
Ata da Centésima Trigésima Terceira Sessão Ordinária da 
Décima Sexta Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-22 de agosto de 2016- 
 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto, do ano de dois 

mil e dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo 

Municipal, à sala “Dom Idílio José Soares”, às 18h21min, realizou-se a Centésima 

Trigésima Terceira 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 Trigésima Terceira Sessão 

Ordinária da Décima Sexta Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, aos 

senhores vereadores, que registrassem as suas presenças eletronicamente 

(verificou-se a ausência do Vereador Alder Ferreira Valadão). Havendo número 

regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. A Ata da Centésima 

Trigésima Segunda 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 do 

expediente de Diversos. A pedido do Vereador Cícero Fernandes Domingos, e 

com a consonância dos demais edis, é dispensada a leitura do referido 

expediente. A seguir, o Senhor Presidente determinou o arquivamento do 

expediente de Diversos, colocando-o 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 61, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO. “Dispõe sobre denominação de próprio público.” 

PROJETO DE LEI Nº 65, DE 2016, AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO DIAS 

DE OLIVEIRA. “Dispõe sobre denominação de via pública.” 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 

ALDER FERREIRA VALADÃO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

967/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e 

nivelamento em toda a extensão da Rua Santa Catarina, localizada no Bairro São 

Jorge.” Indicação nº 968/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de calçamento 

em toda a extensão na Rua Santa Catarina, localizada no Bairro São Jorge.” 



Indicação nº 973/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 

cascalhamento na Rua I, em toda sua extensão, travessa da Avenida Julinha, 

localizada no Bairro Jardim Lindomar.” Indicação nº 975/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e roçada na Rua Alzira Gomes Ribeiro, 

localizada no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 976/2016. “Indica ao 

Executivo, a manutenção do calçamento na Rua Edmundo Gomes Estriga, 

localizada no Bairro Jardim Sabaúna.” VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE 

SOUZA FERREIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 969/2016. “Indica 

ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de postes de 

iluminação, braços de iluminação, lâmpada e demais equipamentos necessários 

na Rua Antônio, a partir do nº 265, até o final da rua, sentindo praia, no Jardim 

Diplomata/São João, conforme especifica.” Indicação nº 970/2016. “Indica ao 

Executivo, a estruturação da rede de atenção e acompanhamento de hipertensos 

e diabéticos segundo protocolo de atenção e implantação do Plano terapêutico 

individualizado para os casos de maior complexidade, conforme especifica.” 

Indicação nº 971/2016. “Indica ao Executivo, de forma emergencial, a limpeza, o 

nivelamento, o cascalhamento e a inclusão da Avenida Antônio Assunção Filho, 

em toda sua extensão, no Jardim América, no plano de calçamento da Prefeitura, 

conforme especifica.” Indicação nº 977/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão do 

restante da Rua Dom Idílio José Soares, no Suarão, no plano de calçamento da 

Prefeitura Municipal de Itanhaém, e de forma emergencial o nivelamento e o 

cascalhamento da mesma.” VEREADOR CÍCERO FERNANDES DOMINGOS 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 952/2016. “Indica ao Executivo, os 

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

Leme, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 953/2016. “Indica ao 

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

extensão da Rua Major Ezequiel de Araújo, localizada no Bairro Jardim São 

Fernando.” Indicação nº 954/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 

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

Eduardo Gomes da Rocha, localizada no Bairro Parque Balneário Itanhaém.” 

Indicação nº 955/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 

roçada e limpeza em toda a extensão da Rua José Donas, localizada no Bairro 

Jardim Suarão.” Indicação nº 956/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 

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

Baena Fernandes, localizada no Bairro Chácara das Tâmaras.” VEREADOR 

CONRADO SALLES P. V. CARRASCO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

963/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos serviços de reurbanização, 

incluindo a drenagem (boca de lobo), na Avenida Harry Forssell, altura do trevo 

da CESP, em especial na esquina em frente ao Bar Parati, esquina oposta a 



Rodoviária.” Indicação nº 964/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos 

serviços de limpeza e manutenção da Rua Geraldo Russomano, no Bairro 

Jamaica (lado morro).” Indicação nº 965/2016. “Indica ao Executivo, a realização 

dos serviços de limpeza e manutenção da Rua José Manoel Lorenzo Leiro, no 

Bairro Jardim Magalhães.” Indicação nº 966/2016. “Indica ao Executivo, a tomada 

de providências em relação a falta de monitores nos ônibus escolares, em 

especial ao ônibus que leva as crianças para a Estrada do Raminho.” 

VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI (LEITURA DISPENSADA): Indicação 

nº 972/2016. “Indica ao Executivo, a elaboração, e posterior efetivação, de 

planilha de horários por período, seja ele matutino, vespertino e noturno, para o 

transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, normatizado 

pela Portaria nº 55, do Ministério da Saúde, conforme especifica.” Indicação nº 

974/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 5 (cinco) braços de luminárias, em 

toda a extensão da Rua O. Ozemberg, localizada no Bairro Balneário Jequitibá.” 

Indicação nº 986/2016. “Indica ao Executivo, o asfaltamento na Rua Walter 

Apelian, trecho entre a linha férrea e a marginal da pista, no Bairro Gaivota.” 

Indicação nº 987/2016. “Indica ao Executivo, a sinalização das trilhas de acesso 

aos pontos turísticos no Morro do Sapucaitava.” Indicação nº 988/2016.“Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza e nivelamento na Rua Francisco Eugênio do 

Amaral, localizada no Bairro Nova Itanhaém, lado praia.” VEREADOR HUGO DI 

LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 947/2016. “Indica ao Executivo, 

a manutenção e instalação de iluminação em toda a extensão da Rua Capitão 

Manoel Bento, localizada no Bairro Centro.” Indicação nº 948/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de nivelamento e cascalhamento da Avenida Tereza 

Giácomo, localizada no Bairro Raul Cury.” Indicação nº 949/2016. “Indica ao 

Executivo, a instalação de Playgrounds e iluminação apropriada na Praça da 

Avenida Demerval P. Leite, com a Avenida Presidente Vargas, altura do número 

1856, localizadas no Bairro Centro/Boca da Barra.” Indicação nº 950/2016. 

“Indica ao Executivo, a notificação do proprietário do terreno localizado na Rua 

Venezuela, altura do número 715, no Bairro Jardim Cibratel, para limpeza e 

conservação do mesmo, nos termos da legislação vigente.” Indicação nº 

951/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de Tapa Buracos na Rua Ana Maria 

Martins Rivera, localizada no Bairro Corumbá.” VEREADOR JOÃO CARLOS 

ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 978/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de capinação, roçada e limpeza na Rua do Franco, situada 

no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 979/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de 05 (cinco) braços de iluminação pública, em toda a extensão da Rua 

do Franco, situada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 980/2016. “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 na Rua do Franco, situada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 

981/2016. “Indica ao Executivo, a execução do serviço de (tapa buraco) em toda a 

extensão da Avenida Flácides Ferreira, situada no Bairro Balneário Gaivota.” 

Indicação nº 982/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão da Rua Urcezino Ferreira 

no plano de calçamento da Prefeitura Municipal de Itanhaém, visando a sua 

restauração no trecho que se inicia no Mercado Municipal, até a Praça de 

Pescados, situadas no Bairro Baixio.” VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 943/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de nivelamento e cascalhamento, bem como a abertura de trecho da Rua 

Paraná, no Bairro Jardim Regina.” Indicação nº 944/2016. “Indica ao Executivo, 

os serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento na Avenida Julinha e Rua 

Mário Micas, localizadas no Jardim Regina.” Indicação nº 945/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e manutenção de valas, bueiros, bocas de lobo 

e roçada, nas vias públicas do Jardim Regina e Jardim Lindomar.” Indicação nº 

946/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de capinação e limpeza das ruas 14 e 

15, ambas localizadas no Bairro Jardim Grandesp.” Indicação nº 962/2016. 

“Indica ao Executivo a ampliação do número de vagas em todas as creches 

municipais.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 957/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 

extensão da rede elétrica na Rua Antônio Rodrigues, com a instalação dos braços 

de iluminação pública, na altura do número 1385, no Bairro Jardim Italmar.” 

Indicação nº 958/2016. “Indica ao Executivo, providências no sentido de sanar o 

vazamento de esgoto na Rua Eduardo Castro de Araújo, altura do número 340, 

no Bairro Jardim Laranjeiras.” Indicação nº 959/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua Rio de Janeiro, no Bairro 

Jardim Coronel.” Indicação nº 960/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 

nivelamento, cascalhamento e limpeza na Rua Maria Alzira Gomes Ribeiro, no 

Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 961/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza e roçada da Rua Artur Slav Júnior, no Bairro Nova Itanhaém.” 

VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 983/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção da sinalização 

horizontal na Rua Capitão Valente, em toda sua extensão, localizada no Bairro 

Savoy.” Indicação nº 984/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na 

Rua Tenente Alderige Ferreira do Nascimento, na altura do número 490, 

localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 985/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Sebastião Ferreira 

de Azevedo, na altura do número 382, localizada no Bairro Jardim Oasis.” 

Determinou o Senhor Presidente o encaminhamento das indicações ao Senhor 



Prefeito. A seguir, tem início a apreciação e deliberação dos requerimentos. Na 

sequência, a pedido do Vereador Cícero Fernandes Domingos, 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: César 

Augusto de Souza Ferreira e Conrado Salles P. V. Carrasco, onde procederam 

suas justificativas de voto. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, o 

Primeiro Secretário procedeu a leitura dos requerimentos pautados. 

REQUERIMENTO Nº 124/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CESAR 

AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelo nobre Edil Conrado Salles 

P. V. Carrasco. “Solicita ao Executivo, informações relacionadas ao fornecimento 

da merenda oferecida aos alunos da rede municipal de ensino, conforme 

especifica.” REQUERIMENTO Nº 125/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR 

CESAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelo nobre Edil Conrado 

Salles P. V. Carrasco. “Solicita ao Executivo, informações sobre a falta de vagas 

em creche aos moradores dos apartamentos do Jardim Guapurá entregues à 

população em 2016, conforme especifica.” REQUERIMENTO Nº 126/2016, DE 

AUTORIA DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, subscrito 

pelo nobre Edil César Augusto de Souza Ferreira. “Solicita ao Executivo, 

informações a respeito do baixo investimento em CULTURA no Município de 

Itanhaém, que não chega a 0,49% do orçamento, questiona as prioridades da 

Prefeitura quanto aos investimentos e estratégias de desenvolvimento econômico, 

social e humano da cidade e, ainda, sobre a existência de qualquer política 

voltada ao fomento da "economia criativa.” Concluída a leitura dos requerimentos, 

é realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS: 124, 125, E 

126, DE 2016, sendo todos os requerimentos REJEITADOS (06 votos contrários 

e 02 votos favoráveis). Fizeram uso da palavra os nobres edis: César Augusto de 

Souza Ferreira e Conrado Salles P. V. Carrasco, onde procederam suas 

justificativas de voto. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro 

Secretário procedeu a leitura das Moções de Pesar. MOÇÃO DE PESAR Nº 

39/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO. “Moção de Pesar 

pelo falecimento da Senhora Fátima Astolfo, ocorrido no último dia 10 de agosto.” 

MOÇÃO DE PESAR Nº 40/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO. “Moção de Pesar, em virtude ao falecimento da Senhora 

Anézia Aguiar, ocorrido no último dia 13 de agosto.” Na sequência, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Hugo Di Lallo, que procedeu a leitura 

na íntegra da Moção de Pesar nº 39/2016. Não havendo mais matéria a ser 

deliberada, o Senhor Presidente passou a palavra aos vereador inscritos para 

falarem ao final do expediente. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado 



Salles P. V. Carrasco, César Augusto de Souza Ferreira e Hugo Di Lallo. Não 

havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, e não havendo, também, mais 

nenhuma matéria a ser deliberada, o Senhor Presidente convocou os senhores 

vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 29 de agosto do 

corrente ano, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão. 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 dois de agosto 

de dois mil e dezesseis.  
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