
Ata da Quinquagésima Oitava Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-06 de agosto de 2018- 
 

Aos seis dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, nesta 

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

18h17min, realizou-se a Quinquagésima Oitava 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 Oitava 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. Na sequência, as ATAS DA VIGÉSIMA TERCEIRA E 

VIGÉSIMA QUARTA SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS são colocadas em votação, não 

havendo manifestação contrária, são aprovadas. Em seguida, o Senhor Presidente informou que se 

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

BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTES AOS MESES DE MAIO E 

JUNHODE 2018. 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 à disposição dos senhores vereadores 

na Secretaria da Câmara Municipal. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que procedesse a leitura do expediente da Câmara Municipal. PROMULGAÇÃO DA 

LEI MUNICIPAL Nº 4.252, de 28 de junho de 2018, que Dispõe sobre ruídos urbanos e dá outras 

providências, de autoria do Vereador Silvio Cesar Oliveira, objeto do Projeto de Lei nº 32, de 

2018. - AUTORIA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 622/2018 - AUTORIA: VEREADOR RODRIGO DIAS DE 

OLIVEIRA. Dispõe sobre a aprovação do parecer das contas da Prefeitura Municipal de 

Itanhaém, exercício financeiro de 2015. DECRETO LEGISLATIVO Nº 623/2018 - AUTORIA: 

VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA. Dispõe sobre o orçamento da Câmara 

Municipal de Itanhaém, para o exercício de 2019. RELATÓRIO FINAL Nº 1/2018 - 

AUTORIA: COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES Nº 02/2017. Relatório Final da 

Comissão de Assuntos Relevantes nº 02/2017, que tem como objeto a reforma a Lei Orgânica do 

Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal. A seguir, a pedido do Senhor Presidente, 

o Primeiro Secretário procedeu a leitura dos Projetos Apresentados. PROJETO DE LEI Nº 38, 

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

denominação de via pública.” PROJETO DE LEI Nº 47, DE 2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Institui a SEMANA DA CIDADANIA no 

âmbito do Município de Itanhaém.” PROJETO DE LEI Nº 48, 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 apresentados 

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: Indicação nº 820/2018. “Indica ao Executivo, um estudo e 

adoção de uma postura, proibindo a aquisição de copos e recipientes descartáveis, derivados de 

petróleo que utiliza em sua composição extrativa e não sustentável, para o consumo de bebidas e 

alimentos na Administração Pública.” Indicação nº 821/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

fiscalização do despejo de esgoto irregular na Rua José Simões Neves, altura do número 110, no 

Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 823/2018. “Indica ao Executivo, em conjunto com as 

Associações de Bairros do Município de Itanhaém, cronograma municipal de benfeitorias a cada 

Bairro.” Indicação nº 824/2018. “Indica ao Executivo, junto à Secretaria de Saúde, objetivando o 

incentivo e conscientização da importância de doação de sangue.” Indicação nº 825/2018. “Indica 

ao Executivo, promover através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro de 

Convenções e Feira de Negócios.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação 

nº 795/2018. “Indica ao Executivo, instalação de luminária na Rua Salah Fouad, esquina com a 

Avenida Harry Forssel, de fronte ao Supermercado Extra, no Bairro do Jardim Corumbá.” 

Indicação nº 796/2018. “Indica ao Executivo, serviços de conservação, como retirada de mato da 

rua e passeio, em toda a extensão da Rua Argélia, localizada no Bairro Santa Julia.” Indicação nº 

797/2018. “Indica ao Executivo, o retoque das faixas de sinalização horizontal da Avenida Clara 

Martins Zwarg, na altura do número 1537, no Bairro Jardim Bopiranga.” VEREADOR 

EDINALDO DOS SANTOS BARROS: Indicação nº 816/2018. “Indica ao Executivo, a 

instalação de tubulação na Rua João Antônio, frente ao número 1024, situada no Bairro Jardim 

Oásis.” Indicação nº 818/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento 

na Rua Érico Veríssimo, em toda sua extensão, localizada no Bairro Jardim Verde Mar.” 

Indicação nº 827/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção de rede protetora contra pombos da 

Escola Municipal Harry Forssell, localizada na Rua Emídio de Souza, n° 2688, localizada no 

Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 829/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias 

e sarjetas em toda a extensão da Rua Humberto Ladalardo, localizada no Bairro Savoy.” Indicação 

nº 830/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da 

Rua Yberaba, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” VEREADOR HUGO DI LALLO: 

Indicação nº 801/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de Trânsito e Segurança, 

objetivando a realização de estudo para instalação de semáforos inteligentes no Município de 

Itanhaém.” Indicação nº 802/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e roçada da 

Avenida Pedro Walmore de Araújo, localizada no Bairro Santa Júlia.” Indicação nº 803/2018. 

“Indica ao Executivo, a instalação de bancos e mesas de concreto em todas as praças públicas do 

nosso Município.” Indicação nº 804/2018. “Indica ao Executivo, a reinstalação de duchas nas 

praias do Centro, dos Pescadores, do Sonho, Gaivota e do Suarão.” Indicação nº 805/2018. 

“Indica ao Executivo, a construção de banheiro público e de bebedouros na região central do nosso 

Município.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 787/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a 

extensão da Rua Alípio Simões, localizada no Bairro Savoy II.” Indicação nº 788/2018. “Indica 

ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Ionete Ferreira 

Souza e Silva, localizada no Bairro Ivoty.” Indicação nº 798/2018. “Indica ao Executivo, a pintura 

de faixa de pedestres da Rua Padre Teodoro Ratisbone, altura do nº 1075, em frente ao trevo, 

localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 799/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura 



de faixa de pedestres e sinalização no entorno da Escola Municipal Maria Aparecida Soares 

Amêndola, localizada na Avenida Cabuçú, altura do nº 1231, no Bairro Nossa Senhora do Sion.” 

Indicação nº 800/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção da boca de lobo existente 

na Avenida Cabuçú, altura do nº 297, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” VEREADOR 

JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 807/2018. “Indica ao Executivo, 

gestão junto à Secretaria Municipal de Saúde, objetivando uma campanha intensificada e 

mobilizadora no intuito de aderir e incentivar a Doação de Medula Óssea, nos termos da Lei 

Municipal n.º 3.969, de 05 de Novembro de 2014.” Indicação nº 808/2018. “Indica ao Executivo, 

os serviços de poda de árvore na Rua Leopoldino de Araújo, ao lado da Quadra Poliesportiva da 

Escola Estadual Benedito Calixto, localizada no Bairro Centro.” Indicação nº 813/2018. “Indica 

ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a troca de 01 (um) poste de iluminação pública, 

localizado na Rua Bailarina Julia Bebiano, defronte ao número 78, no Bairro Laranjeiras.” 

Indicação nº 814/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e nivelamento em 

toda a extensão lado praia e morro, entre os quilômetros 333/336 da Rodovia Padre Manoel da 

Nobrega, trecho localizado entre os bairros Grandesp e Jardim Regina.” Indicação nº 815/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza na Rua Cochabamba, localizada no Bairro 

São Fernando.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 789/2018. “Indica 

ao Executivo, a realização de campanha de Prevenção de Combate ao Uso de Drogas.” Indicação 

nº 831/2018. “Indica ao Executivo, através da Secretaria de Trânsito, Segurança e Transportes, a 

devida sinalização viária na Avenida Ary Carneiro de Saraiva, localizada no Bairro do Satélite, 

em especifico no trecho entre a Avenida Jaime de Castro e o cruzamento da Rua Emídio de Souza.” 

Indicação nº 832/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de “bituqueiras” públicas nas praças, 

pontos de parada de ônibus, próximo às escolas, comércios e nas praias, entre outras providências.” 

Indicação nº 833/2018. “Indica ao Executivo, a intensificação de campanhas educativas em 

escolas públicas e privadas, objetivando conscientizar os jovens sobre as consequências do uso de 

drogas, cigarros e bebidas alcóolicas.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: 

Indicação nº 806/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção e reparo do calçamento 

na Avenida Gonçalo Monteiro, no trecho compreendido entre as ruas Amazonas e Colômbia, 

localizada no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 809/2018. “Indica ao Executivo, a criação de um 

Centro de Formação de Xadrez para crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino.” 

Indicação nº 810/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e pintura nos viadutos 

localizados nos bairros Laranjeiras, Anchieta, Ivoty, Cesp e Gaivota, em nosso Município.” 

Indicação nº 811/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura nas faixas de pedestres 

existentes no cruzamento da Rua dos Fundadores com a Avenida Peruíbe, no Bairro Praia dos 

Sonhos.” Indicação nº 812/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de valas e roçada 

em toda a extensão da Rua Salvador, localizada no Bairro Balneário Gaivota.” VEREADOR 

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 790/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

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

Indicação nº 791/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção da pintura da faixa de pedestre na 

Rua José Simões Neves, esquina com a Rua Júlio Pires, localizada no Bairro Vila São Paulo.” 

Indicação nº 792/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de reparo no piso pavimentado com lajotas 

na Rua Antônio Marques Carreira, esquina com a Rua Manoel Joaquim Branco, localizada no 

Bairro Anchieta.” Indicação nº 793/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de reparo no piso 

pavimentado com lajotas na Rua Manoel Rodrigues Poitena, localizada no Bairro Ivoty.” 

Indicação nº 794/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de pavimentação na Rua Estanislau 



Gerônimo, trecho entre a Rua Paschoal Carange até o final de sua extensão, localizada no Bairro 

Jardim Oásis.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 817/2018. “Indica 

ao Executivo, o serviço de ampliação do sistema de monitoramento por câmeras de segurança na 

região central da cidade, em especial para Feira de Artesanato e a Estação Ferroviária.” Indicação 

nº 819/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de luminárias nos postes já existentes 

na Avenida Nossa Senhora da Conceição, nas proximidades do nº 2739, no Bairro Jardim 

Coronel.” Indicação nº 822/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza nas margens do Rio 

do Poço, trecho localizado entre os bairros Cibratel, Belas Artes e Praia do Sonho.” Indicação nº 

826/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de câmeras de monitoramento na Alameda 

Emídio de Souza, localizada no Bairro Praia dos Sonhos.” Indicação nº 828/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de tapa buracos na Avenida Albert Sabin, com atenção especial na altura 

do número 222, no Bairro Jardim Bopiranga.” 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 Senhor Presidente, o Primeiro Secretário 

procedeu a leitura dos requerimentos. REQUERIMENTO Nº 71/2018, DE AUTORIA DO 

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

Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva e Rodrigo Dias de Oliveira. “Solicita ao 

Executivo, junto à Secretaria de Saúde, informações quanto ao atendimento de exames 

ambulatoriais nas Unidades de Saúde do Município de Itanhaém.” O requerimento é colocado em 

discussão. A pedido do Vereador Alder Ferreira Valadão, o Primeiro Secretário procedeu a leitura 

na íntegra do requerimento em discussão. O requerimento continua em discussão, ninguém mais 

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

REQUERIMENTO Nº 72/2018, 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 Executivo, junto à Secretaria de Saúde, informações quanto a 

possibilidade de estudo viabilizando parceria público privada com clínicas veterinárias, para 

realização de campanhas de castração para cães e gatos.” O requerimento é colocado em discussão. 

Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Carlos Antônio Ribeiro 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 73/2018, DE AUTORIA 

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

dos Santos Barros, João Carlos Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson 

Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. 

Solicita ao DER - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, informações 

quanto a possibilidade de bloqueio para coibir a subida de motocicletas nas passarelas existentes 

ao longo da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no Município de Itanhaém.” O requerimento é 

colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira Valadão e Silvio 

Cesar de Oliveira. O requerimento continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em 

votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. Concluída a deliberação dos 

requerimentos pautados, 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 João Carlos Rossmann. Não havendo mais nenhum vereador inscrito 

para falar, o Senhor Presidente suspendeu a sessão às 18h55min. Reiniciados os trabalhos às 

19h13min, solicitou o Senhor Presidente, aos senhores vereadores, que registrassem as suas 



presenças (quórum completo). Havendo número regimental, o Senhor Presidente informou que se 

encontravam na Mesa Diretora requerimentos de urgência, de autoria dos vereadores, aos Projetos 

de Lei nos: 45, 46, 49, 50 e 51, de 2018, e ao Projeto de Lei Complementar nº 11, 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 de Itanhaém, o Senhor 

Presidente informou, ainda, que os projetos estavam inclusos na Ordem do Dia. Em seguida, tem 

início a deliberação das proposituras pautadas na Ordem do Dia. A pedido do Senhor Presidente, 

o Primeiro Secretário procedeu a leitura dos projetos pautados. PROJETO DE LEI Nº 45, DE 

2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Suspende temporariamente até 28 de Dezembro de 

2018, a vigência do § 4º artigo 1º da Lei nº 3.211, de 5 de abril de 2006, que dispõe sobre o 

parcelamento de débitos fiscais, estabelece normas para sua cobrança extrajudicial, e dá outas 

providências.” O projeto é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: 

Peterson Gonzaga Dias e Wilson Oliveira Santos. O Projeto continua em discussão, ninguém mais 

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

PROJETO DE LEI Nº 46, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoriza o Município 

de Itanhaém a contratar com a Desenvolve SP- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, 

operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.” O projeto é colocado em 

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

votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 49, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. 

“Autoriza o Município de Itanhaém a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do 

Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.” O 

projeto é colocado em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira. O 

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

APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 50, DE 2018, DE 

AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor 

de R$ 13.710.000,00 (treze milhões, setecentos e dez mil reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.” O projeto é colocado em 

discussão, ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 10 (dez) votos 

favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 51, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. Autoriza 

a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 508.000,00 (quinhentos e oito mil 

reais), para o reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.” 

O projeto é colocado em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira. O 

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

APROVADO com 10 (dez) votos favoráveis. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11, 

DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Altera a Lei Complementar nº 156, de 10 de 

Dezembro de 2014, que dispõe sobre a criação da Corregedoria Geral e da Ouvidoria da Guarda 

Municipal de Itanhaém, na Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal.” O projeto é colocado 

em primeira discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira. O projeto 

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

em primeira discussão 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. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Silvio Cesar de 

Oliveira, Hugo Di Lallo e Wilson Oliveira Santos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito 

para falar, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a QUINQUAGÉSIMA 

NONA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 13 de agosto do corrente ano, às 18h00min, 



e declarou encerrada a sessão às 19h46min. 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”, seis de agosto de dois mil e dezoito. 
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