
Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-24 de setembro de 2018- 
 

Aos vinte e quatro 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 18h22min, realizou-se a Sexagésima Quinta 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 Quinta 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 SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA E VIGÉSIMA SEXTA 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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 AO MÊS DE AGOSTO DE 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, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a chamada dos senhores 

vereadores para a leitura das indicações. VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO: 

Indicação nº 1116/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, como roçada e limpeza, 

em toda a extensão da Rua João Paulo da Luz, altura do nºs 720 e 740, localizada no Bairro 

Balneário Santista.” Indicação nº 1117/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais 

como: limpeza, roçada e limpeza da vala na Marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, altura 

dos nºs 5045 e 4843, localizada no Bairro Suarão, (lado morro).” Indicação nº 1142/2018. “Indica 

ao Executivo, a melhoria da iluminação pública em vias correspondentes aos corredores 

comerciais e de transporte público em todas as regiões do Município de Itanhaém.” Indicação nº 

1143/2018. “Indica ao Executivo, a manutenção das portas dos banheiros no cemitério central, 

localizado no Centro no Município de Itanhaém.” Indicação nº 1144/2018. “Indica ao Executivo, 

o serviço de manutenção da calçada da alça da Ponte Sertório Domiciano da Silva, sentido Praia 

do Sonho, localizada no Centro.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 

1122/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de vala e cascalhamento em toda a extensão 

da Rua Padre Pedro Balint, localizada no Bairro Vila Jacy.” Indicação nº 1148/2018. “Indica ao 

Executivo, a instalação de luminárias, lâmpadas e braços de luz na Praça Adão Pereira, em frente 

à Escola Municipal Maria Aparecida Soares Amêndola, localizada na Avenida Cabuçu, no Bairro 

Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 1150/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 



calçamento, instalação de luminárias/braços de luz, roçada e pulverização contra carrapatos e 

parasitas na Rua Artur Kruger, travessa da Avenida Governador Mário Covas Júnior, localizada 

no Bairro Jardim Jamaica.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 1118/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de disposição de um 

coletor para lixo, do tipo caçamba, no Country Clube, localizado no Bairro Jardim Equitação.” 

Indicação nº 1138/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de tubulação e alargamento 

da via na Estrada Coronel Joaquim Branco, nas mediações do Bairro Savoy até o Supermercado 

Dia%, localizado no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 1139/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de recapeamento do asfalto em toda a extensão da Rua Padre Teodoro Ratisbone, 

localizada no Bairro Jardim Suarão.” Indicação nº 1140/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

limpeza de guias e sarjetas, em toda a extensão da Rua Minas Gerais, localizada no Bairro Cibratel 

II.” Indicação nº 1141/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em 

toda a extensão da Rua Xingu, localizada no Bairro Balneário Tupy.” VEREADOR HUGO DI 

LALLO: Indicação nº 1123/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria de Educação 

Cultura e Esportes, objetivando a realização de estudos para a viabilização de uma biblioteca 

itinerante.” Indicação nº 1124/2018. “Indica ao Executivo, uma campanha sobre a 

conscientização e a importância do uso do cinto de segurança traseiro nos carros, no nosso 

Município.” Indicação nº 1125/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de BASES MÓVEIS da 

Guarda Municipal nas Praças Públicas do Município.” Indicação nº 1126/2018. “Indica ao 

Executivo, a criação de Subprefeituras em nosso Município, especificamente nas regiões do 

Gaivota e Suarão.” Indicação nº 1127/2018. “Indica ao Executivo, a elaboração de um projeto 

para criar a "Praça PET" voltada aos animais do Município.” VEREADOR JOÃO CARLOS 

ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1105/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de pavimentação da Rua Antônio Alves Quintas, em toda a sua extensão, localizada no 

Bairro Umuarama.” Indicação nº 1109/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de sinalização de 

solo e instalação de placa de sinalização “PARE”, na Avenida Rio de Janeiro, altura do nº 312, no 

Bairro Laranjeiras.” Indicação nº 1110/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de sinalização de 

solo e instalação de placa de sinalização “PARE” na Rua Francelino Romão, altura do nº 172,  no 

Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 1111/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

revitalização do calçamento da Rua José Apelian, altura do nº 60, localizada no Bairro Savoy.” 

Indicação nº 1112/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas da Avenida 

Emília Alves Muller, altura do nº 209, lado praia, localizada no Bairro Jardim Itapel.” 

VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 1107/2018. “Indica ao 

Executivo, o reforço da iluminação pública em todos os trevos de acessos de entrada e saída da 

Rodovia Padre Manoel da Nobrega, deste Município.” Indicação nº 1108/2018. “Indica ao 

Executivo, a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas entradas e saídas dos 

viadutos localizados nos bairros Laranjeiras, Anchieta, Ivoty, Cesp e Gaivota, deste Município.” 

Indicação nº 1113/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e nivelamento na 

extensão da Rua Boa Esperança do Sul, travessa da Avenida Marginal, localizada no Bairro 

Balneário Marrocos, lado morro.” Indicação nº 1114/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

instalação de lixeira pública na Avenida Rio de Janeiro, defronte ao número 2.609, localizada no 

bairro Savoy.” Indicação nº 1115/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, limpeza e 

nivelamento em toda extensão da Rua Boston, localizada no Bairro São Fernando.” VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 1145/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

tapa buraco na Avenida José Batista Campos, especificamente na altura do número 206, localizada 



no Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 1146/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza 

e restauração do bueiro existente na Rua Ovidio Tavares de Oliveira, em frente ao nº 156, 

localizada no Bairro Jardim Mosteiro.” Indicação nº 1147/2018. “Indica ao Executivo, o serviço 

de limpeza nas guias e calçadas em toda a extensão da Rua Professora Dalva Dati Ruivo, localizada 

no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 1149/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza no 

canteiro situado na Rua Emiliano Pedroso, em frente ao nº 173, localizado no Bairro Cibratel.” 

VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

1130/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura da faixa de pedestres existente na Rua Dom 

José Gaspar da Silva, esquina com a Rua Júlio Pires, localizada no Bairro Jardim Mosteiro.” 

Indicação nº 1131/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão 

da Rua Ubirajara, localizada no Bairro Balneário Tupy.” Indicação nº 1132/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua Emerson da Silva, localizado no 

Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 1133/2018. “Indica ao Executivo, o término do calçamento da 

Avenida Ribeirão Preto, localizada no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 1134/2018. “Indica 

ao Executivo, os serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento nas Ruas Waldemar Felício e 

Engenheiro João Augusto Saraiva Fonelli, localizadas no Bairro Chácaras Cibratel.” 

VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 1106/2018. “Indica ao 

Executivo, o serviço de tapa buraco na Rua João Pedron, defronte ao nº 149, localizada no Bairro 

Anchieta.” Indicação nº 1135/2018. “Indica ao Executivo, a substituição dos equipamentos de 

ginástica enferrujados por equipamentos para diversão infantil (playground) da Praça Ana Costa 

da Silva, localizada na Rua Maria Pires, Savoy II.” Indicação nº 1136/2018. “Indica ao Executivo, 

os serviços de cascalhamento e nivelamento na Rua Araraquara, localizada no Bairro Jardim 

Jequitibá.” Indicação nº 1137/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza, roçada e a 

substituição dos equipamentos de ginástica enferrujados por equipamentos para diversão infantil 

(playground) da Praça 1º de Maio, localizada na Rua Afonso Meira Junior, Bairro Vila São Paulo.” 

VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 1119/2018. “Indica ao Executivo, 

o serviço de manutenção da iluminação pública existente em toda extensão da Avenida José Batista 

Campos, localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 1120/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de capina e limpeza em toda extensão da Rua Amazonas, localizada no Jardim Italmar.” 

Indicação nº 1121/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção na pintura de 

sinalização de solo, em toda a extensão da Rua Joaquim Meira, localizada no Centro.” Indicação 

nº 1128/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de iluminação pública em toda extensão da Rua São 

Caetano, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 1129/2018. “Indica ao Executivo, 

os serviços de roçada e limpeza, bem como verificar a contenção da origem do esgoto despejado 

em toda a extensão da Avenida Rio de Janeiro, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Concluída 

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

Em seguida, tem início a deliberação dos requerimentos. A pedido do Vereador Alder Ferreira 

Valadão, o Senhor Presidente colocou em votação o PEDIDO DE VOTAÇÃO EM BLOCO 

DOS REQUERIMENTOS PAUTADOS, sendo o pedido APROVADO com 09 (nove) votos 

favoráveis. Na sequência, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura 

dos requerimentos pautados. REQUERIMENTO Nº 104/2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS, subscrito pelos nobres edis: Alder 

Ferreira Valadão, José Domingos Gonçalves Silva e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao 

Executivo, informações sobre a inclusão no cronograma de obras dos serviços de pavimentação 

da Rua Celso Aires da Cunha, em toda sua extensão, situada no Bairro Chácara Itamar, nos termos 



que especifica.” REQUERIMENTO Nº 105/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO 

CARLOS ROSSMANN, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos 

Santos Barros, Peterson Gonzaga Dias e Wilson Oliveira Santos. “Solicita à Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, a realização de estudos visando à implantação de um Centro 

Estadual de Educação de jovens e Adultos - CEEJA, em nosso Município.” REQUERIMENTO 

Nº 106/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrito 

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

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

“Solicita ao Hospital Regional de Itanhaém, informações sobre a quantidade de vagas e leitos 

destinados ao Município de Itanhaém, segundo o contrato celebrado entre o Governo do Estado e 

a Prefeitura Municipal de Itanhaém.” REQUERIMENTO Nº 107/2018, DE AUTORIA DO 

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

Santos Barros e José Domingos Gonçalves Silva. “Solicita ao Executivo, informações sobre as 

quadras esportivas e poliesportivas municipais e os projetos em desenvolvimento no Município de 

Itanhaém.” REQUERIMENTO Nº 108/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

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

Oliveira Santos. “Solicita ao PROCON, informações acerca do trabalho realizado no combate a 

prática anticompetitiva gerada a partir do paralelismo de preço e revendas de combustíveis e da 

articulação entre os concorrentes para a fixação de preços iguais ou com diferença mínima.” 

REQUERIMENTO Nº 109/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS 

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

Barros, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, junto à 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, informações a respeito do curso do EJA - Educação 

de Jovens e Adultos, ministrado na EM Harry Forssell, localizada no Bairro Jardim Oásis.” Em 

seguida, é realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS 104/2018, 

105/2018, 106/2018, 107/2018, 108/2018 E 109/2018, sendo todos aos requerimentos 

APROVADOS com 09 (nove) votos favoráveis. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Alder 

Ferreira Valadão, Silvio Cesar de Oliveira, João Carlos Rossmann e Carlos Antônio Ribeiro, onde 

procederam suas justificativas 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, Peterson 

Gonzaga Dias, Carlos Antônio Ribeiro e João Carlos Rossmann. Não havendo mais nenhum 

vereador inscrito para falar, o Senhor Presidente suspendeu a sessão às 19h17min. Reiniciados os 

trabalhos às 19h33min, a pedido do Senhor Presidente, os Senhores Vereadores registraram as 

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

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

ao Projeto de Lei nº 71, 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. Na sequência, 

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

leitura da propositura pautada. PROJETO DE LEI Nº 71, DE 2018, DE AUTORIA DO 

EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.835.000,00 

(três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), para reforço de dotações 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. 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 SEXAGÉSIMA 

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 8 de outubro, às 18h00min, e declarou 

encerrada a sessão às 19h35min. 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”, vinte e quatro de setembro de dois mil e 

dezoito. 
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