
Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-03 de setembro de 2018- 
 

Aos três dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Itanhaém, na 

sede do Poder Legislativo Municipal, à sala “Dom Idílio José Soares”, às 18h20min, realizou-

se a Sexagésima Segunda 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 Sexagésima Segunda 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, a ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em votação, não havendo manifestação contrária, é 

aprovada. Em seguida, 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 

à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Na sequência, o 

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura dos projetos 

apresentados. PROJETO DE LEI Nº 59, DE 2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS. “Institui a Semana das Artes Integradas no âmbito do 

Município de Itanhaém.” PROJETO DE LEI Nº 62, DE 2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. “Institui a Carteira de Identificação do 

autista (CIA) no âmbito do Município de Itanhaém.” Concluída a leitura, o Senhor Presidente 

determinou o encaminhamento dos Projetos às Comissões Permanentes. 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 

979/2018. “Indica ao Executivo, junto a Secretaria de Saúde, a campanha SETEMBRO 

AMARELO de conscientização da prevenção ao suicídio no Município de Itanhaém.” 

Indicação nº 1000/2018. “Indica ao Executivo, a realização de uma Força Tarefa para garantir 

a limpeza imediata de rios, córregos e valas existentes no Município de Itanhaém.” Indicação 

nº 1001/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 

para aderir a Campanha “Carreta Móvel de Mamografia”, conforme especifica.” Indicação nº 

1002/2018. “Indica ao Executivo, a criação de um grupo de trabalho de reparos permanentes 

aos equipamentos turísticos.” Indicação nº 1003/2018. “Indica ao Executivo, a aquisição de 

cadeiras de rodas para obesos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades de Saúde 

do Município.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 975/2018. 

“Indica ao Executivo, a instalação de luminária ou braço de luz, na esquina entre a Avenida 

Brasil e a Rua São Paulo, localizadas no Bairro Balneário São Pedro, onde se encontra afixados 

dois postes, porém sem fornecimento de luz.” Indicação nº 976/2018. “Indica ao Executivo, a 



notificação do proprietário do terreno baldio situado na esquina entre a Rua Manaus e a Avenida 

Brasil, no Bairro Balneário São Pedro, para a manutenção e construção de muro.” 

VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS: Indicação nº 1007/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de poda da árvore na Rua Benedito Ribeiro, em frente ao nº 2.141, 

localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 1010/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de cascalhamento e nivelamento na Rua Maria Albertina, em toda sua extensão, 

localizada no Bairro Jequitibá.” Indicação nº 1011/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Alcides Marques, localizada no Bairro 

Gaivota.” Indicação nº 1013/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e 

sarjetas em toda a extensão da Rua Doutor Lucas Nogueira Garcês, localizada no Bairro 

Suarão.” Indicação nº 1015/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e 

sarjetas em toda a extensão da Rua Paulino Amâncio Ribeira, localizada no Bairro Savoy II.” 

VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 985/2018. “Indica ao Executivo, a instalação 

de academia ao ar livre equipada para a prática de Calistenia, nas proximidades da Rua Júlio 

dos Santos, localizada na Boca da Barra, Centro.” Indicação nº 987/2018. “Indica ao 

Executivo, o serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua João Ramos Gomes, localizada 

no Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 988/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de um 

redutor de velocidade, do tipo lombada, na altura do nº 470 da Rua Flávio Prado, localizada no 

Bairro Belas Artes.” Indicação nº 989/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Empresa 

Litoral Sul Transportes Urbanos S/A, objetivando melhorias nas paradas de ônibus localizadas 

na Avenida Jaime de Castro, localizada no Bairro Satélite.” Indicação nº 990/2018. “Indica ao 

Executivo, a manutenção no leito carroçável da Rua Manoel Joaquim do Nascimento, 

localizada no Bairro Ivoty.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN: Indicação nº 

970/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de dois redutores de velocidade, do tipo lombada, 

com URGÊNCIA, na Avenida José Batista Campos, entre a Rua João Pedro Orsi, localizada 

no Bairro Anchieta.” Indicação nº 972/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento 

e cascalhamento na Travessa Joaquim Rasga, em toda sua extensão, localizada no Bairro Jardim 

Oásis.” Indicação nº 1004/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de roçada e limpeza da vala 

na Rua Ary Carneiro de Saraiva, frente ao nº 1020, localizada no Bairro Jardim Fazendinha.” 

Indicação nº 1005/2018. “Indica ao Executivo, a reforma da rampa de acesso à foz do Rio 

Campininha, localizada no final da Rua Dom Sebastião Leme, no Bairro Jardim Ivoty.” 

Indicação nº 1006/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de instalação e manutenção da 

sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão da Rua Emídio de Souza, 

localizada entre os Bairros Jardim Oásis, Laranjeiras e Satélite.” VEREADOR JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 986/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de desobstrução e limpeza de vala, em toda extensão da Rua João Batista Dias, altura 

do nº 377, localizada no Bairro Umuarama.” Indicação nº 991/2018. “Indica ao Executivo, 

gestão junto à Polícia Militar e à Guarda Municipal, com a finalidade de reforçar o policiamento 

preventivo e ostensivo em todas as Escolas do Município.” Indicação nº 992/2018. “Indica ao 

Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando os serviços de manutenção nas luminárias do 

Quiosque da Praça, defronte a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, localizada no Bairro Praia dos 

Sonhos.” Indicação nº 1008/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de recuperação da manta 

asfáltica da Avenida Jaime de Castro, localizada no Bairro Satélite, que recentemente instalou-

se o Portal da Cidade.” Indicação nº 1012/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

restruturação e/ou substituição da tampa da boca de lobo existente na Rua Antônio de Pádua 



Meira, esquina com a Rua Sinvaldo Souza Amaral, localizada no Bairro Jardim Corumbá.” 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 969/2018. “Indica ao 

Executivo, a instalação de lixeira pública na Rua Existente, ao lado do número 2080, localizada 

no Bairro Jardim São Fernando.” Indicação nº 974/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

pintura na faixa de pedestre da Rua Valdemir Biller Brandão, esquina com a Rua João Mariano 

Ferreira, em frente ao Posto de Gasolina BR, localizado no Bairro Vila São Paulo.” Indicação 

nº 977/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de recapeamento do asfalto no cruzamento entre 

as avenidas Jordão Brandilla e Harry Forssell, localizadas no Bairro Jardim Corumbá.” 

Indicação nº 978/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção de iluminação 

pública, com a troca de 01 (uma) lâmpada, na Avenida França, em frente ao nº 280, localizada 

no Bairro Jardim Suarão (lado praia).” Indicação nº 1014/2018. “Indica ao Executivo, o serviço 

de limpeza na guia e calçada da Avenida Pedro Walmore de Araújo, ao lado do nº 890, 

localizada no Bairro Jardim Grandesp.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 980/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à 

Caixa Econômica Federal, para a implantação de uma nova agência bancária no Bairro Belas 

Artes.” Indicação nº 981/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza de vala 

no final da Rua Alcides Marques, localizada no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 982/2018. 

“Indica ao Executivo, o serviço de calçamento em toda a extensão da Rua Maranhão, localizada 

no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 983/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e 

remoção de entulho na Rua José Barros Saraiva, em frente ao nº 201, localizada no Bairro 

Jardim Itapel.” Indicação nº 984/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza, 

nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua França, localizada no Bairro Jardim 

Coronel.” VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 996/2018. “Indica 

ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento na Avenida Praia Mar, localizada no 

Bairro Vila Loty.” Indicação nº 997/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de pavimentação 

com lajotas na Rua Amapá, trecho entre as ruas Bahia e Chile, localizadas no Bairro Cibratel 

II.” Indicação nº 998/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e roçada no entorno da 

Escola Estadual Milton Martins Poitena, localizada na Rua Joaquim Pedro do Nascimento, nº 

297, no Bairro Jardim Ivoty.” Indicação nº 999/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção da 

pintura da lombada na Rua Ovídio Tavares de Oliveira, no trecho entre as ruas João Romão 

Gomes e João Mariano Ferreira, localizada no Bairro Vila São Paulo.” Indicação nº 1009/2018. 

“Indica ao Executivo, o armazenamento das imagens que geram as infrações de trânsito 

captadas pelo sistema de monitoramento em um banco de dados específicos, pelo período de 

01 (um) ano.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 971/2018. 

“Indica ao Executivo, o serviço de instalação de iluminação pública na Rua Manoel Moreira 

Senne, próximo ao nº141, localizada no Bairro Chácara das Tâmaras.” Indicação nº 973/2018. 

“Indica ao Executivo, o serviço de instalação de iluminação pública em toda extensão da Rua 

Trinta e Três, localizada no Bairro Guapurá.” Indicação nº 993/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de manutenção, limpeza, roçada e remoção dos aparelhos de ginástica da Praça Pública 

Mina D'Água, localizada no Bairro Guapurá.” Indicação nº 994/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza no sistema de tubulação na Rua Trinta e Três, localizada no Bairro 

Guapurá.” Indicação nº 995/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura de sinalização 

de solo para demarcação de vaga exclusiva para deficiente físico e idoso, na Avenida Presidente 

Kennedy, localizada no Bairro Praia do Sonho.” 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 o PEDIDO DE VOTAÇÃO EM BLOCO DOS 

REQUERIMENTOS PAUTADO em votação eletrônica, sendo o pedido APROVADO com 

09 (nove) votos favoráveis. Tendo sido o pedido aprovado, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que procedesse a leitura dos requerimentos pautados. REQUERIMENTO 

Nº 89/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito 

pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos 

Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicita à Empresa Lara, os esclarecimentos 

devidos a respeito da situação de precariedade sanitária advinda do acúmulo de lixo em toda 

extensão da Avenida Cabuçu, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion, em especial na Rua 

São Domingos, na Praça em frente à Escola Municipal Maria Aparecida Soares Amêndola, 

representando riscos à saúde de moradores e visitantes.” REQUERIMENTO Nº 90/2018, DE 

AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito pelos nobres 

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

Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicita à Empresa Litoral Sul - Transportes Urbanos Ltda., 

esclarecimentos a respeito de notável desorganização na distribuição, escolha e grade de 

horários/linhas de ônibus; a qual vem gerando inúmeros transtornos à população.” 

REQUERIMENTO Nº 91/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

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

Gonçalves Silva. “Solicita ao Executivo, junto à Secretaria de Trânsito e à Administração do 

Estacionamento Digital - Zona Azul, informações do sistema de estacionamento rotativo no 

Município de Itanhaém.” REQUERIMENTO Nº 92/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 

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

Barros e José Domingos Gonçalves Silva. “Solicita ao Executivo, junto à Secretaria de 

Educação, informações sobre a educação alimentar e nutricional que devem ser inseridas em 

determinadas disciplinas no Município de Itanhaém.” REQUERIMENTO Nº 93/2018, DE 

AUTORIA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES Nº 03, 

DE 2018, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos Santos 

Barros, José domingos Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga Dias. “Solicita ao Presidente 

da Câmara Municipal de Itanhaém, dilação de prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão 

de Assuntos Relevantes nº 03, de 2018.” Concluída a leitura dos requerimentos, é realizada a 

VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS 89/18, 90/18, 91/18, 92/18 E 

93/18, sendo todos os requerimentos APROVADOS com 09 (nove) 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 no expediente dos senhores vereadores, o Senhor 

Presidente passou a palavra aos vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. Fez o 

uso da palavra o nobre Edil Silvio Cesar de Oliveira. Não havendo mais nenhum vereador 

inscrito para falar, o Senhor Presidente suspendeu a sessão às 18h51min. Reiniciados os 

trabalhos às 19h03min, 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 especial, 

de autoria dos vereadores, ao Projeto de Lei nº 64, de 2018, e ao Projeto de Lei Complementar 

nº 12, de 2018, ambos 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. Na 



sequência, tem início a Ordem do Dia. A pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário 

procedeu a leitura dos projetos pautados. PROJETO DE LEI Nº 64, DE 2018, DE AUTORIA 

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

1.931.000,00 (um milhão, novecentos e trinta e um 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 por 

unanimidade dos senhores vereadores presentes com 10 (dez) votos favoráveis. PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 12, DE 2018, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Dispõe 

sobre a transformação do cargo de provimento em comissão que especifica em função de 

confiança, e dá outras providências.” O projeto é colocado em primeira discussão, ninguém se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO em primeira discussão por 

unanimidade dos senhores vereadores presentes com 10 (dez) votos favoráveis. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS. “Declara de utilidade pública a entidade que especifica.” O 

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

APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores presentes com 09 (nove) votos 

favoráveis. Não havendo mais matéria a ser deliberada, e não havendo também nenhum 

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

VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada após o término desta 

sessão é declarou encerrada a sessão às 19h08min. 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”, 

três de setembro de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 

WILSON OLIVEIRA SANTOS  

Primeiro Secretário  

 

HUGO DI LALLO 

Segundo Secretário 

 

 


