
Ata da Quadragésima Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-19 de fevereiro de 2018- 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, 

nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala “Dom Idílio José 

Soares”, às 18h14min, realizou-se a Quadragésima Sessão Ordinária da Décima Sétima 

Legislatura, sob a presidência do Vereador Rodrigo Dias de Oliveira, secretariado pelos 

Vereadores: Wilson Oliveira Santos e Hugo Di Lallo (Primeiro e Segundo Secretários, 

respectivamente). Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos da 

Quadragésima Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, aos 

senhores vereadores, que registrassem as suas presenças (quórum completo). Havendo número 

regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Informou o Senhor Presidente, que se 

encontravam a disposição dos senhores vereadores, na secretaria da Câmara Municipal, os 

BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO 

DE 2018. Na sequência, a Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária é colocada em votação, não 

havendo 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 

solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores para a leitura 

das indicações. VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO: Indicação nº 100/2018. 

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

da Avenida Walter Miranda, localizada no Bairro Tropical, lado praia.” Indicação nº 101/2018. 

“Indica ao Executivo, a manutenção e reparo dos aparelhos da Academia ao Ar Livre instalados 

na Praça Almeida Jr, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 102/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de melhorias, tais como: manutenção no calçamento do porto do Guaraú e 

manutenção na proteção a beira rio na Rua Marechal Rondon, localizada no Bairro Guaraú.” 

Indicação nº 103/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco em toda a extensão na Rua 

Telma, altura dos números 620/720, no Bairro Vila Loty.” Indicação nº 104/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento em toda extensão da Rua Hildete 

Carneiro da Cunha, no Bairro Jardim Sabaúna.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS 

BARROS: Indicação nº 124/2018. “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 125/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de vala e roçada 

na Rua João Antônio, frente ao número 1024, situada no Bairro Jardim Oásis.” VEREADOR 



FLÁVIO DA CRUZ ABBASI: Indicação nº 131/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de 

tampa no bueiro existente na Rua Las Vegas, ao lado do número 340, no Bairro Jardim 

Umuarama.” Indicação nº 133/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de bocas de lobo nas ruas 

José Marques e Antônio Marques, localizadas no Bairro Savoy II.” Indicação nº 134/2018. 

“Indica ao Executivo, a instalação de placas nominativas nas ruas do Bairro Parque Vergara.” 

Indicação nº 135/2018. “Indica ao Executivo, com urgência, o nivelamento da Avenida Mustafá 

Abbasi, frente ao número 781, localizada no Bairro Nova Itanhaém, conforme especifica.” 

Indicação nº 136/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção dos aparelhos da 

academia de ginástica ao ar livre da Praça Adão Pereira, localizada no Bairro Jardim Nossa 

Senhora do Sion.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 118/2018 (leitura 

dispensada). “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e roçada no entorno da passagem de 

pedestre existente na linha férrea, localizada na Rua João Mariano Ferreira, no Centro.” Indicação 

nº 119/2018 (leitura dispensada). “Indica ao Executivo, o serviço de nivelamento e 

cascalhamento na Rua Cardeal Mota, em toda extensão, localizada no Bairro Jardim Suarão.” 

Indicação nº 120/2018 (leitura dispensada). “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco na 

Rua Adauto Pereira dos Santos, em toda extensão, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação 

nº 121/2018 (leitura dispensada). “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de mato, retirada 

de entulho, bem como revitalização da praça situada em uma bifurcação nas seguintes ruas: Garcia 

Bento com Profeta Joséfe Smith, ambas localizadas no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 

122/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de banheiros públicos na praça localizada na 

Passarela da Cama do Anchieta, entre a Praia da Gruta e a Praia do Sonho.” VEREADOR JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 106/2018. “Indica ao Executivo, o serviço 

de instalação de rampa de acesso defronte a nova sede da Catedral da Igreja Universal, situado à 

Avenida Jaime de Castro, esquina com Avenida Ary Carneiro de Saraiva,  no Bairro Satélite.” 

Indicação nº 112/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e nivelamento de 

toda extensão da Rua Alameda 2, localizada no Bairro Chácara Itamar.” Indicação nº 132/2018. 

“Indica ao Executivo, a notificação do proprietário do terreno na Rua Arthur Silva Junior, ao lado 

do nº 356, localizado no Bairro Nova Itanhaém, objetivando a limpeza e a conservação do mesmo, 

nos termos da legislação vigente.” Indicação nº 137/2018. “Indica ao Executivo, a tomada de 

providências em caráter de urgência, junto à Secretaria Obras e Desenvolvimento Urbano, à 

Secretaria de Serviços e Urbanização e demais órgãos competentes, no sentido de viabilizar e 

garantir a execução da pavimentação da Avenida Coronel Seckler, localizada no Bairro Jardim 

Coronel, trecho este próximo a Escola Municipal Pedrina Pompeu Bastos.” Indicação nº 

138/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e abertura da Rua Odair de Souza 

Siqueira, localizada no Bairro Jardim Jamaica.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: 

Indicação nº 99/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada de calçada na Rua 

Joaquim Branco, em toda a sua extensão, localizada no Bairro Savoy II.” Indicação nº 105/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento ao longo da Rua Emília, situada 

no Bairro Jardim Regina.” Indicação nº 107/2018. “Indica ao Executivo, a limpeza de calçada da 



Marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, altura do quilômetro 320, próximo à passarela 

localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 139/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção de 

iluminação pública na Rua Júlio Pires, defronte ao número 118, no Bairro Vila São Paulo.” 

VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação nº 113/2018. “Indica ao Executivo, 

os serviços de limpeza e roçada na Avenida Sorocabana, altura do nº 5055, no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 114/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à empresa competente, objetivando a 

implantação de um ponto de ônibus com cobertura e assento no Km 334 da Rodovia Padre Manoel 

da Nóbrega, no Bairro Paranapuã.” Indicação nº 115/2018. “Indica ao Executivo, a limpeza nas 

bocas de lobo e bueiros em toda a extensão da Avenida Albert Sabin, localizada no Bairro Jardim 

das Palmeiras.” Indicação nº 116/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção, limpeza 

e roçada na Viela João Ramos, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 117/2018. “Indica 

ao Executivo, os serviços de limpeza, roçada, nivelamento e cascalhamento na Rua Colômbia, no 

Bairro Cibratel II.” VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 126/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de manutenção na pavimentação da Rua João Pedron, localizada 

no Bairro Anchieta.” Indicação nº 127/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção da pintura das 

faixas de pedestres e lombadas existentes na Avenida Rui Barbosa, no Bairro Centro.” Indicação 

nº 128/2018. “Indica ao Executivo, providências no sentido de sanar o vazamento de esgoto na 

Rua Antônio Marques Carreira, esquina com a Rua Manoel Joaquim do Nascimento, no Bairro 

Anchieta.” Indicação nº 129/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de redutor de velocidade, 

do tipo "lombada", e radares de velocidade em toda a extensão da Avenida Cabuçu, Bairro Nossa 

Senhora do Sion.” Indicação nº 130/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção da pintura da 

lombada existente na Avenida Alberto Simões, defronte ao nº 1051, Bairro Anchieta.” 

VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 108/2018. “Indica ao Executivo, 

os serviços de nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Brasília Seckler, e das 

avenidas: Domingos Peres Domingues e Coronel Seckler, localizadas no Bairro Cidade Jardim 

Coronel.” Indicação nº 109/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e 

nivelamento da Rua São Bernardo, no trecho entre as avenidas Coronel Seckler e Cavuçu, no 

Bairro Cidade Jardim Coronel.” Indicação nº 110/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de troca 

das grelhas para escoamento de água do pátio externo da Escola Municipal Professora Elga Reis, 

localizada no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 111/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de cascalhamento e nivelamento em toda a extensão da Rua Major Ezequiel Correa de 

Araújo, localizada nas glebas um, dois e três, no Bairro Jardim São Fernando.” Indicação nº 

123/2018. “Indica ao Executivo, a notificação do proprietário do terreno na Rua Doutor Rubem 

Marcus Rocha, ao lado do imóvel de número 270, no Bairro Balneário Califórnia, objetivando a 

limpeza e conservação do mesmo, nos termos da legislação vigente.” Concluída a leitura das 

indicações, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das mesmas ao Senhor Prefeito. 

Na sequência, o Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores José Domingos Gonçalves 

Silva e Silvio Cesar de Oliveira para fazer entrega de moção. Após a cada homenagem foi 

concedida a palavra aos homenageados: senhora Kátia Portugual Doenz e Doutor Ruy de Matos 



Pereira Filho, onde fizeram seus agradecimentos. A seguir, tem início a deliberação dos 

requerimentos pautados. A pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura 

dos requerimentos. REQUERIMENTO Nº 7/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO, subscrito pelo nobre edil Flávio da Cruz Abbasi. “Solicita ao 

Executivo, junto a Secretária de Saúde, informações referentes aos exames médicos solicitados e 

realizados pela rede pública de saúde, em nosso município.” O requerimento é colocado em 

discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Alder Ferreira Valadão. O requerimento continua em 

discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) 

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 8/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA. “Solicita ao Executivo e à Empresa ALL, que informe 

sobre possibilidade da realização dos serviços de roçada e limpeza de toda extensão da Via Férrea, 

localizada entre os bairros Cibratel I e Gaivota, conforme especifica.” O requerimento é colocado 

em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Alder Ferreira Valadão. Em seguida, tendo em 

vista a solicitação do Vereador Alder Ferreira Valadão de alteração, o Senhor Presidente 

suspendeu a sessão às 19h00min para que fossem realizadas as alterações no requerimento em 

discussão. Reiniciados os trabalhos às 19h06min, o Senhor Presidente solicitou aos senhores 

vereadores que registrassem a suas presenças (quórum completo). Havendo número regimental, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do requerimento com 

as alterações: REQUERIMENTO Nº 8/2018, DE AUTORIA DOS VEREADORES ALDER 

FERREIRA VALADÃO E JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA. “Solicita ao Executivo 

e à Empresa ALL, informações quanto aos serviços de limpeza e roçada em toda extensão da Via 

Férrea, no Município de Itanhaém, conforme especifica.” O requerimento continua em discussão. 

Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira Valadão e José Domingos Gonçalves 

Silva. Não havendo mais nenhuma manifesta, o requerimento é colocado em votação eletrônica, 

sendo APROVADO com as alterações (nove votos favoráveis). Em seguida, o Senhor Presidente 

informou que tendo sido aprovado do Requerimento nº 8/2018 com as alterações, o 

REQUERIMENTO Nº 9/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO, que “Solicita a Rumo Logística/ALL - América Latina Logística, informações 

referente a limpeza e roçada, em toda extensão da via férrea, do município de Itanhaém.”, ficou 

prejudicado, sendo o mesmo RETIRADO e encaminhado para providências de arquivo. Não 

havendo mais matéria a ser deliberada, o Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores 

inscritos para falarem ao final do expediente. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Silvio Cesar 

de Oliveira, José Domingos Gonçalves Silva, Edinaldo dos Santos Barros, Flávio da Cruz Abbasi, 

Alder Ferreira Valadão, Wilson Oliveira Santos, Peterson Gonzaga Dias e Hugo Di Lallo. Não 

havendo mais nenhum vereador inscritos para falar, e não havendo proposituras a serem 

deliberadas em sessão secreta, o Senhor Presidente encerrou o expediente dos senhores vereadores 

e informou que se encontrava na Mesa Diretora requerimento de urgência especial, de autoria dos 

vereadores, ao Projeto de Lei nº 12, de 2018, de autoria do Executivo. Tendo o requerimento 

obedecido as normas regimentais, nos termos dos artigos 166 e 167 do Regimento Interno da 



Câmara Municipal, o Senhor Presidente informou, ainda, que o referido projeto de lei estava 

incluso na Ordem do Dia. Na sequência, a pedido do Senhor Presidente, os senhores vereadores 

registraram as suas presenças (quórum completo). Havendo número regimental, tem início a 

Ordem do Dia. Solicitou o Senhor Presidente ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do 

Projeto de Lei nº 12, de 2018. PROJETO DE LEI Nº 12, DE 2018, DE AUTORIA DO 

EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), para o fim que especifica, e dá outras providências.” O projeto é colocado 

em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO por 

unanimidade dos senhores vereadores presentes (dez 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. Fez o uso da palavra o nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira. Não havendo 

mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores 

para a QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de 

fevereiro de 2018, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 19h49min. 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 

Rodrigo Dias de Oliveira, pelos demais membros da Mesa Diretora e por mim. Sala “Dom Idílio 

José Soares”, dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito.  
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