
Ata da Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-14 de maio de 2018- 
 

Aos catorze dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezoito, nesta 

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

18h15min, realizou-se a Quinquagésima PrimeiraSessão 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 Quinquagésima Primeira 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. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao nobres edis: 

Edinaldo dos Santos Barros e Silvio Cesar de Oliveira que recepcionassem o Senhor Carlos 

Antônio Ribeiro e o encaminhassem à tribuna do plenário para prestar o compromisso regimental. 

Na sequência, o Senhor Presidente procedeu a leitura do compromisso nos seguintes termos: 

“Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, respeitando a Lei e promovendo o 

bem esta do Município.” Concluída a leitura, o Senhor Carlos Antônio Ribeiro prestou se 

compromisso nos seguintes termos: “Assim prometo”. Após a realização do ato do compromisso 

regimental, e estando os documentos obrigatórios entregues em conformidade com a legislação, o 

Senhor Presidente requereu ao Senhor Carlos Antônio Ribeiro que assinasse o Termo de Posse 

junto à Primeira Secretaria e, em seguida, concedeu a palavra ao Vereador Carlos Antônio Ribeiro. 

A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao nobre Edil Carlos Antônio Ribeiro que registrasse a sua 

presença. Na sequência, o Senhor Presidente informou que tendo em vista a posse do Vereador 

Carlos Antônio Ribeiro, o mesmo passa a assumir as Comissões Permanentes. Concluído o ato 

regimental de posse, o Senhor Presidente colocou em votação a ATA DA QUINQUAGÉSIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA, 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 Alder Ferreira Valadão, 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. Na 

sequência, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura dos Projetos 

Apresentados. PROJETO DE LEI Nº 31, DE 2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO. “Dispõe sobre denominação de próprio público.” PROJETO DE LEI 

Nº 32, DE 2018, AUTORIA DO VEREADOR SILVIO CESAR OLIVEIRA. “Dispõe sobre 



ruídos urbanos e dá outras providências.” PROJETO DE LEI Nº 33, DE 2018, DE AUTORIA 

DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN. “Dispõe sobre denominação de via pública.” 

Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento dos projetos às Comissões 

Permanentes. 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: Indicação nº 607/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Manoel da Nóbrega, no Bairro 

Praia do Sonho.” Indicação nº 623/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de cobertura nos dois 

pontos de ônibus na Avenida Roberto Iwakichi Uraguchi, em frente à Praça Waldemar S. Dourado, 

localizada no Bairro Praia do Sonho.” Indicação nº 624/2018. “Indica ao Executivo, a realização 

de mutirão para limpeza de valas, roçada de calçadas, capinação de ruas e pintura das guias no 

Bairro Grandesp.” Indicação nº 625/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, para a 

realização da poda da árvore existente na Rua Rosalvo José Alves, em frente ao número 262, no 

Bairro Jardim Grandesp.” Indicação nº 626/2018. “Indica ao Executivo, a notificação do 

proprietário do terreno que se encontra com mato alto, localizado ao lado do número 50, na 

Avenida Tereza Giácomo, no Bairro Grandesp, fazendo assim o cumprimento do Código de 

Posturas Municipais, especificamente os artigos 25 e 26 da Lei nº 1.322, de 21 de outubro de 1985, 

conforme especifica.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS: Indicação nº 

614/2018. “Indica ao Executivo, a limpeza e desassoreamento do Rio do Poço da ponte na Avenida 

São Paulo, até Avenida Sorocabana no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 615/2018. “Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Marília, lado praia, 

localizada no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 616/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

reparação do calçamento, com a retirada e recolocação das lajotas da Avenida São Paulo, sentido 

praia, de frente ao número 1125, localizada no Bairro Sabaúna.” Indicação nº 645/2018. “Indica 

ao Executivo, a realização de estudos objetivando a substituição gradativa das lâmpadas de 

iluminação pública nas mediações do Aeroporto até a Avenida Cabuçu, por lâmpadas de LED.” 

VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 605/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

limpeza de mato nas guias da Rua Garcia Bento, em toda extensão, localizada no Bairro Belas 

Artes.” Indicação nº 612/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada, 

tapa buraco, limpeza de mato nas guias e calçadas da Rua Henrique Júlio de Lima, em toda sua 

extensão, localizada no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 613/2018. “Indica ao Executivo, a 

pavimentação da Avenida Roberto Iwakichi Uraguchi, mais precisamente no trecho compreendido 

entre a Rua Silvia Maria dos Passos e a Faculdade Unimes Virtual, localizadas na Praia do Sonho.” 

Indicação nº 610/2018. “Indica ao Executivo, melhorias referentes à iluminação pública na Rua 

Paraíso, localizada no Bairro Praia do Sonho.” Indicação nº 611/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza de mato nas guias e calçadas da Rua Manoel da Nóbrega, em toda extensão, 

localizada no Bairro Praia do Sonho.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 606/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

roçada e limpeza ao longo da marginal da linha férrea, trecho compreendido entre os bairros Jardim 



Fazendinha e Baixio.” Indicação nº 628/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e 

capinação de toda a extensão da Rua Victor Meirelles, lado rio, em nível elevado de mato, Bairro 

Belas Artes.” Indicação nº 629/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de nivelamento e 

cascalhamento na Rua 19, em toda extensão, localizada no Bairro Tropical.” Indicação nº 

630/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua Quatro, em 

toda extensão, localizada no Bairro Tropical.” Indicação nº 631/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza de vala na Avenida Sorocabana, altura do nº 5055, localizada no Bairro 

Balneário Gaivota.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 

617/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção e fixação de sinalização de trânsito 

vertical e horizontal, bem como instalação de lombada, no trecho compreendido entre a Rua José 

Ernesto Bechelli e Estrada Gentil Perez, nas proximidades do Viaduto Pr. Augusto Alves de Lima, 

ambas localizadas entre os Bairros Belas Artes e Jardim Umuarama (entrada da antiga Cesp).” 

Indicação nº 627/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e desobstrução de 

vala da Rua Celeste de Jesus Santos, altura do n.º 100, localizada no Bairro Jardim São Fernando, 

lado morro.” Indicação nº 638/2018. “Indica ao Executivo, a substituição da tampa boca de lobo 

existente na Avenida Estados Unidos, altura do nº 910, localizada no Bairro Jardim São Fernando.” 

Indicação nº 639/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e nivelamento em 

toda extensão da Rua Jacutirão, altura do número 59, localizada no Bairro Jardim Guacyra, 

próximo ao rio, lado praia.” Indicação nº 640/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada 

e limpeza de toda extensão da Avenida Um, travessa da Rua Cinquenta e Oito, localizada no Bairro 

Balneário Beatriz, lado praia.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 

608/2018. “Indica ao Executivo, a instalações de redutores de velocidade, do tipo lombada, na 

Avenida Gentil Perez, em frente ao nº 4607, localizada no Bairro Jardim América.” Indicação nº 

609/2018. “Indica ao Executivo, a notificação do proprietário do terreno situado na Rua Norberto 

Francisco dos Santos, ao lado do número 85, localizada no Bairro Jardim Suarão.” Indicação nº 

632/2018. “Indica ao Executivo, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore na Avenida 

Rui Barbosa, nº 428, com Dom Pedro II, número 10, no Centro.” Indicação nº 646/2018. “Indica 

ao Executivo, a construção de uma praça em frente à USF na Rua Alameda Guaraçai, localizada 

no Bairro Balneário Campos Elíseos.” Indicação nº 647/2018. “Indica ao Executivo, a realização 

de campanha permanente de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação nº 633/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de manutenção, limpeza e roçada da Praça Pública Jorge 

Silvestre, localizada entre as ruas Guaraúna e Rio Grande do Sul, no Bairro Estância Balneário 

Tupy.” Indicação nº 634/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza, nivelamento e 

cascalhamento em toda a extensão da Rua Perimetral, localizada no Bairro Parque Vergara.” 

Indicação nº 635/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura nas faixas de pedestres 

existentes nos cruzamentos do Trevo da Cesp (Rodoviária).” Indicação nº 636/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e roçada na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 637/2018. “Indica ao Executivo, o término do calçamento da Rua José Augusto 



Rodrigues, localizada no Bairro Parque Novaro.” VEREADOR SILVIO CESAR DE 

OLIVEIRA: Indicação nº 618/2018. “Indica ao Executivo, a retirada de veículo abandonado na 

Rua Walter Miranda, próximo ao nº 2522, no Bairro Tropical.” Indicação nº 619/2018. “Indica 

ao Executivo, a realização de estudos para criação de projeto de construção de rampas para 

deficientes físicos (cadeirantes) e com dificuldade de locomoção para acesso as nossas praias.” 

Indicação nº 620/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento na Rua 

Prestes Maia, defronte ao nº 95, localizada no Bairro Verde Mar.” Indicação nº 621/2018. “Indica 

ao Executivo, a realização de estudo para criação de Vaga Especial de estacionamento para 

deficientes físicos na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada no Bairro Belas Artes. 

Indicação nº 622/2018. “Indica ao Executivo, a possibilidade de instalação de bueiros inteligentes 

em toda a cidade.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 641/2018. 

“Indica ao Executivo, com urgência, os serviços de manutenção do calçamento na Rua Antônio 

Marques Carreira, em frente ao número 102, no Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 642/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de manutenção do calçamento na Rua Teresa da Silva Barbosa, 

em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Ivoty.” Indicação nº 643/2018. “Indica ao Executivo, a 

manutenção/instalação de placas de identificação das Ruas e Avenidas dos Bairros Jardim Ieda e 

Jardim Corumbá.” Indicação nº 644/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais 

como: manutenção e limpeza na Avenida Walter Apelian, lado praia, e Rua Ceará, no Bairro 

Balneário São Jorge.” Indicação nº 648/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção/instalação de 

placas de identificação das ruas e avenidas localizadas no Bairro Chácara das Tâmaras.” Concluída 

a leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. 

Na sequência, tem início a deliberação dos requerimentos pautados. REQUERIMENTO Nº 

57/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos 

nobres edis: Edinaldo dos santos Barros, Rodrigo Dias de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. 

“Solicita ao Executivo, informações sobre a possibilidade de realizar estudos para a implantação 

do Bilhete Único Especial do Trabalhador Desempregado no Município de Itanhaém.” O 

requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira 

Valadão e Carlos Antônio Ribeiro. O requerimento continua em discussão, ninguém mais se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. 

REQUERIMENTO Nº 58/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA 

DIAS, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, 

Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e 

Wilson Oliveira Santos. “Solicita à Diretoria de Ensino da Região de São Vicente, informações 

sobre a situação que se encontra o Ginásio de Esportes da Escola Estadual Benedito Calixto, no 

Município de Itanhaém.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os 

nobres edis: Peterson Gonzaga Dias, Hugo Di Lallo e Alder Ferreira Valadão. O requerimento 

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

com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 59/2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Edinaldo dos 



santos Barros, Hugo Di Lallo, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson 

Oliveira Santos. “Solicita à Secretaria de Segurança Pública do Estado São Paulo, informações 

divulgadas pelas mídias, do ranking sobre o Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV), 

divulgadas pelo Instituto Sou da Paz na última quinta-feira (26/04), analisando 138 municípios do 

Estado de São Paulo.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os 

nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Silvio Cesar de Oliveira e Peterson Gonzaga Dias. O 

requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é 

APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. Não havendo mais matéria a ser deliberada no 

expediente dos senhores vereadores, 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, Edinaldo dos Santos Barros, Alder Ferreira Valadão, José Domingos Gonçalves Silva, 

João Carlos Rossmann, Hugo Di Lallo, Wilson Oliveira Santos, Peterson Gonzaga Dias e Carlos 

Antônio Ribeiro. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor Presidente 

convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a sessão às 19h36min. 

Reiniciados os trabalhos às 19h55min, o Senhor Presidente solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem as suas presenças eletronicamente (quórum completo). Havendo número regimental, 

o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das proposituras 

aprovadas em sessão secreta. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 13/2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR WILSON OLIVEIRA, subscrita pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, 

Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, José Domingos 

Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira e Silvio Cesar de Oliveira. 

“Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Padre Nivaldo Nascimento de Oliveira, pelos 

relevantes serviços religiosos e sociais prestados no Município de Itanhaém.” MOÇÃO DE 

APLAUSOS Nº 14/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN, 

subscrita pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di 

Lallo, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, 

Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Silva. “Moção de Aplausos e Reconhecimento à 

Empresa Lara e aos seus funcionários, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 

Itanhaém.” Concluída a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta, o Senhor Presidente 

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

vereadores, ao Projeto de Lei nº 35, 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 Projeto estava incluso na Ordem 

do Dia. Em seguida, tem início a Ordem do Dia. Solicitou o Senhor Presidente, ao Primeiro 

Secretário, que procedesse a leitura das proposituras pautadas. PROJETO DE LEI Nº 35, DE 

2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional especial no 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos 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 com 10 (dez) votos favoráveis. VETO TOTAL Nº 02, DE 2018, DE AUTORIA 



DO EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 06, DE 2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS, que Dispõe sobre Criação do PROGRAMA MUNICIPAL DE 

INCENTIVO À DOAÇÃO DE ALIMENTOS e AFINS, e dá outras providências. O Veto é 

colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é MANTIDO com 09 

(nove) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. VETO PARCIAL Nº 03, DE 2018, DE 

AUTORIA DO EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 16, DE 2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, 

no âmbito do Município de Itanhaém, de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência 

Contra a Mulher (Disque 180). O Veto é colocado em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil 

João Carlos Rossmann. O Veto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em 

votação eletrônica é MANTIDO com 10 (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 Alder Ferreira Valadão. Não havendo mais 

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

QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 21 de maio de 

2018, às 18h00min, e declarou encerrada a sessão às 20h07min. Para constar, eu, 

_____________________________, Ana Lúcia da Silva Borges (Redatora de Atas), transcrevi a 

presente ata, a qual irá 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”, 

catorze de maio de dois mil e dezoito. 
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