nº 761/2016. “Indica, ao Executivo, a reforma da rampa de acesso, que 
liga a Avenida Tiradentes à Rua João Mariano, no Centro.” VEREADOR RODRIGO 
DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 723/2016. “Indica ao 
Executivo, o serviço de tapa buraco na Avenida Sorocabana, no trecho 
compreendido entre as ruas Gonçalo Monteiro e a Padre João Daniel, no Bairro 
Cibratel I.” Indicação nº 724/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e 
roçada no entorno da Escola Municipal Maria do Carmo de Abreu Sodré, localizada 
no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 725/2016“Indica ao Executivo, os 
serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua Iraubas, localizada no Bairro 
Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 726/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 
limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Prestes Maia, localizada no Bairro 
Verde Mar.” Indicação nº 727/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de braço de 

iluminação pública na Avenida Argélia, localizada no Bairro Jardim São Fernando.” 
VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES (LEITURA DISPENSADA): 
Indicação nº 719/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 
cascalhamento da Rua Armênia, em toda a sua extensão, situado no Bairro Jardim 
Marilú.” Indicação nº 720/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza das valas da 
Avenida Edith Prettyman Moreira, lado morro, localizada no Bairro Jardim Luizamar 
Mirim.” Indicação nº 721/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de placas 
nominativas das vias públicas dos Bairros do Jardim das Palmeiras I, II e III.” 
Indicação nº 722/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada na 
Rua Gino Arduini, no Bairro Umuarama.” Indicação nº 762/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento das ruas Santos, São 
Vicente, Santa Izabel, Santo Amaro e São Roque, situadas no Bairro Estância Santa 
Cruz.” 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 nobre Edil Hugo Di Lallo, a 
retirada de seu nome na autoria do Requerimento nº 104, de 2016. Na sequência, 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 e 
César Augusto de Souza Ferreira, onde procederam suas justificativas de voto. Em 
seguida, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura 
dos requerimentos pautados. REQUERIMENTO Nº 101/2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelo nobre 
Edil Conrado Salles P. V. Carrasco. “Solicita ao Executivo, informações sobre a 
canalização do macrodreno do canal da Rua do Cano, no Bairro Suarão e dá outras 
providências.” REQUERIMENTO Nº 102/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR 



CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelo nobre Edil Conrado 
Salles P. V. Carrasco. “Solicita ao Executivo, informações sobre a destinação dos 
alimentos não perecíveis trocados no Show do cantor Luan Santana e dá outras 
providências.” REQUERIMENTO Nº 103/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR 
CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, subscrito pelo nobre Edil César 
Augusto de Souza Ferreira. “Solicita ao Executivo, informações a respeito das 
ações e políticas públicas realizadas pela Prefeitura no âmbito da saúde mental e da 
Luta Antimanicomial.” REQUERIMENTO Nº 104/2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, subscrito pelo nobre Edil 
César Augusto de Souza Ferreira. “Solicita ao Executivo, informações sobre a 
possibilidade de ceder um espaço para a instalação do "Museu da Festa do Divino", 
no Centro Histórico de Itanhaém.” Concluída a leitura dos requerimentos, é realizada 
a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTO NOS: 101, 102, 103 E 104, DE 
2016, sendo todos os requerimentos REJEITADOS (05 votos contrários e 03 votos 
favoráveis). Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, 
Hugo Di Lallo e César Augusto de Souza Ferreira, onde procederam suas 
justificativas de voto. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro 
Secretário procedeu a leitura da Moção de Pesar nº 23, de 2016. MOÇÃO DE 
PESAR Nº 23/2016, DE AUTORIA DE, VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN, 
subscrita pelos nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco e Tiago Rodrigues 
Cervantes. “Moção de Pesar, em virtude do falecimento do Senhor Nelson Alves 
Ramos, ocorrido no dia 14 de Abril de 2016.” 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: Odil Cocozza 
Vasquez, César Augusto de Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Hugo Di 
Lallo, 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 
18h56min. Reiniciados os trabalhos às 19h17min, o Senhor Presidente solicitou 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 
24/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, 
subscrita pelos nobres edis: César Augusto de Souza Ferreira, João Carlos 
Rossmann, Odil Cocozza Vasquez e Rodrigo Dias de Oliveira. “Moção de 
Aplausos e Reconhecimento aos organizadores, às famílias festeiras e aos demais 
colaboradores e participantes da FESTA DO DIVINO de Itanhaém.” PROJETO DE 
LEI Nº 38, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. 

“Dispõe sobre denominação de via pública. - A Rua A, localizada no Loteamento 
Residencial Guapurá, passa a ser denominada “RUA CARLOS ALBERTO 
CARVALHO BATISTA”. Não havendo mais matéria a ser deliberada, o Senhor 
Presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser 
realizada na data de 6 de junho do corrente ano, às 18h00min, e declarou encerrada 
a sessão às 19h19min. 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 três de maio de dois mil e dezesseis. 
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