
Ata da Centésima Quadragésima Quinta Sessão Ordinária 
da 

Décima Sexta Legislatura da 
Câmara Municipal de Itanhaém 

 
-21 de novembro de 2016- 
 

Aos vinte e um dias do mês de novembro, do ano de dois mil 
e dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à 
sala “Dom Idílio José Soares”, às 18h30min, realizou-se a Centésima Quadragésima 
Quinta 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 Quadragésima Quinta Sessão Ordinária da Décima 
Sexta Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, ao Primeiro Secretário, que 
procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores para o registro das 
presenças (verificou-se a ausência do nobre Edil Alder Ferreira Valadão). Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Dando início aos 
trabalhos, o Senhor Presidente informou que se encontrava na Mesa Diretora 
requerimento, de autoria do Líder da Bancada do Partido Solidariedade, Vereador 
Rodrigo Dias de Oliveira, solicitando a apresentação e deliberação do requerimento 
protocolado sob nº 3024/2016, de autoria do Vereador Alder Ferreira Valadão, que 
trata de pedido de licença para tratar de assuntos particulares pelo período de40 
(quarenta) dias, em conformidade com os artigos 259 e 260 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal e artigo 23 da Lei Orgânica do Municipal. Em seguida, a 
pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura do 
requerimento protocolado sob nº 3024/2016: “-Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara da Estância Balneária de Itanhaém, Vereador Tiago Rodrigues Cervantes. 
Alder Ferreira Valadão, Vereador a esta Câmara Municipal, vem mui 
respeitosamente a presença de Vossa Excelência requer licença por 40 (quarenta) 
dias, para tratar de assuntos particulares, conforme consubstancia os artigos 259, 
inciso II, e 260 do Regimento Interno desta Casa e 23 da Lei Orgânica Municipal. 
Respeitosamente. Câmara Municipal de Itanhaém, 21 de novembro de 2016. Alder 
Ferreira Valadão (Vereador).” Na sequência, o requerimento é colocado em votação 
nominal, sendo APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes 

(08 votos favoráveis). Em virtude do afastamento do Vereador Titular da cadeira na 
Câmara Municipal, conforme o que dispõe o artigo 263 do Regimento Interno, o 
Senhor Presidente convocou o suplente, o senhor Fabiano de Souza Silva, para 
tomar posse por quanto perdurar a licença do titular; esclarecendo que o mesmo 
deixa de prestar juramento por já tê-lo feito anteriormente. As atas da Centésima 
Quadragésima Quarta Sessão Ordinária e Quadragésima Sétima Sessão 
Extraordinária são colocadas em votação, não havendo nenhuma manifesta 



contrária, são aprovadas. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Expediente do Senhor 
Prefeito. A pedido do Vereador Flávio da Cruz Abbasi, e com a consonância dos 
demais edis, é dispensada a leitura do referido expediente. Em seguida, o Senhor 
Presidente determinou o arquivamento do expediente do Senhor Prefeito, 
colocando-o a 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 88, DE 2016, 
DE AUTORIA DO VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES. “Dispõe sobre 
denominação de via pública.” PROJETO DE LEI Nº 89, DE 2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR CÍCERO FERNANDES DOMINGOS. “Altera o inciso I e acrescenta 
inciso III a Lei nº 3.607, de 15 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o anúncio 
publicitário de venda ou locação de imóveis e dá outras providências.” Concluída a 
leitura dos projetos apresentados, o Senhor Presidente determinou o 
encaminhamento dos mesmos 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 (AUSENTE): Indicação nº 1501/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de 

iluminação pública em toda sua extensão  na Rua Odair de Souza Siqueira, no 
Bairro Jamaica.” Indicação nº 1502/2016. “Indica ao Executivo, a inclusão dos jogos 
paradesporto no calendário escolar no município.” Indicação nº 1503/2016. “Indica 
ao Executivo, o serviço de calçamento em toda extensão da Rua Desembargador 
José Davi Filho, no Bairro Santa Terezinha.” Indicação nº 1504/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de manutenção de calçamento em toda extensão da Rua 
Tereza Hortência Gonzales, no Bairro Jequitibá.” Indicação nº 1505/2016.“Indica ao 
Executivo, o serviço de roçada na Rua Albert Sabin, altura do número 3055, no 
Bairro Jamaica.” VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA: 
Indicação nº 1472/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Concessionária Litoral 

Sul Transportes Urbanos Ltda., para proceder e implantação de novos abrigos nos 
pontos de parada de ônibus e substituição dos já existentes por modelos novos.” 
Indicação nº 1473/2016. “Indica ao Executivo, a utilização de parte das 
dependências do antigo Iate Clube, desapropriado recentemente para abrigar um 
centro de convenções e um centro da melhor idade, para ceder ao Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar, no intuito de se estabelecer um posto fixo SALVAMAR.” 
Indicação nº 1474/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, do Governo do 
Estado, no intuito de viabilizar em 2017, os serviços do programa via rápida 
emprego no Município.” Indicação nº 1478/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto 

à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, no intuito de viabilizar no Município o Espaço Empresarial.” Indicação nº 
1479/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria Estadual de Esportes no 
intuito de viabilizar o programa "Esporte Social" em parceria com projetos sociais 
realizados por voluntários na comunidade itanhaense.” VEREADOR CÍCERO 
FERNANDES DOMINGOS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1467/2016. 
“Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda 



a extensão da Rua João Antônio da Silva, localizada no Bairro Jardim Oásis.” 
Indicação nº 1468/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 
roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Padre de Condé, localizada no Bairro 
Jardim Vila Jacy.” Indicação nº 1469/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de 
melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Joaquim Meira, 
localizada no Bairro Centro.” Indicação nº 1470/2016. “Indica ao Executivo, os 
serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Dom 
Pedro II, localizada no Bairro Centro.” Indicação nº 1471/2016. “Indica ao Executivo, 

os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 
Dr. Alcebiades Saraiva, localizada no Bairro Praia dos Sonhos.” VEREADOR 
CONRADO SALLES P. V. CARRASCO: Indicação nº 1475/2016. “Indica ao 
Executivo, a tomada de providências no sentido de viabilizar a transferência de 
recursos oriundos do ICMS-Verde para a realização de estudos, implementação e 
execução do Plano de Manejo do Jundú na orla das praias de Itanhaém.” Indicação 
nº 1499/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos serviços de limpeza, roçada e 
manutenção da Rua Aimoris, no Bairro Tupy.” Indicação nº 1500/2016. “Indica ao 
Executivo, a realização dos serviços de limpeza, roçada e manutenção da Rua Mogi 
Guaçu, no Bairro Tupy.” VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI (LEITURA 
DISPENSADA): Indicação nº 1506/2016. “Indica ao Executivo, o desassoreamento 
do córrego localizado no final da Rua Capitão Afonso Tessitore, Balneário Jequitibá.” 
Indicação nº 1507/2016. “Indica ao Executivo, a manutenção do calçamento da 
Praça Narciso de Andrade e regularização de um desnível existente em frente ao nº 
134, Centro.” Indicação nº 1508/2016. “Indica ao Executivo, a pintura de faixa de 

travessia de pedestre na Avenida Meril Brandilla Calazans com a Avenida José 
Batista Campos, altura do número 388, Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 
1509/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de rampa de acesso a cadeirante, no 
passeio da Rua Meril Brandila Callazans com a Avenida José Batista Campos, altura 
do número 388, Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 1510/2016. “Indica ao 

Executivo, a sinalização horizontal de "PROIBIDO ESTACIONAR" (faixa amarela), 
na esquina da Rua Meril Brandila Callazans com a Avenida José Batista Campos, 
Bairro Cidade Anchieta.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 1485/2016. 
“Indica ao Executivo, o serviço de recapeamento da Estrada Gentil Perez, 
averiguação de vazamento de água na altura do número 848, próximo ao Bar do 
Levi, localizado no Bairro Jardim América.” Indicação nº 1486/2016. “Indica ao 
Executivo, a possível colocação de banheiros públicos na praça que se localiza à 
Passarela da Cama do Anchieta, entre a Praia da Gruta e a Praia do Sonho.” 
Indicação nº 1487/2016. “Indica ao Executivo, a construção de novos Postos de 
Salvamento, com banheiros públicos, bebedouros e duchas para atender aos 
banhistas nas praias de Itanhaém, especificamente Praia do Sonho e Cibratel I e II.” 
Indicação nº 1488/2016. “Indica ao Executivo, a possível instalação de lombadas, 
bem como placas de sinalização de trânsito, na Rua Padre Condê, localizada no 
Bairro Cabuçu.” Indicação nº 1489/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de 
redutor de velocidade, do tipo lombada, em toda sua extensão na Rua São Judas 
Tadeu, localizada no Bairro Jardim América.” VEREADOR JOÃO CARLOS 
ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1498/2016. “Indica ao 



Executivo, os serviços de limpeza e regularização no leito carroçável da Avenida 
Internacional, nos trechos que compreendem aos Bairros Parque Real e Parque 
Alvorada.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): 
Indicação nº 1490/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 
cascalhamento na Rua Euclides da Silva, localizada no Bairro Chácaras Cibratel.” 
Indicação nº 1491/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 
calçamento em toda a extensão da Rua Carneiro, localizada no Bairro Verde Mar.” 
Indicação nº 1492/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada na 
Rua Lituânia, localizada no Bairro São José.” Indicação nº 1493/2016. “Indica ao 
Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua 
João Pessoa, localizada no Bairro Gaivota.” Indicação nº 1494/2016. “Indica ao 
Executivo, o serviço de manutenção da iluminação pública em toda extensão da 
Avenida Julinha, localizada no Bairro Jamaica.” VEREADOR ROGÉLIO FERREIRO 
R. SALCEDA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1476/2016. “Indica ao 
Executivo, a realização dos serviços de nivelamento e cascalhamneto, na Rua José 
Neide Lessa, localizada no Bairro Jardim Suarão.” Indicação nº 1477/2016. “Indica 
ao Executivo os serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua Irapuan, 
localizada no Bairro Jardim Iemanjá.” Indicação nº 1495/2016. “Indica ao Executivo, 

os serviços de drenagem e manutenção do leito carroçável das ruas Topázio e 
Ametista, no Bairro Parque Real.” Indicação nº 1496/2016. “Indica ao Executivo, os 
serviços de limpeza e regularização no leito carroçável da Rua Guarani, localizada 
no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 1497/2016. “Indica ao Executivo, os 
serviços de limpeza e terraplanagem em toda a extensão do leito carroçável da 
Alameda Albino Padovan e da Rua Jurema Duarte, ambas localizadas no Bairro 
Chácaras Italmar.” VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES (LEITURA 
DISPENSADA): Indicação nº 1480/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto ao 
3.ºSGB/6.ºGB do Corpo de Bombeiros de Itanhaém, Comandante Tenente 
Alexandre de Oliveira Lucena, com vistas à instalar um Posto de Guarda-Vidas na 
região da Boca da Barra.” Indicação nº 1481/2016. “Indica ao Executivo, a 
instalação de rampas de acesso à praia para pessoas portadoras de deficiência e 
idosas, na Orla da Praia dos Sonhos, em especial na Avenida Vicente de Carvalho.” 
Indicação nº 1482/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de recuperação da 
pavimentação na Avenida Francisco Araújo Filho, próximo à Casarão Materiais de 
Construção, situada no Bairro Balneário Savoy I.” Indicação nº 1483/2016. “Indica 
ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada da Rua Prof. Augusto Ribeiro de 
Carvalho, em toda a sua extensão, situada no Bairro Suarão.” Indicação nº 
1484/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza do canal existente 
entre as Ruas 02 e 03, situadas no Bairro Jardim Maranata.” Concluída a leitura das 
indicações, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das mesmas ao 
Senhor Prefeito. Em seguida, o Senhor Presidente fez uso da palavra para fazer a 
entrega de Moção. Na sequência, foi concedida a palavra ao Dr. Victor Vasconcellos 
Lutti, onde procedeu seus agradecimentos. A seguir, o Senhor Presidente passou a 
palavra o Vereador Rogélio Ferreiro R. Salceda, onde procedeu a entrega de 
Moções. Foi concedida a palavra ao Senhor Edson Neves (Governador do Distrito 
LC-5), ao Senhor Fábio Nascimento (Diretor de Esportes da Secretaria Municipal de 



Educação Cultura e Esportes), e à Senhora Jucimara Dias Araújo Rodrigues 
(Diretora Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) da Região 
Metropolitana da Baixada Santista), onde procederam seus agradecimentos. Na 
sequência, fez uso da palavra o nobre Edil Conrado Salles p. V. Carrasco, que 
procedeu a entrega de Moção. Em seguida, foi concedida a palavra ao Senhor 
Marco Rogério da Silva, onde procedeu os seus agradecimentos. A seguir, tem 
início a deliberação dos requerimentos pautados. Solicitou o Senhor Presidente, ao 
Primeiro Secretário, que procedesse a leitura dos requerimentos pautados. 
REQUERIMENTO Nº 159/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CONRADO 
SALLES P. V. CARRASCO, subscrito pelos nobres edis: César Augusto de 
Souza Ferreira e Tiago Rodrigues Cervantes. “Solicita ao Executivo, informações 
a respeito da falta de infraestrutura adequada e de iniciativas efetivas para garantir a 
conectividade, o amplo acesso à internet e o desenvolvimento de políticas públicas 
que possam inserir o Município de Itanhaém no conceito de 'cidade inteligente', 
utilizando a tecnologia e a informação para superar problemas da dinâmica urbana e 
encontrar soluções que melhoram a gestão pública e a qualidade de vida da 
população.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os 
nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco e César Augusto de Souza Ferreira. O 
requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação 
nominal é APROVADO (08 votos favoráveis e 01 abstenção). REQUERIMENTO Nº 
160/2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, 
subscrito pelos nobres edis: César Augusto de Souza Ferreira e Tiago 
Rodrigues Cervantes. “Solicita ao Executivo, informações sobre as condições de 

trabalho dos servidores da Guarda Patrimonial, tanto os ligados à Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte, quanto à Secretaria de Trânsito e Segurança.” O 
requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 
nominal é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes (09 
votos favoráveis). Não havendo mais matéria a ser deliberada, e não havendo, 
também, nenhum vereador inscrito para falar ao final do expediente, o Senhor 
Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a 
sessão às 19h45min. Reiniciados os trabalhos às 20h14min, é feita a chamada 
nominal dos senhores vereadores para o registro das presenças (quorum completo). 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente informou que se encontravam na 
Mesa Diretora requerimentos de urgência, de autoria dos vereadores, ao Projeto de 
Lei Complementar nº 05, de 2016, de autoria do Executivo, aos Projetos de Lei nos 
88, 89 e 90, de 2016, de autoria desta presidência, do Vereador Cícero Fernandes 
Domingos e do Executivo, respectivamente, aos Projetos de Decreto Legislativo nos 
26, 27 e 28, de 2016, de autoria desta presidência, e ao Veto Total nº 10, de 2016, 
de autoria do Executivo. Tendo os requerimentos obedecidos as normas 
regimentais, nos termos dos artigos 166 e 167 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, o Senhor Presidente informou, ainda, que o Projeto de Lei nº 88, de 2016, 
foi apreciado em sessão secreta, e as demais proposituras estavam inclusas na 
Ordem do Dia. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 
que procedesse a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta. MOÇÃO 
DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO Nº 62/2016 AUTORIA DO VEREADOR 



ROGÉLIO FERREIRO R. SALCEDA, subscrita pelos nobres edis: Cícero 
Fernandes Domingos, Conrado Salles P. V. Carrasco, Fabiano de Souza Silva, 
Flávio da Cruz Abbasi, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, Rodrigo Dias de 
Oliveira e Tiago Rodrigues Cervantes. “Moção de Aplausos e Reconhecimento a 
profissionais do Hospital Regional de Itanhaém.” PROJETO DE LEI Nº 88, DE 2016, 
DE AUTORIA DO VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES. “Dispões sobre 
denominação de via pública. – Fica denominada “RUA MARIANA DOS SANTOS” a 
atual Rua Trinta e Nova, localizada no loteamento Residencial Guapurá.” Concluída 
a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta, tem início a Ordem do Dia. 
Solicitou o Senhor Presidente, ao Primeiro Secretário, que procedesse a leitura das 
proposituras pautadas. VETO TOTAL Nº 10, DE 2016, DE AUTORIA DO 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 68, DE 2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO, que “Dispõe sobre 

denominação de via pública”. O veto é colocado em discussão, ninguém se 
manifesta. Posto em votação nominal é MANTIDO (08 votos favoráveis e 02 votos 
contrários). PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 2016, DE AUTORIA 
DO EXECUTIVO. “Altera as alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS incidentes sobre os serviços que especifica.” O projeto é colocado 
em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: César Augusto de 
Souza Ferreira, Rogélio Ferreira R. Salceda, Conrado Salles P. V. Carrasco e João 
Carlos Rossmann. O projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. 
Posto em votação nominal é APROVA em primeira discussão (08 votos favoráveis 
e 02 votos contrários). PROJETO DE LEI Nº 90, DE 2016, DE AUTORIA DO 
EXECUTIVO. “Altera a Lei nº 2.010, de 15 de outubro de 1993, que dispõe sobre 
isenção de Imposto e Taxas e dá outras providências.” O projeto é colocado em 
discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles. P. V. Carrasco e 
César Augusto de Souza Ferreira. O projeto continua em discussão, ninguém mais 
se manifesta. Posto em votação nominal é APROVADO por unanimidade dos 
senhores vereadores presentes (09 votos favoráveis). PROJETO DE LEI Nº 89, DE 
2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CÍCERO FERNANDES DOMINGOS. “Altera o 
inciso I e acrescenta inciso III à Lei nº 3.607, de 15 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre anúncios publicitários de venda ou locação de imóveis e dá outras 
providências.” O projeto é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os 
nobres edis: César Augusto de Souza Ferreira e Conrado Salles P. V. Carrasco. O 
projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação 
nominal é APROVADO (07 votos favoráveis e 02 votos contrários). PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 26, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR TIAGO 
RODRIGUES CERVANTES. “Declara de utilidade pública a entidade social 

denominada ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL E 
ASSISTENCIAL CIDADÃO MELHOR.” O projeto é colocado em discussão, ninguém 
se manifesta. Posto em votação nominal é APROVADO por unanimidade dos 
senhores vereadores presentes (09 votos favoráveis). PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 27, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR TIAGO 
RODRIGUES CERVANTES. “Declara de utilidade pública a entidade social 
denominada ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPORTIVA E CULTURAL PRORG.” O 



projeto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação nominal 
é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes (09 votos 
favoráveis). PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28, DE 2016, DE 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES. “Declara de 
utilidade pública a entidade social denominada ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS E AÇÕES 
OMNI.” O projeto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em 
votação nominal é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes (09 votos favoráveis). PROJETO DE LEI Nº 85, DE 2016, DE AUTORIA 
DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO. “Institui o Dia Municipal 
da Fotografia no Município de Itanhaém e dá outras providências.” O projeto é 
colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. 
V. Carrasco, César Augusto de Souza Ferreira e Hugo Di Lallo. O projeto continua 
em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação nominal é 
APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes (09 votos 
favoráveis). PROJETO DE LEI Nº 87, DE 2016, DE AUTORIA DO VEREADOR 
CONRADO SALLES P. V. CARRASCO. “Dispõe sobre a criação da Semana  
Cultural Irmãos Zwarg e das outras providências.” O projeto é colocado em 
discussão. Fizeram uso da palavra os nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco, 
César Augusto de Souza Ferreira e João Carlos Rossmann. O projeto continua em 
discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação nominal é APROVADO 
por unanimidade dos senhores vereadores presentes (09 votos favoráveis). 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20, DE 2016, DE AUTORIA DO 
VEREADOR ROGÉLIO FERREIRO R. SALCEDA. “Institui o diploma "Ação Social 

do Ano" no Município de Itanhaém.” O projeto é colocado em discussão. Fizeram 
uso da palavra os nobres edis: César Augusto e Souza Ferreira e Rogélio Ferreiro 
R. Salceda. O projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em 
votação nominal é APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes (09 votos favoráveis). PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25, DE 
2016, DE AUTORIA DO VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO. 
“Dispõe sobre a Instituição da Medalha de Honra ao Mérito Ernesto Zwarg Junior 
para premiar os que tenham contribuído para a educação, preservação e 
recuperação ambiental e defesa do desenvolvimento sustentável e dá outras 
providências.” O projeto é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os 
nobres edis: Conrado Salles P. V. Carrasco e César Augusto de Souza Ferreira. O 
projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação 
nominal é APROVADO (08 votos favoráveis e 01 voto contrário). Não havendo mais 
matéria a ser deliberada, o Senhor Presidente passou a palavra ao vereadores 
inscritos para falar 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, 
Fabiano de Souza Ferreira, Flávio da Cruz Abbasi, João Carlos Rossmann, Rogélio 
Ferreiro R. Salceda, Rodrigo Dias de Oliveira, Tiago Rodrigues Cervantes e Cícero 
Fernandes Domingos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o 
Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a QUADRAGÉSIMA 
OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada após o término desta sessão 
e declarou encerrada a sessão às 22h45min. 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 um de novembro de 
dois mil e dezesseis.  
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