
Ata da Centésima Quadragésima Sessão Ordinária da 
Décima Sexta Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-10 de outubro de 2016- 
 
Aos dez 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 Quadragésima 

Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Tiago 

Rodrigues Cervantes, secretariado pelos vereadores: Hugo Di Lallo e Alder Ferreira 

Valadão (primeiro e segundo secretários (ad-hoc), respectivamente). Invocando a 

proteção de Deus, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos da Centésima 

Quadragésima Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura. Solicitou o Senhor 

Presidente, aos senhores vereadores, que registrassem as suas presenças 

eletronicamente (verificou-se a ausência dos nobres edis: João Carlos Rossmann e 

Rodrigo Dias de Oliveira). Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 

aberta a sessão. A Ata da Centésima Trigésima Nona 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 chamada dos 

senhores vereadores para a leitura das indicações. VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1280/2016. “Indica ao Executivo, 

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

José Maria Fonseca Côrrea, no Bairro Rita Graciosa.” Indicação nº 1281/2016. “Indica 

ao Executivo, o serviço de melhorias, tais como: roçada e manutenção na Rua Durval 

Emilson Leoni, no Bairro Jardim Bopiranga.” Indicação nº 1282/2016. “Indica ao 

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

da Rua Doutor Luiz Carlos Durante, no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 

1283/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento em toda 

extensão da Rua Guilherme Menzeu Filho, no Bairro Suarão.” Indicação nº 1284/2016. 

“Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para 

aderir à Campanha Carreta Móvel de Mamografia, conforme especifica.” VEREADOR 

CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 



1256/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão da Avenida Tamoios e Jardim Anchieta no 

plano de calçamento da Prefeitura Municipal de Itanhaém e, de forma emergencial, o 

nivelamento e o cascalhamento da mesma, conforme especifica.” Indicação nº 

1257/2016. “Indica ao Executivo, de forma emergencial, a instalação de braço de 

iluminação na Rua Marcos Paulo Duarte, antiga Rua L, altura do número 126, no 

Jardim Oásis, conforme especifica.” VEREADOR CÍCERO FERNANDES DOMINGOS 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1258/2016. “Indica ao Executivo, os serviços 

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

localizada no Bairro Jardim Bopiranga.” Indicação nº 1259/2016. “Indica ao Executivo, 

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

Hanz Entholzer, localizada no Bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 1260/2016. 

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

extensão da Rua Angelino Bortoli, localizada no Bairro Jardim Sabaúna.” Indicação nº 

1261/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza 

em toda a extensão da Rua Benedito Ribeiro, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” 

Indicação nº 1262/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 

roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Butia, localizada no Bairro Jardim das 

Palmeiras.” VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 1285/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos 

serviços de limpeza, roçada e manutenção da Rua Campinas, no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 1286/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos serviços de limpeza, 

roçada e manutenção da Rua Jacareí, no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 1287/2016. 

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

Rua Jundiaí, no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 1288/2016. “Indica ao Executivo, a 

realização dos serviços de limpeza, roçada e manutenção da Rua Taubaté, no Bairro 

Cibratel II.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 1294/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto a Empresa Litoral Sul 

Transportes Urbanos, objetivando a alteração do itinerário até o final da Estrada do 

Raminho.” Indicação nº 1295/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e 

reurbanização da praça localizada no final da Rua Urcezino Ferreira, Bairro Baixio.” 

VEREADOR HUGO DI LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1268/2016. 

“Indica ao Executivo, o serviço de instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, 

nos principais pontos de tráfego da cidade, bem como na Orla da Praia, na Boca da 

Barra.” Indicação nº 1269/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção da 

sinalização de trânsito horizontal e vertical no entorno da E. M. Harry Forssell, 

localizada na Rua Emídio de Souza, altura do número 2.688, no Bairro Jardim Oásis.” 

Indicação nº 1270/2016. “Indica ao Executivo, o aumento de placas de sinalização de 

'Perigo Nadar' no rio, próximo a Boca da Barra.” Indicação nº 1271/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de reforço no trânsito nos horários de pico, como Trevo da Cesp e 



Centro.” Indicação nº 1272/2016. “Indica ao Executivo, a distribuição de pulseira de 

identificação para crianças em todas as praias do Município, em épocas de temporada 

e feriados.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (AUSENTE): Indicação nº 

1289/2016. “Indica ao Executivo, a possibilidade de incluir o programa de calçamento 

em todas as esquinas da Avenida Condenssa de Vimieiros, no Bairro Centro.” 

Indicação nº 1290/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 

cascalhamento na Rua Aires da Cunha, altura do número 274; e a inclusão da referida 

rua no plano de calçamento municipal, chácara Itamar, no Bairro Umuarama.” 

Indicação nº 1291/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de roçada em toda a extensão 

da Rua Uricana, no Bairro Jardim Palmeiras.” Indicação nº 1292/2016. “Indica ao 

Executivo, gestão junto à Concessionária Litoral Sul Transportes Urbanos Ltda., com 

vistas à construção ou substituição de 01 (um) abrigo de ponto de ônibus, deteriorado, 

localizado na Avenida Rui Barbosa, frente ao número 308, Bairro Centro.” Indicação nº 

1293/2016. “Indica ao Executivo, a substituição de 02 (duas) lâmpadas queimadas, 

frente ao número 95, localizada na Rua Benedito Fernando Luciano, Bairro Belas 

Artes.” VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 1278/2016. “Indica ao Executivo, a implantação de um programa de 

coleta de medicamentos, conforme especifica.” Indicação nº 1279/2016. “Indica ao 

Executivo, a melhoria da iluminação pública em vias correspondentes aos corredores 

comerciais e de transporte público em todas as regiões de Itanhaém.” VEREADOR 

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (AUSENTE): Indicação nº 1263/2016. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza, roçada, nivelamento e cascalhamento na Rua Jataí, 

localizada no Bairro Tupy.” Indicação nº 1264/2016. “Indica ao Executivo, os serviços 

de limpeza e roçada na Rua Oscar Antunes do Prado, no Bairro Jardim Grandesp.” 

Indicação nº 1265/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 

cascalhamento na Rua Lira, no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 1266/2016. 

“Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua Padre 

Dittino Della Parte, em toda sua extensão, no Bairro Suarão.” Indicação nº 1267/2016. 

“Indica ao Executivo, o término do calçamento na Rua Alameda Campos Elíseos, no 

Bairro Campos Elíseos.” VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 1273/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza e roçada, 

bem como a instalação de tubulação na Rua Roberto Ayres de Oliveira, situada no 

Jardim Corumbá.” Indicação nº 1274/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza e roçada, 

bem como a instalação de tubulação na Rua Jordão Brambilla, situada no Jardim 

Corumbá.” Indicação nº 1275/2016. “Indica ao Executivo, a limpeza e roçada, bem 

como a instalação de tubulação na Rua Benedito Oliveira Luz, situada no Jardim 

América.” Indicação nº 1276/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de 

valas e roçada da Rua Mathias de Almeida, situada no Bairro Jardim Umuarama.” 

Indicação nº 1277/2016. “Indica ao Executivo, a criação de espaço destinado às 



bicicletas, ciclovia, na Avenida Conceição de Itanhaém, em toda a sua extensão, 

situada no Bairro Jardim Coronel.” Tendo sido dispensada a leitura de todas as 

indicações, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das mesmas ao 

Senhor Prefeito. Não havendo mais matéria a ser deliberada, e não havendo, também, 

nenhum vereador inscrito para falar o Senhor Presidente convocou os senhores 

vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada na data de 24 de outubro 

do corrente ano, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 18h20min. 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”, dez de outubro de dois mil e 

dezesseis.  
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