
Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-22 de outubro de 2018- 
 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezoito, 

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

Soares”, às 18h24min, realizou-se a Sexagésima 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 

Sexagésima 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, a Ata 

da SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em votação, não havendo 

nenhuma manifestação contrária, é aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente informou que se 

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

BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 

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. A seguir, a pedido do Senhor Presidente, o primeiro Secretário procedeu a 

leitura dos projetos apresentados. PROJETO DE LEI Nº 80, DE 2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO. “Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a 

Alienação Parental.” PROJETO DE DECRETO LAGISLATIVO Nº 18, DE 2018, DE 

AUTORIA DO VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA. “Dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Itanhaense.” Concluída a leitura dos projetos apresentado, o Senhor Presidente 

determinou o encaminhamento dos mesmos 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 

1279/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria Municipal de Educação, para a 

possibilidade de cursos de informática gratuitos nos bairros, utilizando as salas de informática e 

monitoria existentes, em horários fora de uso das unidades escolares, no Município de Itanhaém.” 

Indicação nº 1280/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Secretaria Municipal de Educação, 

objetivando a troca de todas as lousas "quadros negros" das Escolas Municipais por Lousas mais 

modernas e higiênicas, fabricadas com lâminas de MDF Verde.” Indicação nº 1281/2018. “Indica 

ao Executivo, a realização de estudos visando a instalação de placas denominativas nos 

logradouros, nos locais onde se fizerem necessários, bem como a reforma das placas já instaladas 

e deterioradas.” Indicação nº 1282/2018. “Indica ao Executivo, a realização de estudos 

objetivando a criação, por meio de Lei Municipal, do Programa "Planta Popular", visando oferecer 



gratuitamente as famílias mais carentes o projeto de casas com até 70 metros quadrados.” 

Indicação nº 1283/2018. “Indica ao Executivo, a implantação do Programa Identidade Jovem (ID) 

vinculado à Secretaria Nacional da Juventude do Governo Federal.” VEREADOR CARLOS 

ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 1255/2018. “Indica ao Executivo a fiscalização referente à 

constatação de sons e ruídos acima dos decibéis permitidos, vindos de comércio (bar) situado ao 

lado do número 1602 da Avenida Albert Sabin, no Bairro Jardim Regina.” Indicação nº 

1274/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e sinalização “PROIBIDO JOGAR LIXO” 

no canteiro situado na bifurcação entre as ruas Garcia Bento e Profeta Joseph Smith, altura do 

número 20, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 1275/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

limpeza, cascalhamento e calçamento do trecho da via sem saída, situada entre a altura dos 

números 1265 e 1295 da Rua Cardeal Mota, localizada no Bairro Suarão.” VEREADOR 

EDINALDO DOS SANTOS BARROS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1252/2018. 

“Indica ao Executivo, o serviço de calçamento e limpeza em toda a extensão da Viela localizada 

na Rua Arapehy, ao lado do número 81, no Bairro Jardim Iemanjá.” Indicação nº 1272/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento da Avenida Conceição de 

Itanhaém, em toda sua extensão, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 1273/2018. 

“Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento na Rua Goiás, esquina com a 

Emídio de Souza, entre a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e a linha férrea, localizada no Bairro 

Satélite.” Indicação nº 1276/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 

nivelamento e cascalhamento na Avenida Santo André, travessa da Avenida Armênia, localizada 

no Bairro Satélite.” Indicação nº 1277/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias 

e sarjetas em toda a extensão da Rua Barretos, localizada no Bairro Satélite.” VEREADOR 

HUGO DI LALLO: Indicação nº 1256/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto a Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes, objetivando a realização de campanhas sobre o álcool e fumo nas 

Escolas Municipais.” Indicação nº 1257/2018. “Indica ao Executivo, junto às Secretarias de 

Educação, Cultura e Esportes e de Saúde, a promoção de uma semana de prevenção ao câncer 

bucal em nosso município.” Indicação nº 1258/2018. “Indica ao Executivo, a distribuição de 

pulseiras de identificação para crianças em todas as praias do Município, em épocas de temporada 

e feriados.” Indicação nº 1259/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de construção de rampas de 

acesso nas calçadas correspondentes aos pontos de ônibus instalados.” Indicação nº 1278/2018. 

“Indica ao Executivo, a fiscalização em relação aos trabalhadores ambulantes irregulares 

principalmente na temporada de verão, no nosso Município.” VEREADOR JOÃO CARLOS 

ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1242/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de manutenção da pintura das faixas e guias na orla do Cibratel II, localizada no Bairro do 

Cibratel II.” Indicação nº 1243/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de valas, 

nivelamento e cascalhamento na Avenida Brasil e nas Ruas do Dólar, Jardim Coronel e do Franco, 

situadas no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 1244/2018. “Indica ao Executivo, os serviços 

de limpeza nas guias e sarjetas da Rua Antônio Parreiras, localizada no Bairro Belas Artes.” 

Indicação nº 1245/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de melhorias em relação aos pontos de 

ônibus da cidade, bem como coberturas e devidos assentos.” Indicação nº 1246/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de melhorias na Avenida Conceição de Itanhaém, tais como: pinturas das 

guias, adição de pedras artesanais, plantio de árvores/arbustos e até mesmo flores, principalmente 

no canteiro central da via, sentido ao Bairro Jardim Coronel.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS 

GONÇALVES SILVA: Indicação nº 1253/2018. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, 

objetivando a instalação de braços de iluminação pública na Rua México com a Avenida Mário 



Micas, ambas localizadas no Bairro Jardim Jamaica.” Indicação nº 1254/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de roçada, limpeza e nivelamento na extensão da Rua Dr. Luiz Carlos 

Duarte, localizada no Bairro Recanto dos Imigrantes, lado morro.” Indicação nº 1271/2018. 

“Indica ao Executivo, o serviço de manutenção e instalação de braços de iluminação pública na 

Praça (sem denominação), localizada entre a Rua Octacílio Dantas e Rua Alderige Ferreira 

Nascimento, localizada no Bairro Savoy I.” Indicação nº 1286/2018. “Indica ao Executivo, os 

serviços de refazimento de calçada e limpeza das ruas Jaime Lino dos Santos, Antônio Sobral e 

Alderige Ferreira Nascimento, localizadas no Bairro Savoy, nas proximidades da USF - Unidade 

de Saúde da Família.” Indicação nº 1288/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e 

limpeza em toda a extensão da Avenida Osvaldo Alves de Freitas, localizada no Bairro Balneário 

Califórnia.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 1241/2018. “Indica 

ao Executivo, estudos objetivando a substituição das lâmpadas de iluminação pública no Centro 

Histórico de Itanhaém, por lâmpadas de LED.” Indicação nº 1264/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de manutenção da academia ao ar livre, localizada na Avenida Cabuçu, em frente ao 

número 2345, no Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 1284/2018. “Indica ao Executivo, o 

serviço de recapeamento do asfalto na Avenida Alberto Simões, em frente ao estabelecimento 

DIMAR Auto Peças, número 943, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 

1285/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada da Rua Caçapava, localizada no 

Bairro Cibratel II.” Indicação nº 1287/2018. “Indica ao Executivo, a instalação de cobertura no 

ponto de ônibus na Avenida Rui Barbosa, frente ao número 1567, localizada no Bairro Satélite.” 

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

1266/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza, nivelamento e cascalhamento na 

Avenida Edith Prettyman Moreira, localizada no Bairro Luizamar Mirim.” Indicação nº 

1267/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento em toda extensão 

da Rua Bias Fortes, localizada no Bairro Jardim Tanise.” Indicação nº 1268/2018. “Indica ao 

Executivo, os serviços de extensão da rede elétrica, bem como a instalação dos respectivos braços 

de iluminação pública, na Rua Waldemar Magalhães, no Bairro Jardim Itapel.” Indicação nº 

1269/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de recapeamento do asfalto na Rua Vereador Antônio 

Ataulo, localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 1270/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de 

tapa buraco no trecho de saída da Rodovia Padre Manoel da Nobrega com a Avenida Rio de 

Janeiro, próximo ao km 322, no Bairro Satélite.” VEREADOR SILVIO CESAR DE 

OLIVEIRA: Indicação nº 1247/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de pavimentação com 

lajotas na Rua Luiz Rodrigues, localizada no Bairro Jardim Italmar.” Indicação nº 

1248/2018.“Indica ao Executivo, o serviço de pavimentação com lajotas na Rua Amazonas, 

travessa com a Avenida Padre João Daniel, localizada no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 

1249/2018. “Indica ao Executivo, a notificação do proprietário do terreno situado à Rua Salomão 

Assunção, quadra 26, ao lado do nº 03, para limpeza e roçada, no Bairro Nossa Senhora do Sion.” 

Indicação nº 1250/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento do calçamento e 

limpeza da vala na Rua Alameda Campos Elíseos, localizada no Bairro Campos Elíseos.” 

Indicação nº 1251/2018. “Indica ao Executivo, o serviço de pavimentação com lajotas na Rua 

Arthur Maia de Almeida Ramos, localizada no Bairro Parque Jequitibá.” VEREADOR WILSON 

OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 1260/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de 

manutenção na pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dinorah Cruz, localizada 

no Centro.” Indicação nº 1261/2018. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza na 

Rua Gimirim, localizada no Bairro Jardim Tanise.” Indicação nº 1262/2018. “Indica ao 



Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento na Avenida Montezuma (lado morro), em 

toda sua extensão, localizada no Bairro Jardim Bopiranga.” Indicação nº 1263/2018. “Indica ao 

Executivo, determinar estacionamento para vaga de carga e descarga, na Avenida Cabuçu em 

frente ao nº 115, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 1265/2018. “Indica 

ao Executivo, o serviço de pavimentação da Rua Cleusa Morato Pereira, em toda sua extensão, 

localizada no Bairro Jardim Marilú.” Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou o 

encaminhamento das indicações ao Senhor Prefeito. Na sequência, 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. Tendo sido o pedido de votação 

em bloco aprovado, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura 

dos requerimentos. REQUERIMENTO Nº 117/2018, 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 à Empresa Litoral Sul Transportes 

Urbanos Ltda., esclarecimentos a respeito de constantes mudanças/alterações nos trajetos/rotas de 

diversos itinerários/linhas de ônibus e micro-ônibus; acarretando uma série de transtornos à 

população; conforme especifica.” REQUERIMENTO Nº 118/2018, DE AUTORIA DO 

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

Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, Rodrigo Dias de Oliveira e Wilson Oliveira 

Santos. “Solicita ao Executivo, informações sobre o Programa Federal Bolsa-Família no 

Município de Itanhaém.” REQUERIMENTO Nº 119/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 

ALDER FERREIRA VALADÃO, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, José 

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

Executivo, informações e providências imediatas de alçada da Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, em parceria com a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar no combate à usuários de 

drogas instalados na Orla da Praia do nosso Munícipio, fazendo uso de entorpecentes a luz do dia, 

sem nenhuma fiscalização.” REQUERIMENTO Nº 120/2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira 

Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, José Domingos Gonçalves 

Silva, Rodrigo Dias de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, informações 

quanto a construção de uma praça pública na Rua Lili, esquina com a Rua Quinze, entre os bairros 

Vila Lili e Jardim Ritamar, conforme especifica.” REQUERIMENTO Nº 121/2018, DE 

AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA, subscrito pelos nobres edis: 

Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, José 

Domingos Gonçalves Silva e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, informações sobre 

drenagem e o término da pavimentação asfáltica da Rua João Capistrano Pereira, localizada no 

Bairro Jardim Corumbá, conforme especifica.” Concluída a leitura dos requerimentos é realizada 

a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS 117/2018, 118/2018, 119/2018, 

120/2018 e 121/2018, sendo todos aos requerimentos APROVADOS com 09 (nove) votos 

favoráveis. 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: 

Hugo Di Lallo, Wilson Oliveira Santos, Silvio Cesar de Oliveira, Carlos Antônio Ribeiro e 

Peterson Gonzaga Dias. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor 

Presidente convocou os senhores vereadores para a SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO 



ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de outubro p. f., às 18h00min, e declarou encerrada a 

sessão às 18h53min. 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 dois de outubro de dois mil e dezoito. 
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