
Ata da Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-04 de junho de 2018- 
 

Aos quatro dias do mês de junho, 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 Quinquagésima Quarta 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 Quinquagésima Quarta Sessão 

Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor Presidente, aos senhores vereadores, 

que registrassem as suas presenças (verificou-se a ausência do Vereador Peterson Gonzaga Dias). 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Na sequência, a ATA 

DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA 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 do expediente do Senhor 

Prefeito. A pedido do Vereador Alder Ferreira Valadão, 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. Na sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador João Carlos Rossmann para fazer a entrega da Moção de Aplausos nº 14, de 2081, à 

Empresa Lara e aos funcionários pelos relevantes serviços prestados ao Município de Itanhaém. 

Após a realização da entrega da moção, 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 764/2018. “Indica ao Executivo, a instalação 

de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Jurema, altura do número 25, localizada no 

Bairro Iemanjá.” Indicação nº 765/2018. “Indica ao Executivo, a realização de campanha de 

prevenção ao combate à proliferação de pediculose nas escolas do Município.” Indicação nº 

766/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a 

extensão da Rua Lazaro Gomes, localizada no Bairro Jardim Jamaica.” Indicação nº 768/2018. 

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

da Rua Manacio Apelian, localizada no Bairro Jardim Valéria.” Indicação nº 769/2018. “Indica 

ao Executivo, a implantação da realização da semana de orientação à gravidez na adolescência nas 

escolas municipais no Município de Itanhaém.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: 

Indicação nº 771/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de braço de iluminação na Rua Alcides 

Dominiski, esquina com a Rua Ministro Dilson Funaro, em frente ao nº 90, localizada no Parque 



Augustus.” Indicação nº 773/2018. “Indica ao Executivo, o calçamento da Rua Arthur Kruger, 

lado praia, trecho que vai da Avenida Albert Sabin até a Avenida Mário Covas, localizada no 

Bairro Jardim Califórnia.” Indicação nº 775/2018. “Indica ao Executivo, a colocação de redutor 

de velocidade, do tipo lombada, na Rua João Andrade Junior, no Bairro do Jardim Oásis.” 

VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS: Indicação nº 757/2018. “Indica ao 

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

Quarenta e Dois, localizada no Bairro Parque Vergara.” Indicação nº 758/2018. “Indica ao 

Executivo, o serviço de manutenção da pavimentação, do tipo lajota, na Rua João Andrade Júnior, 

localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 759/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

manutenção na pavimentação da Avenida Cidade Iguapé, localizada no Bairro Anchieta.” 

Indicação nº 760/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a 

extensão da Rua Roberto Pompéu, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 762/2018. 

“Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de vala situada na Rua Quarenta e Dois, localizada no 

Bairro Parque Vergara.” VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 746/2018. “Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza de mato nas calçadas e guias de toda a extensão da Rua Gino 

Arduini, localizada no Bairro Jardim Umuarama.” Indicação nº 752/2018. “Indica ao Executivo, 

a construção de um Centro Comunitário Esportivo da Vila Loty, no Balneário Campos Elíseos, 

em frente ao USF do Loty.” Indicação nº 753/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

melhorias, tais como: roçada, tapa buraco, limpeza de mato nas guias e calçadas na Rua Santo 

Antônio, em toda sua extensão, localizada no Bairro Praia dos Pescadores.” Indicação nº 

754/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de sinalização, pintura da faixa de pedestres e do 

redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Pedro Américo, em toda sua extensão, localizada 

no Bairro Cibratel.” Indicação nº 755/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de pavimentação com 

lajotas na Rua Nova, a partir da Rua José João Bechir, localizadas no Bairro Cesp.” VEREADOR 

JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 777/2018. “Indica 

ao Executivo, a pintura de faixa de travessia de pedestre na Rua Meril Brandila Calazans, esquina 

com a Avenida José Batista Campos, no Bairro da Cidade Anchieta.” Indicação nº 778/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de pintura de faixa de pedestres e sinalização no entorno da 

Escola Municipal Harry Forssell, no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 779/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua João Andrade Júnior, 

localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 780/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

limpeza nas guias e sarjetas nas Ruas João Pedro Orsi e Imperatriz Leopoldina, ambas no 

localizadas no Bairro Jardim Fazendinha, no trecho entre a rodovia e a ferrovia.” Indicação nº 

781/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza do bueiro na Rua Renato Ramos Teixeira, 

próximo ao número 50, localizada no Bairro Chácara das Tâmaras.” VEREADOR JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 767/2018. “Indica ao Executivo, os serviços 

de roçada, limpeza e nivelamento de toda extensão da Avenida Santo André, localizada no Bairro 

Jardim Coronel.” Indicação nº 770/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza da Rua 

Maranhão esquina com a Avenida Vereador Armando Ferreira, localizada no Bairro Gaivota, lado 



praia.” Indicação nº 772/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza de toda 

extensão da Rua Artur Kruger, localizada no Bairro Balneário Califórnia.” Indicação nº 774/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e nivelamento das Ruas José Simone, 

Sebastião Olegário Pinto e Lázaro Gomes, todas situadas no Bairro Jardim Jamaica.” Indicação 

nº 776/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 

Belmiro Casella, antiga Rua Catorze, localizada no Bairro Jardim Grandesp, lado praia.” 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 741/2018. “Indica ao Executivo, a 

instalação de lixeira pública na Avenida Cabuçu, ao lado do número 1505, localizada no Bairro 

Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 742/2018. “Indica ao Executivo, a notificação do 

proprietário do terreno situado a Rua Guilherme Menzel Filho, ao lado do número 91, localizada 

no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 743/2018. “Indica ao Executivo, a notificação 

do proprietário do terreno situado a Rua São João, esquina com a Avenida Cabuçu, ao lado do 

número 65, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE 

OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 782/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Santo André, 

localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 783/2018. “Indica ao Executivo, os serviços 

de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Paraíba, localizada no Bairro Cibratel II.” 

Indicação nº 784/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza, nivelamento e 

cascalhamento em toda a extensão da Rua Dirceu Sentóida, localizada no Bairro Estância Suíça.” 

Indicação nº 785/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de piso tátil em áreas públicas, visando 

a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências visuais em nosso Município.” Indicação 

nº 786/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção do calçamento da Rua Professora 

Alice Saraiva, localizada no Bairro Belas Artes.” VEREADOR SILVIO CESAR DE 

OLIVEIRA: Indicação nº 747/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de recapeamento do leito 

carroçável na Rua Alberto Simões, no trecho compreendido entre os viadutos Vildemar de Souza 

Oliveira e Francelino Joaquim do Nascimento, localizados entre nos bairros Cidade Anchieta e 

Jardim Ivoty.” Indicação nº 748/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de placas com nomes 

de logradouros públicos no Bairro Guapurá.” Indicação nº 749/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de tapa buraco na Avenida Marginal, esquina com a Rua Thais, localizada no Bairro Loty.” 

Indicação nº 750/2018. “Indica ao Executivo, o estudo para verificação da necessidade de 

instalação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Abel Francisco Caniçais, defronte 

ao nº 61, localizada no Bairro Savoy I.” Indicação nº 751/2018. “Indica ao Executivo, a 

manutenção da pintura da lombada existente na Rua Elza Galvão Branco, próximo ao nº 365, 

localizada no Bairro Suarão.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 

744/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção do calçamento na Rua Maria Antônia 

Lopes Leitão, em toda a sua extensão, localizada no Bairro Jardim Ivoty.” Indicação nº 745/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de iluminação pública na esquina da Avenida Governador Mário 

Covas Junior com a Rua Nelson Rodrigues Valente, localizada no Jardim Comendador.” 

Indicação nº 756/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de cobertura e assento no ponto de 



ônibus localizado na esquina das avenidas Conceição de Itanhaém e Coronel Seckler, no Bairro 

Jardim Coronel.” Indicação nº 761/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção e/ou 

substituição dos aparelhos de ginástica da praça ao lado da Escola Municipal Harry Forssell, 

localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 763/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

pintura das faixas de pedestres e sinalização em frente à Agência Comunitária dos Correios, na 

Avenida Padre Theodoro Ratisbone, número 4.839, localizada no Jardim Suarão.” Concluída a 

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

sequência, tem início a apreciação e deliberação dos requerimentos pautados. A pedido do 

Vereador Alder Ferreira Valadão, o Senhor Presidente colocou em votação eletrônica o PEDIDO 

DE VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS PAUTADOS, sendo o pedido 

APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que procedesse a leitura dos requerimentos. REQUERIMENTO Nº 68/2018, 

DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito pelos nobres 

edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, 

Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao 

Hospital Regional de Itanhaém, informações técnicas sobre a possibilidade de implantação de 

banco de sangue.” REQUERIMENTO Nº 69/2018, AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Edinaldo dos Santos Barros, José 

Domingos Gonçalves Silva, Rodrigo Dias de Oliveira e Silvio Cesar de Oliveira. “Solicita ao 

Executivo, informações sobre as Clínicas de Reabilitação no Município de Itanhaém.” 

REQUERIMENTO Nº 70/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos 

Gonçalves Silva, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. 

“Solicita ao Executivo, informações sobre Projeto e Programa de Turismo e Ecoturismo no 

Município de Itanhaém, que tenha como foco o aproveitamento e a potencialização das nossas 

riquezas históricas e ambientais.” Concluída a leitura dos requerimentos, é realizada a VOTAÇÃO 

EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS: 68/18, 69/18 E 70/18, sendo todos os 

requerimentos APROVADOS com 08 (oito) votos favoráveis. Fez o uso da palavra o nobre Edil 

Carlos Antônio Ribeiro, onde procedeu sua justificativa de voto. 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: Alder Ferreira Valadão, Silvio Cesar de 

Oliveira e Hugo Di Lallo. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor 

Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a sessão às 

18h53min. Reiniciados os trabalhos às 19h07min, solicitou o Senhor Presidente, aos senhores 

vereadores, que registrassem as suas presenças (verificou-se a ausência do nobre Edil Peterson 

Gonzaga Dias). Havendo número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que procedesse a leitura da propositura aprovada em sessão secreta. PROJETO DE LEI Nº 34, 

DE 2018, D AUTORIA DO VEREADDOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA. “Dispõe sobre 

denominação de via pública. – Fica denominada “Rua Luiz Antunes Lopes” a atual Rua O, 



localizada no Jardim Laranjeiras, neste Município.” Concluída a leitura da propositura aprovada 

em sessão secreta, o Senhor Presidente informou que se encontravam na Mesa Diretora 

requerimentos de urgência especial, de autoria dos vereadores, ao Projeto de Lei nº 37, de 2018, e 

aos Projetos de Lei Complementar nos 05 e 06, de 2018, todos 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 os projetos estavam 

inclusos na Ordem do Dia. Em seguida, tem início a Ordem do Dia. Solicitou o Senhor Presidente, 

ao Primeiro Secretário, que procedesse a leituras das proposituras pautadas. PROJETO DE LEI 

Nº 37, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Altera a denominação da Secretaria de 

Negócios Jurídicos para Secretaria de Relações Institucionais, dispõe sobre sua organização e dá 

providências correlatas.” O projeto é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em 

votação eletrônica é APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 05, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Altera a 

denominação de cargo público municipal.” O projeto é colocado em primeira discussão, ninguém 

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

votos favoráveis. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 06, DE 2018, DE AUTORIA 

DO EXECUTIVO. “Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de março de 2008, reorganizando 

parcialmente o Quadro do Magistério Público Municipal de Itanhaém.” O projeto é colocado em 

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

primeira discussão com 09 (nove) votos favoráveis. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01, DE 

2018, DE AUTORIA DO VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA, AO PROJETO DE 

LEI Nº 24, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Modifica os artigos 3º e 4º do Projeto 

de Lei nº 24, de 2018, que “Cria a Ouvidoria-Geral do Município e o Serviço de Informações ao 

Cidadão – SIC, e dá outras providências”.” A emenda é colocada em discussão. Fez o uso da 

palavra o nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira. A emenda continua em discussão, ninguém mais se 

manifesta. Posta em votação eletrônica é APROVADA com 08 (oito) votos favoráveis. 

PROJETO DE LEI Nº 24, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Cria a Ouvidoria-

Geral do Município e do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, e dá providências correlatas.” 

O projeto, com a emenda, é colocado em discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação 

eletrônica é APROVADO com a emenda por 08 (oito) votos favoráveis. Fez o uso da palavra o 

nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira, onde procedeu sua justificativa de voto. EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 02, DE 2018, DE AUTORIA DO VEREADOR SILVIO CESAR DE 

OLIVEIRA, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 2018, DE AUTORIA 

DO EXECUTIVO. “Modifica o Anexo I do Projeto de Lei Complementar nº 04, de 2018, que 

dispõe sobre a criação de cargo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itanhaém e dá 

providências correlatas.” A emenda é colocada em primeira discussão, ninguém se manifesta. 

Posta em votação eletrônica é APROVA com 09 (nove) votos favoráveis. PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 04, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Dispõe sobre a 

criação de cargo no Quadro de Pessoal Prefeitura Municipal de Itanhaém e dá providências 



correlatas.” O projeto, com a emenda, é colocado em primeira discussão, ninguém se manifesta. 

Posto em votação eletrônica é APROVADO com a emenda por 09 (nove) votos favoráveis. Não 

havendo mais matéria a ser deliberada e, não havendo também, nenhum vereador inscrito para 

falar no final da Ordem do Dia, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a 

VIGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada após o término desta sessão, e 

declarou encerrada a sessão às 19h20min. 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”, quatro de junho de dois mil e dezoito. 
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