
Ata da Septuagésima Sexta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-11 de fevereiro de 2019- 
 

Aos onze dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezenove, 

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

Soares”, às 18h15min, realizou-se a Septuagésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Sétima 

Legislatura, sob a presidência do Vereador Hugo Di Lallo, secretariado pelos Vereadores: 

Silvio Cesar de Oliveira e Peterson Gonzaga Dias (Primeiro e Segundo Secretários, 

respectivamente). Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos 

da Septuagésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor 

Presidente, aos Senhores Vereadores, que registrassem as suas presenças (verificou-se a 

ausência do Vereador Alder Ferreira Valadão). Havendo número regimental, o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão. A ata da SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRA 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 dos expedientes do Senhor Prefeito e de Diversos. A pedido do Vereador 

João Carlos Rossmann, 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 a disposição dos senhores 

vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. A pedido do Senhor Presidente, o Primeiro 

Secretário procedeu a leitura do Expediente da Câmara Municipal. ATO Nº 01, DE 5 DE 

FEVEREIRO DE 2019, DE AUTORIA DA PRESIDÊNCIA. “Nomeia a composição das 

Comissões Permanentes da 3ª Sessão Legislativa, exercício 2019.” ATO Nº 02, DE 6 DE 

FEVEREIRO DE 2019, DE AUTORIA DA PRESIDÊNCIA. “Nomeia a composição da 

Comissão de Assuntos Relevantes criada pela Resolução nº 487, de 6 de fevereiro de 2019.” 

RESOLUÇÃO Nº 487, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2019, DE AUTORIA DA 

PRESIDÊNCIA. “Dispõe sobre a criação de uma Comissão Especial de Assuntos 

Relevantes, destinada a acompanhar os procedimentos realizados pelo Executivo no que 

concerne a fiscalização do cumprimento do contrato da Empresa Litoral Sul Transportes 

Urbanos, objeto do Projeto de Resolução nº 3, de 2019, de autoria do Vereador Carlos 

Antônio Ribeiro.” Na sequência, o Senhor Presidente determinou o arquivamento do referido 

Expediente, colocando-o a disposição dos senhores vereadores na secretaria da Câmara 

Municipal. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a 

chamada dos senhores vereadores para a leitura das indicações. VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO (AUSENTE): Indicação nº 30/2019. “Indica ao Executivo 

Municipal a aquisição de cadeiras de rodas para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA.” 



Indicação nº 31/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a poda de 

árvore localizada à Rua José Mendes de Araújo, altura do número 319, localizado no Bairro 

Vila São Paulo.” Indicação nº 32/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de melhorias tais 

como: limpeza, roçada e cascalhamento, na Rua Gilmar José Carneiro, localizada no Bairro 

Campos Elíseos.” Indicação nº 33/2019.  “Indica, ao Executivo, gestão junto à Agência dos 

Correios de Itanhaém, objetivando incluir a entrega de correspondências aos moradores da 

Rua São Leopoldo, no Bairro Pouso Alegre.” Indicação nº 34/2019. “Indica ao Executivo, o 

serviço de limpeza e roçada na Rua Maria Celeste Pinto de Castro, situada no Bairro Jardim 

das Orquídeas.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 7/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de nivelamento e ou cascalhamento em toda a extensão da 

Rua 36, Bairro Aguapeú.” Indicação nº 8/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de 

tubulação de valas, na altura do número 5055, e entornos, da Avenida Sorocabana, localizada 

no Bairro Gaivota.” Indicação nº 9/2019. “Indica ao Executivo, a distribuição e afixação de 

faixas de sinalização com orientação/indicativos de "Proibida a Entrada e/ou o Trânsito de 

Animais na praia", em todas as praias do município.” Indicação nº 10/2019. “Indica ao 

Executivo, a distribuição e afixação de faixas em todas as praias, com orientação/indicativos 

de conscientização referentes ao "Recolhimento de Lixo Particular".” Indicação nº 18/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de limpeza, nivelamento e reassentamento de pavimento, em 

trecho localizado entre as alturas dos números 721 e 822 da Rua Padre Arnaldo Dante, 

localizada no Bairro Jardim Suarão.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 39/2019. “Indica ao Executivo, a notificação do 

proprietário do terreno localizado na Rua Campinas, ao lado do número 17 e 23, localizado no 

Bairro Laranjeira, para a limpeza e conservação do mesmo, nos termos da legislação vigente.” 

Indicação nº 40/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto a Elektro, objetivando a instalação 

de braços de iluminação com as respectivas luminárias, na Rua Projetada II, frente ao número 

133, localizada no Bairro Oasis II.” Indicação nº 41/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

calçamento em toda a extensão da Viela Efigênia Alves da Cunha, localizada no Bairro 

Jardim Oásis.” Indicação nº 42/2019. “Indica ao Executivo, estudos objetivando a 

substituição gradativa das lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas de LED, nas 

mediações do Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro Nogueira Júnior até a Avenida Cabuçu.” 

Indicação nº 43/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza, roçada e calçamento em 

toda a extensão da Rua Campinas, localizada no Bairro Jardim Laranjeiras.” VEREADOR 

HUGO DI LALLO: Indicação nº 12/2019. “Indica ao Executivo, a troca dos equipamentos 

instalados nos playgrounds das praças públicas, por aparelhos de madeira.” Indicação nº 

13/2019. “Indica ao Executivo, a possibilidade de realizar uma Exposição em Homenagem ao 

Vigilante Rodoviário ''''Carlos Miranda.” Indicação nº 14/2019. “Indica ao Executivo, a 

instalação de informativos referente a Campanha contra o Vandalismo, nos pontos turísticos 

de nosso Município.” Indicação nº 15/2019. “Indica ao Executivo, a implantação de cabines 

para recargas de celulares em locais públicos no município de Itanhaém.” Indicação nº 



16/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de placas alertando sobre os riscos de permanecer 

nas praias em momentos de tempestades.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN: 

Indicação nº 35/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto a empresa Litoral Sul, objetivando 

a instalação de um ponto de ônibus com  cobertura,  em toda a extensão da Avenida Cabuçú , 

localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 36/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua Celso Ayres da Cunha, localizada no Bairro 

Chácara Italmar.” Indicação nº 37/2019. “Indica ao Executivo, a fiscalização e regularização 

da origem do esgoto despejado a céu aberto na Rua João Capistrano Pereira, em frente ao nº 

95, localizado  Bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 38/2019. “Indica ao Executivo, a 

execução de obra no calçamento para evitar enchentes, em toda a extensão da Rua das 

Andorinhas , localizada no Bairro Baixio.” Indicação nº 46/2019. “Indica ao Executivo, o 

reforço da fiscalização, através dos Agentes de trânsito, referente à proibição do tráfego de 

caminhões na Rua Cidade de Iguape, localizada no Bairro Cidade Anchieta.” VEREADOR 

JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 11/2019. “Indica ao Executivo, 

os serviços de manutenção e fixação de sinalização de trânsito vertical e horizontal pintura 

faixa de pedestre em toda extensão da Avenida Flacidez Ferreira, localizada no bairro 

Balneário Gaivota.” Indicação nº 17/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

cascalhamento, nivelamento e roçada em todo extensão da Rua Celso Aires da Cunha, 

localizada no bairro Chácara Itamar.” Indicação nº 22/2019. “Indica ao Executivo, a tomada 

de providências em caráter de urgência, dos serviços de cascalhamento e nivelamento da 

Avenida Armênia, localizada no bairro Santa Júlia, bem como a inclusão da mesma no 

cronograma de término de pavimentação, trecho próximo a Escola Municipal Maria 

Conceição Luz.” Indicação nº 23/2019. “Indica ao Executivo, os serviço de roçada, limpeza e 

revitalização do canteiro central localizado entre as Ruas Amaro Prado e Garcia Bento, 

localizadas no bairro Jardim Corumbá.” Indicação nº 24/2019. “Indica ao Executivo, gestão 

junto a Empresa Litoral Sul Transportes Urbanos S/A, para que proceda com a implantação 

ou troca dos abrigos de parada de ônibus com cobertura, em toda extensão da Avenida 

Flácides Ferreira, localizada no bairro Balneário Gaivota.” VEREADOR PETERSON 

GONZAGA DIAS: Indicação nº 19/2019. “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, objetivando a manutenção do 

mesmo, nos termos da legislação vigente.” Indicação nº 20/2019. “Indica ao Executivo, a 

notificação do proprietário do terreno localizado na Rua José Manoel Lourenço Leiro, ao lado 

do número 2110, no Bairro Jardim Magalhães, para a limpeza e conservação do mesmo, nos 

termos da legislação vigente.” Indicação nº 21/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de 

poda de árvore na Rua 14, número 150, travessa da Rua Major Ezequiel e Rua Montezuma 

(antiga rua 24), em frente ao número 1546, ambas localizadas no Bairro Jardim São Fernando, 

neste município.” Indicação nº 44/2019. “Indica ao Executivo, o fazimento do passeio 

público no entorno do terreno em frente a UBS, localizada na Rua Antônio Sobral, Bairro 



Savoy.” Indicação nº 45/2019“Indica ao Executivo, a instalação de ventiladores ou ar-

condicionado na UBS do Bairro Savoy e a manutenção dos bebedouros e encanamento de 

esgoto na UBS do bairro Savoy.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: 

Indicação nº 25/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada da passagem de 

nível, no cruzamento da Rua Araribóia com a Avenida Suarão,  localizada no Bairro Nova 

Itanhaém.” Indicação nº 26/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de  implantação de uma 

área de lazer  com campo de futebol, playgroud e pista de skate, no bairro Guapurá.” 

Indicação nº 27/2019. “Indica ao Executivo, a criação de uma campanha educativa nas 

escolas, para alertar os alunos e jovens o não uso de aparelho celular ao caminhar pela faixa 

de pedestre, conforme especifica.” Indicação nº 28/2019. “Indica ao Executivo, a inclusão no 

cronograma de serviços, de um projeto para a elevação do nível carroçável da ponte sobre o 

Rio Bicudo na Avenida Harry Forssell, no Bairro Belas Artes.” Indicação nº 29/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de recapeamento do asfalto na Rua João Capistrano Pereira, 

localizada no Bairro Jardim Corumbá.” VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA: 

Indicação nº 1/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de poste de Iluminação 

Pública no final da Rua Monsenhor Vicente Zione, travessa da Avenida Cabuçu, Bairro Nossa 

Senhora do Sion.” Indicação nº 47/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento 

e nivelamento da Rua Waldemar Augusto Martins, localizado no bairro Umuarama.” 

Indicação nº 48/2019. “Indica ao Executivo, reparo e manutenção de bueiro na Rua Timóteo 

Garcia Lamas, localizado no bairro Jardim Magalhães.” Indicação nº 49/2019. “Indica ao 

Executivo, a implantação de creche para idosos em Itanhaém.” Indicação nº 50/2019. “Indica 

ao Executivo, o serviço de pavimentação com lajotas Rua Dom Antônio Maria Siqueira até a 

Avenida Ipiranga, Bairro Suarão.” VEREADOR WILSON OLIVEIRA SANTOS: 

Indicação nº 2/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de manutenção de iluminação 

pública, com a troca de 01 (uma) lâmpada, na Rua Manoel Francisco Lisboa, no Bairro Belas 

Artes.” Indicação nº 3/2019. “Indicação ao Executivo, a fiscalização e regularização da rede 

de esgoto da Rua Antônio Sobral, localizada no Bairro Savoy.” Indicação nº 4/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de limpeza de valas, nivelamento e cascalhamento na Rua Emílio 

Paulo, em toda sua extensão, localizada no Bairro Parque Real.” Indicação nº 5/2019. “Indica 

ao Executivo, os serviços de pintura de sinalização de solo para demarcação de vagas 

exclusivas para deficiente físico e idosos, em toda extensão da  Nova Orla, localizada no 

Bairro Centro.” Indicação nº 6/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada 

na Avenida Professor Vicente Caetano de Lima, localizada no Bairro Jardim Sabaúna.” 

Concluída a leitura, tem início a deliberação dos requerimentos. A pedido do Senhor 

Presidente, o primeiro Secretário procedeu a leitura dos requerimentos. REQUERIMENTO 

Nº 1/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO. “Solicita 

ao Executivo, que informe sobre a possibilidade de criação de campanha contra o tráfego de 

veículos nas faixas de areia das praias com instalação de placas e faixas em todas as orlas das 

praias do município com dizeres e indicações claras de proibido trafegar de carro ou moto 



pela faixa de areia da praia e número de Disk Denúncia.” O requerimento é colocado em 

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

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 2/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS. “Solicita à Elektro, que informe sobre a possibilidade de 

instalação de iluminação pública na Rua 30 (trinta), localizada no bairro Guapurá.” O 

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

APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 3/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Solicita ao Executivo, 

informação referente a construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS, no Bairro 

Residencial do Jardim Guapurá.” O requerimento é colocado em discussão. Fez o uso da 

palavra o nobre Edil Peterson Gonzaga Dias. O requerimento continua em discussão, ninguém 

mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 08 (votos favoráveis). 

REQUERIMENTO Nº 4/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ DOMINGOS 

GONÇALVES SILVA. “Solicita ao DER, que informe sobre a possibilidade de construção 

de uma passarela sobre a Rodovia Padre Manoel da Nobrega, próximo ao Km 333 no 

município de Itanhaém, localizada entre os Bairros São Fernando e Bopiranga.” O 

requerimento é colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: José 

Domingos Gonçalves Silva, Silvio Cesar de Oliveira e Peterson Gonzaga Dias. O 

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

é APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 5/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. “Solicita à Elektro, que 

informe sobre a possibilidade da retirada do posto de madeira na Rua Antônio Sobral, altura 

do número 311, no Bairro Savoy.” – Requerimento não apreciado devido a ausência do 

autor. REQUERIMENTO Nº 6/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO. “Solicita ao Executivo, informações quanto a execução de obras 

públicas em 2019.” – Requerimento não apreciado devido a ausência do autor. 

REQUERIMENTO Nº 7/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO 

RIBEIRO. “Solicita à Sabesp, que informe sobre a possibilidade de efetuar a inspeção, e se 

necessário a intervenção/manutenção, do esgoto despejado no passeio público à altura do 

número 61, da Rua Rubens Marcus Rocha, Bairro Jardim Jamaica, conforme especifica.” O 

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

APROVADO com 08 (oito) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 8/2019, AUTORIA 

DO VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA. “Solicita ao Executivo, 

informações sobre a possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento e segurança em 

todas as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBS's, deste município.” O requerimento é 

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

com 08 (oito) votos favoráveis. Concluía a deliberação dos requerimentos, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das Moções de Pesar. 

MOÇÃO DE PESAR Nº 3/2019, DE AUTORIA DOS VEREADORES JOÃO CARLOS 



ROSSMANN E RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA. “Moção de Pesar em virtude do 

falecimento do Senhor Evilmar de Souza Oliveira, ocorrido em novembro de 2018.” 

MOÇÃO DE PESAR Nº 4/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS 

ROSSMANN. “Moção de Pesar em virtude do falecimento do Senhor Paulo Cervinho 

Corredoira, ocorrido em janeiro de 2019.” MOÇÃO DE PESAR Nº 8/2019, DE AUTORIA 

DE TODOS OS VEREADORES. “Moção de Pesar ao Município de Brumadinho/MG, pela 

tragédia ambiental ocorrida com o rompimento da barragem.” Não havendo mais matéria a 

ser delibera, 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 e Peterson Gonzaga Dias. Não havendo mais nenhum 

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

sessão secreta e suspendeu a sessão às 19h07min. Reiniciados os trabalhos às 19h26min, o 

Senhor Presidente solicitou aos vereadores que registrassem as suas presenças 

eletronicamente (verificou-se a ausência do Vereador Alder Ferreira Valadão). Havendo 

número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a 

leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 5/2019, 

DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA VALADÃO. “Moção de Aplausos 

e Reconhecimento ao Festival Frutos da Terra, um evento Itanhaense.” MOÇÃO DE 

APLAUSOS Nº 6/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO 

RIBEIRO. “Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Senhor Amintas José da Costa 

(Senhor Sarrafo, nome artístico) por seus préstimos artísticos e de cunho social, dedicados a 

Itanhaém e ao Brasil através da música em seus 100 (cem) anos de vida.” MOÇÃO DE 

APLAUSOS Nº 7/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR SILVIO CESAR DE 

OLIVEIRA. “Moção de Aplausos e Reconhecimento aos Policiais Civis de Itanhaém.” 

Concluída a leituras das proposituras aprovadas em sessão secreta o Senhor Presidente passou 

a palavra ao Vereador Carlos Antônio Ribeiro para fazer a entrega da Moção de Aplausos nº 

06, de 2019. Em seguida, foi concedida a palavra ao Senhor Amintas José da Costa, onde o 

mesmo procedeu seus agradecimentos. Na sequência, o Senhor Presidente informou que se 

encontravam na Mesa Diretora requerimentos de urgência especial, de autoria dos vereadores, 

aos Projetos de Lei nos 07 e 09, de 2019, 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. A pedido do Senhor Presidente o 

Primeiro Secretário procedeu a leitura das proposituras pautadas. PROJETO DE LEI Nº 07, 

DE 2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta 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 09 (nove) votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 09, DE 2019, DE 



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

valor de R$ 210.000,00 (duzentos 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 09 (nove) votos favoráveis. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO 

DI LALLO. “Dispõe sobre a instituição do programa “Sustentabilidade é Nossa 

Responsabilidade” no âmbito da Câmara Municipal de Itanhaém e dá outras providências 

correlatas.” O projeto é colocado em discussão. A pedido do Senhor Presidente, é colocado 

em votação eletrônica o PEDIDO DE VISTAS POR ESSA SESSÃO AO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 2019, sendo o pedido APROVADO com 09 (nove) votos 

favoráveis. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02, DE 2019, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO. “Regulamenta a utilização e cessão do auditório da 

Câmara Municipal de Itanhaém, e dá providências correlatas.”  O projeto é colocado em 

discussão. A pedido do Senhor presidente é colocado em votação eletrônica PEDIDO DE 

VISTAS POR ESSA SESSÃO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02, DE 2019, sendo 

o pedido APROVADO 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 da Ordem do Dia. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Carlos Antônio Ribeiro e 

Silvio Cesar de Oliveira. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, o Senhor 

Presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e declarou 

encerrada a sessão às 20h00min. Para constar, eu, __________________________, Ana 

Lúcia da Silva Borges (Assessora Administrativa), transcrevi a presente ata, a qual irá 

devidamente assinada pelo Presidente da Câmara Municipal, Vereador Hugo Di Lallo, pelos 

demais membros da Mesa Diretora e por mim. Sala “Dom Idílio José Soares”, onze de 

fevereiro de dois mil e dezenove.  

 

 

 

HUGO DI LALLO 

Presidente 

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA 

Primeiro Secretário  

 

PETERSON GONZAGA DIAS 

Segundo Secretário 

 

 


