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

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-3 de outubro de 2016- 
 
Aos três dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 

dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à 

sala “Dom Idílio José Soares”, às 18h15min, realizou-se a Centésima Trigésima 

Nona 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 Nona Sessão Ordinária da Décima Sexta 

Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, aos senhores vereadores, que 

registrassem as suas presenças eletronicamente (quorum completo). Havendo 

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

Centésima Trigésima Oitava 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 

Flávio da Cruz Abbasi, e com a consonância dos demais edis, é dispensada a 

leitura dos referidos expedientes. Em seguida, 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. A 

seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a 

leitura das projetos apresentados. PROJETO DE LEI Nº 78, DE 2016, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ. “Institui no Calendário 

Oficial de Eventos do Município a Semana da Diversidade Cultural, a ser 

comemorada anualmente, no mês de novembro; e dá outras providências.” 

PROJETO DE LEI Nº 80, DE 2016, AUTORIA DA MESA DIRETORA. “Dispõe 

sobre a concessão de revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da 

Constituição Federal, referente ao ano de 2016.” Concluída a leitura dos projetos 

apresentados o Senhor Presidente determinou o encaminhamento dos projetos às 

Comissões Permanentes. Na sequência, 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 1233/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de 

iluminação pública na Rua Cinco, altura do número 81, localizada no Bairro Rita 



Graciosa.” Indicação nº 1234/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Sabesp, 

objetivando regularizar o vazamento de água limpa na Rua Ditino de La Parte, 

altura do número 1160, localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 1235/2016. 

“Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: limpeza e roçada, em 

toda a extensão da Rua Ditino de La Parte, localizada no Bairro Suarão.” 

Indicação nº 1236/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutor de 

velocidade, do tipo lombada, na Rua Arapey, altura do número 80, localizada no 

Bairro Iemanjá.” Indicação nº 1237/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de 

limpeza da vala na Rua Carlos Gomes Camargo, localizada no Bairro Jardim 

Laranjeiras.” VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 1247/2016. “Indica ao Executivo, limpeza nas 

bocas de lobo e bueiros em toda a extensão da Avenida Albert Sabin, Jardim das 

Palmeiras, conforme especifica.” VEREADOR CÍCERO FERNANDES 

DOMINGOS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1216/2016. “Indica ao 

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

extensão da Rua Cunha Poran, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação 

nº 1217/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e 

limpeza em toda a extensão da Rua Maria Aparecida Rocha Silva, localizada no 

Bairro Parque Vergara.” Indicação nº 1218/2016. “Indica ao Executivo, os 

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

Diamante, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 1219/2016. “Indica 

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

extensão da Rua Odil Vasquez Martinez, localizada no Bairro Parque Vergara.” 

Indicação nº 1220/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais 

como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Celso Aires da Cunha, 

localizada no Bairro Chácara Itamar.” VEREADOR CONRADO SALLES P. V. 

CARRASCO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1243/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de instalação de iluminação pública na Rua Elizeu Visconti, 

no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 1244/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Avenida Albert Sabin, 

próximo ao Bar Corujão, no Bairro Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 

1245/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutor de velocidade, do tipo 

lombada, na Rua Elizeu Visconti, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 1246/2016. 

“Indica ao Executivo, a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Rua 

dos Coqueiros, no Bairro Jardim das Palmeiras.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ 

ABBASI (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1243/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de instalação de iluminação pública na Rua Elizeu Visconti, 

no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 1244/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Avenida Albert Sabin, 



próximo ao Bar Corujão, no Bairro Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 

1245/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutor de velocidade, do tipo 

lombada, na Rua Elizeu Visconti, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 1246/2016. 

“Indica ao Executivo, a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Rua 

dos Coqueiros, no Bairro Jardim das Palmeiras.” VEREADOR HUGO DI LALLO 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1228/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de roçada e limpeza de vala na Rua Emídio de Souza, número 2817 

localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 1229/2016. “Indica ao Executivo, 

o serviço de calçamento na Avenida Tamôios, localizada no Bairro Balneário 

Tupy.” Indicação nº 1230/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de calçamento na 

Rua Dezenove, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 1231/2016. 

“Indica ao Executivo, o serviço de Tapa Buracos na Rua Oscar Simões de 

Carvalho, localizada no Bairro Anchieta.” Indicação nº 1232/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de manutenção de poste de luz que se encontra na Rua 

Manoel Lourenzo Leiro, número 1106, localizada no Bairro Vila Nossa Senhora do 

Sion.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 1248/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de capinação e limpeza 

do Rio do Poço, localizado na Avenida 31 de Março, entre o Supermercado 

EXTRA, e a Praça da Bíblia, Bairro Belas Artes.” Indicação nº 1249/2016. “Indica 

ao Executivo, gestão junto à Concessionária Litoral Sul Transportes Urbanos 

Ltda., com vistas à construção ou instalação de abrigos em 08 (Oito) pontos de 

ônibus existentes na Avenida Cabuçu, situada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” 

Indicação nº 1250/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, para a 

realização da poda de uma árvore situada na Rua Joaquim Meira, frente ao 

número 17, Bairro Centro.” Indicação nº 1254/2016. “Indica ao Executivo, gestão 

junto à Elektro, para a realização da poda de uma árvore situada na Rua Pedro 

Alexandrino; frente ao número 260, Bairro Jardim Belas Artes.” Indicação nº 

1255/2016. “Indica ao Executivo, o reforço da pintura da sinalização "PARE" no 

solo existente na entrada do Viaduto Vildemar de Souza Oliveira, e outras 

sinalizações, apagadas; lado morro, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” 

VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ (LEITURA DISPENSADA): Indicação 

nº 1223/2016. “Indica ao Executivo, com urgência, os serviços de limpeza das 

valas, capinação, nivelamento e cascalhamento, na Rua Laras, situada no Bairro 

Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 1224/2016. “Indica ao Executivo, com 

urgência, os serviços de limpeza das valas, capinação, nivelamento e 

cascalhamento na Rua Buçus, situada no Bairro Jardim das Palmeiras.” 

Indicação nº 1225/2016. “Indica ao Executivo, com urgência, os serviços de 

limpeza das valas, capinação, nivelamento e cascalhamento na Rua Acumãs, 

situada no Bairro Jardim das Palmeiras.” Indicação nº 1226/2016. “Indica ao 



Executivo, com urgência, os serviços de limpeza das valas, capinação, 

nivelamento e cascalhamento, na Rua Caranas, situada no Bairro Jardim das 

Palmeiras.” Indicação nº 1227/2016. “Indica ao Executivo, com urgência, os 

serviços de limpeza das valas, capinação, nivelamento e cascalhamento, na Rua 

Caxaranas, situada no Bairro Jardim das Palmeiras.” VEREADOR RODRIGO 

DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1238/2016. “Indica 

ao Executivo os serviços, de limpeza, roçada, nivelamento e cascalhamento na 

Rua Oricanas na altura do número 810, localizada no Bairro Jardim Palmeiras.” 

Indicação nº 1239/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção do calçamento na 

Rua Curitiba, localizada no Bairro Gaivota.” Indicação nº 1240/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua Geza Hary, lado 

praia, no Bairro Jardim Regina.” Indicação nº 1241/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua 23, localizada no Bairro 

Gaivota.” Indicação nº 1242/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e 

roçada em toda a extensão da Avenida Ary Carneiro de Saraiva, localizada entre 

os bairros Satélite e Savoy.” VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1251/2016. “Indica ao Executivo, o 

serviço de recuperação da pavimentação na Rua Olímpia, na altura do número 

1500, localizada no Bairro Jardim Laranjeiras.” Indicação nº 1252/2016. “Indica 

ao Executivo, o serviço de recuperação da pavimentação na Rua João Capistrano 

Pereira, em toda sua extensão, localizada no Bairro Jardim Corumbá.” Indicação 

nº 1253/2016. “Indica ao Executivo, a colocação de placas identificativas com o 

nome das vias públicas dos bairros Balneário Gaivota, Jardim Jamaica e Jardim 

Bopiranga.” Tendo sido dispensada a leitura de todas as indicações, o Senhor 

Presidente determinou o encaminhamento das mesmas ao Senhor Prefeito. A 

seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Alder Ferreira 

Valadão para fazer a entrega da Moção de Aplausos nº 48, de 2016. Em seguida, 

foi concedida a palavra à senhora Estela O. Picon da Silva, onde procedeu seus 

agradecimentos. Na sequência, tem início a deliberação dos requerimentos 

pautados. REQUERIMENTO Nº 147/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR 

CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelos nobres edis: 

Conrado Salles P. V. Carrasco e Tiago Rodrigues Cervantes. “Solicita ao 29° 

BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR, informações sobre a 

possibilidade de intensificar a ronda escolar nas imediações do Jardim Mosteiro, 

no entorno da Escola Leonor Mendes, Escola John Teodoresco e da pista de 

skate, a fim de coibir o uso e o tráfico de drogas, conforme especifica.” O 

requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 

eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes 

(09 votos favoráveis). REQUERIMENTO Nº 148/2016, DE AUTORIA DO 



VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, subscrito pelos 

nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco e Tiago Rodrigues Cervantes. 

“Solicita à Sabesp, informações sobre a possibilidade de ligação de rede de água 

na Rua João Cândido de Souza, número 558, no Jardim Oásis, conforme 

especifica.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. 

Posto em votação eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores 

vereadores presentes (09 votos favoráveis). Não havendo mais matéria a ser 

deliberada, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Hugo Di Lallo 

para fazer a entrega da Moção de Reconhecimento nº 46, de 2016. Em seguida, 

foi concedida a palavra à senhora Ana Monteiro da Silva Lima, onde procedeu 

seus agradecimentos. Em seguida, 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, 

Hugo Di Lallo, Alder Ferreira Valadão, Flávio da Cruz Abbasi, João Carlos 

Rossmann, Rodrigo Dias de Oliveira, Tiago Rodrigues Cervantes e Cícero 

Fernandes Domingos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o 

Senhor Presidente suspendeu a sessão às 19h27min. Reiniciados os trabalhos às 

19h33min, solicitou o Senhor Presidente, aos senhores vereadores, que 

registrassem as suas presenças eletronicamente (quorum completo). Havendo 

número regimental, o Senhor Presidente informou, que se encontravam na Mesa 

Diretora requerimentos de urgência, de autoria dos vereadores, aos Projeto de Lei 

nos 79 e 80, de 2016, de autoria do Executivo e da Mesa Diretora. Tendo o 

requerimentos obedecidos as normas regimentais, nos termos dos artigos 166 e 

167 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Senhor Presidente informou, 

ainda, que os projetos estavam inclusos na Ordem do Dia. Na sequência, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário oque procedesse a leitura dos 

projetos pautados. PROJETO DE LEI Nº 79, DE 2016, DE AUTORIA DO 

EXECUTIVO. “Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual de que trata o 

inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao ano de 2016.” 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 80, DE 2016, DE AUTORIA DA 

MESA DIRETORA. “Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual de que 

trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao ano de 2016.” O 

projeto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 

eletrônica é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes 

(09 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: César Augusto de Souza 



Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Hugo Di Lallo, Alder Ferreira Valadão, 

Rodrigo Dias de Oliveira, João Carlos Rossmann e Tiago Rodrigues Cervantes. 

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 dez de outubro do corrente ano, às 18h00min, e declarou 

encerrada a sessão às 20h05min. 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”, três de outubro de 

dois mil e dezesseis.  
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