
Ata da Septuagésima Sétima Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

-18 de fevereiro de 2019- 
 

Aos dezoito 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 18h12min, realizou-se a Septuagésima Sétima 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 Sétima 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. A ata da SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRA é colocada em votação, 

não havendo manifestação contrária, é aprovada. A seguir, o Senhor Presidente informou que 

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

BALANCETES DA RECEITA RECEBIDA E DESPESA REALIZADA referentes ao 

MÊS DE JANEIRO, DE 2019, estando os mesmos publicados no quadro instalado na 

recepção da Câmara Municipal. 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 a 

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 08, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI 

LALLO. “Dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo e 

depredação do patrimônio público, e dá outras providências.” PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 02, DE 2019, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 117, de 24 de março de 2011, e dá outras providências.” 

Concluída a leitura dos projetos apresentados, 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 (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 83/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais 

como: roçada e limpeza na Avenida Ari Carneiro de Saraiva e a Marginal da Estrada, entre os 

Bairros Vila São Paulo, Cidade José Duarte, Balneário Laranjeiras e Vila Nova Itanhaém.” 



Indicação nº 84/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e 

limpeza na Avenida José Garcia Iglesias, no Bairro Vila Nova Itanhaém.” Indicação nº 

85/2019. “Indica ao Executivo, a realização de uma Força Tarefa para garantir a limpeza 

imediata de rios, córregos e valas, no Bairro Santa Júlia.” Indicação nº 86/2019. “Indica ao 

Executivo, a realização de mutirão para limpeza de valas, roçada de calçadas, capinação de 

ruas e pintura das guias no Bairro Grandesp.” Indicação nº 93/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de melhorias, tais como: manutenção na proteção a beira rio na Rua Marechal 

Rondon, bem como a manutenção no calçamento do porto do Guaraú, localizados no Bairro 

Guaraú.” VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 61/2019. “Indica ao 

Executivo, o serviço de instalação de bicicletários no centro da cidade, distribuídos em pontos 

específicos e devidamente sinalizados com placas indicativas.” Indicação nº 62/2019. “Indica 

ao Executivo, o serviço de cascalhamento e nivelamento de trecho situado à altura 783 (como 

ponto central) da Rua Vereador Cassimiro Guimarães Júnior, localizada no Bairro Santa 

Terezinha/Campos Elíseos.” Indicação nº 63/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

instalação de braços de luz nos postes situados na altura do número 3122, da Avenida Ary 

Carneiro de Saraiva, Bairro Nova Itanhaém.” Indicação nº 67/2019. “Indica ao Executivo, a 

instalação de braços de luz em toda a extensão da Avenida Ribeirão Preto, Bairro Nova 

Itanhaém.” Indicação nº 68/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de repintura de faixa de 

pedestres, altura dos números 720 e 760 da Avenida Vicente de Carvalho, localizada no 

Bairro Praia dos Sonhos.” VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 77/2019. “Indica ao Executivo, a substituição da 

tampa da boca lobo existente na Avenida Marginal, esquina com Rua Hélio Borba Vita, 

calçada da Constrular, localizada no Bairro Jardim das Orquídeas.” Indicação nº 78/2019. 

“Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e roçada na Avenida Padre João Daniel, localizada 

no Bairro Balneário Gaivota.” Indicação nº 79/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

limpeza de guia e calçada, em toda a extensão da Rua Padre Afonso Maria Ratisbone, 

localizada no Bairro Suarão.” Indicação nº 80/2019. “Indica ao Executivo, a fiscalização 

quanto à construção inadequada de valetas e lombadas na Rua João Andrade Júnior, frente ao 

número 622, no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 81/2019. “Indica ao Executivo, os 

serviços de roçada e limpeza na Creche "Dr. Edson Batista de Andrade", e no seu entorno, 

localizada na Rua João Andrade Júnior, Bairro Jardim Oásis.” VEREADOR HUGO DI 

LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 56/2019. “Indica ao Executivo, a 

instalação de lixeiras de concreto nos pontos de ônibus, praças públicas e nas proximidades 

das escolas do nosso Município.” Indicação nº 57/2019. “Indica ao Executivo, a realização 

de estudos objetivando a implantação de iluminação pública nas passagens de pedestres, 

localizadas na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), no trecho compreendido do 

K339 Oeste, divisa dos municípios Itanhaém/Peruíbe e ao K315 Oeste, divisa dos municípios 

Itanhaém/Mongaguá, conforme especifica.” Indicação nº 58/2019. “Indica ao Executivo, a 

realização de um "Concurso de Pintura de Arte Urbana", com a exposição da arte do 



vencedor, nos viadutos de nossa cidade.” Indicação nº 59/2019. “Indica ao Executivo, a 

realização de estudos junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e de Planejamento e 

Meio Ambiente, objetivando a elaboração de projeto para o plantio de árvores e a criação de 

hortas nas escolas municipais.” Indicação nº 60/2019. “Indica ao Executivo, a instalação de 

lixeiras e de placas indicativas sobre a proibição do descarte de lixo nas Praias.” 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

69/2019. “Indica ao Executivo, a implantação do "Projeto Bicicleta Compartilhada", no 

Município de Itanhaém.” Indicação nº 70/2019. “Indica ao Executivo, providências para 

contenção do desmatamento e queimada das matas ciliares e invasões, na Rua do Cano, 

localizada no Bairro do Suarão.” Indicação nº 71/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de 

pintura da sinalização vertical de trânsito "RUA SEM SAÍDA" na Rua das Roseiras, travessa 

da Rua Padre Conde, localizada no Bairro Suarão, lado morro.” Indicação nº 95/2019. 

“Indica ao Executivo, a realização de estudos visando o  fechamento diário de toda a extensão 

da Avenida Presidente Vargas, no período das 5 às 8 hs, permitindo apenas o tráfego local 

neste período.” Indicação nº 96/2019. “Indica ao Executivo, a manutenção em todas as 

lâmpadas internas instaladas no cemitério localizado na Avenida Conceição de Itanhaém, 

Jardim Coronel.” VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA: Indicação nº 

64/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de desobstrução de tubulação e cascalhamento da 

Avenida Praiamar, lado morro, e a inclusão da mesma no cronograma de término de 

pavimentação, localizada no Bairro Vila Loty.” Indicação nº 65/2019. “Indica ao Executivo, 

os serviços de limpeza, roçada e revitalização do canteiro central existente na Avenida 

Conceição de Itanhaém, localizada no Bairro Jardim Coronel.” Indicação nº 66/2019. “Indica 

ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a instalação de 02 (dois) postes e 04 

(quatro) braços de iluminação pública no trevo do Jardim Jamaica, localizado no Km 337 da 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega ambos os lados.” Indicação nº 72/2019. “Indica ao 

Executivo, os serviços de roçada, limpeza e desobstrução do córrego localizado na Avenida 

Sorocabana (lado esquerdo e lado direito da Linha Férrea), entre os bairros Cibratel I e 

Balneário Gaivota.” Indicação nº 73/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada, 

limpeza e abertura de rua em toda extensão da Rua Eucília Chaves de Souza, localizada no 

Bairro Jardim Jamaica, lado praia.” VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: 

Indicação nº 74/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e roçada na marginal na 

Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Rua Luiz Rodrigues, no Bairro Laranjeiras.” 

Indicação nº 75/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de tapa buraco e nivelamento asfáltico 

do trecho situado à altura do número 886 da Avenida Harry Forssel, localizada no Bairro 

Jardim Belas Artes.” Indicação nº 76/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de limpeza e 

roçada no antigo terminal rodoviário, localizado na Rua Pará s/n no Bairro do Gaivota.” 

Indicação nº 82/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de pintura da faixa de pedestre em 

frente ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Itanhaém, localizado na Avenida 

Rui Barbosa, número 1.305, Centro.” Indicação nº 94/2019. “Indica ao Executivo, o 



refazimento total da lombada localizada em frente à Escola Estadual Rosélia Braga Xavier, 

situada no Bairro Balneário Gaivota.” VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: 

Indicação nº 87/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de reparo, limpeza e manutenção na 

tubulação da Avenida Harry Forssell, altura do nº 860, localizada no Bairro Belas Artes.” 

Indicação nº 88/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias como: desobstrução, 

limpeza e roçada da vala localizada na Rua Mathias de Almeida nº 444, no Bairro 

Umuarama.” Indicação nº 89/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto aos órgãos 

competentes, objetivando a construção de um Centro de Treinamento Paraolímpico no 

Município de Itanhaém.” Indicação nº 90/2019. “Indica ao Executivo, gestão junto à Caixa 

Econômica Federal, para a implantação de uma nova Agência Bancária no Bairro Belas 

Artes.” Indicação nº 91/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de construção de um canal 

extravasor, como forma de garantir um maior escoamento das águas em dias de chuva forte, 

ligando do Rio do poço localizado na Avenida São Paulo bairro Cibratel, até a praia.” 

VEREADOR SILVIO CESAR DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação 

nº 92/2019. “Indica ao Executivo, o serviço de roçada de mato na travessa da Rua Hans 

Entholzer, nº 115, localizada no Bairro Jardim Corumbá.” VEREADOR WILSON 

OLIVEIRA SANTOS: Indicação nº 51/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de pintura 

de sinalização de solo para demarcação de vaga exclusiva para deficientes físicos e idosos, em 

toda extensão da Avenida Presidente Vargas, Nova Orla da Praia do Centro.” Indicação nº 

52/2019. “Indica ao Executivo, com a máxima urgência, a limpeza e a manutenção no leito 

carroçável das ruas Rio Grande do Norte, Amazonas, Mato Grosso,  Espirito Santo, Goiânia,  

Goiás e a Ceará, todas localizadas no Bairro Cibratel II.” Indicação nº 53/2019. “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 54/2019. 

“Indica ao Executivo, a construção de um canal na Avenida São Paulo, ligando o Rio do Poço 

ao Mar.” Indicação nº 55/2019. “Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza, bem 

como regularização do esgoto despejado em toda a extensão da Avenida Rio de Janeiro, 

localizada no Bairro Jardim Coronel.” Concluída a leitura, tem início a deliberação dos 

requerimentos. A pedido do Senhor Presidente, o primeiro Secretário procedeu a leitura dos 

requerimentos. REQUERIMENTO Nº 5/2019, AUTORIA DE VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo 

dos Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias. “Solicita à 

Elektro, que informe sobre a possibilidade da retirada do poste de madeira na Rua Antônio 

Sobral, altura do número 311, no Bairro Savoy.” O requerimento é colocado em discussão, 

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

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

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

Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias e Rodrigo Dias de Oliveira. “Solicita 

ao Executivo, informações quanto a execução de obras públicas em 2019.” O requerimento é 



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

com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 9/2019, 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 e Rodrigo Dias de Oliveira. “Solicita ao Executivo, que informe a 

respeito da possibilidade de criação de praça/academia ao ar livre em espaço situado à altura 

6300, esquina da Rua Rubens Marcus Rocha com a Avenida Governador Mário Covas Júnior, 

localizada no Bairro Jardim Califórnia, conforme especifica.” O requerimento é colocado em 

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

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 10/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS, 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 

sobre a possibilidade de elaborar e executar um Plano de Arborização Urbana no Município 

de Itanhaém, e dá outras providências.” 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 09 (nove) 

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 11/2019, DE AUTORIA DOS VEREADORES 

PETERSON GONZAGA DIAS E WILSON OLIVEIRA SANTOS, subscrito pelos 

nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos 

Barros, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva, Rodrigo 

Dias de Oliveira e Silvio Cesar de Oliveira. “Solicita à Sabesp, relatório detalhado referente 

a qualidade da água distribuída ao Município, discriminando seus parâmetros de qualidade, 

físicos, químicos, biológicos e os meios utilizados para os índices obtidos.” O Requerimento é 

colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Peterson Gonzaga Dias, 

Silvio Cesar de Oliveira, João Carlos Rossmann, Wilson Oliveira Santos, 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 12/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO DIAS DE 

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

Barros, João Carlos Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva e Peterson Gonzaga 

Dias. “Solicita ao Executivo, informações a respeito da área onde se localiza o monumento de 

homenagem a Hans Staden.” O requerimento é colocado em discussão, ninguém se manifesta. 

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

REQUERIMENTO Nº 13/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO, 

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

Carlos Rossmann, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo 

Dias de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Hospital Regional Jorge Rossmann 

(HRJR), ao Instituto Sócrates Guaianes (ISG) e à Secretaria Estadual de Saúde, informações a 



respeito do Pronto Socorro Referenciado.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram 

o uso da palavra os nobres edis: Hugo Di Lallo, Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio 

Ribeiro, Silvio Cesar de Oliveira e Peterson Gonzaga Dias. O requerimento continua em 

discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO com 09 

(nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 14/2019, AUTORIA DO VEREADOR 

HUGO DI LALLO, subscrito pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Edinaldo dos 

Santos Barros, José Domingos Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de 

Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Secretário de Estado da Saúde, informações 

sobre os critérios estabelecidos para a disponibilização de vagas na Central de Regulação de 

Ofertas de Serviços da Saúde - CROSS.” O requerimento é colocado em discussão. Fizeram o 

uso da palavra os nobres edis: Hugo Di Lallo, 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. REQUERIMENTO Nº 

15/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA, 

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

Peterson Gonzaga Dias e Rodrigo Dias de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações 

sobre a possibilidade de abertura da Rua Das Uricanas (travessa da Rua Das Palmeiras), 

localizada no Bairro Gaivota, lado praia.” O requerimento é colocado em discussão ninguém 

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

REQUERIMENTO Nº 16/2019, DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES. 

“Solicita ao Executivo, informações sobre a Escola Municipal Silvia Regina Schiavon 

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

Hugo Di Lallo, Carlos Antônio Ribeiro, Peterson Gonzaga Dias 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. Não havendo mais matéria a ser deliberada 

e não havendo, também, tempo regimental para o uso da palavra ao final do expediente, o 

Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendeu a 

sessão às 19h39min. Reiniciados os trabalhos às 20h10min, a pedido do Senhor Presidente, os 

senhores vereadores registraram as suas presenças eletronicamente (quórum completo). 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

procedesse a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta. MOÇÃO DE 

APLAUSOS Nº 9/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS 

ROSSMANN, subscrita pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio 

Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo, José Domingos Gonçalves Silva, 

Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de Oliveira e Wilson 

Oliveira Santos. “Moção de Aplausos e Congratulações ao Senhor Osmar Lima pelos 

relevantes serviços prestados ao Município de Itanhaém na área da comunicação, arte e 

cultura.” MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 10/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 

CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, subscrita pelos nobres edis: Alder Ferreira Valadão, 



Edinaldo dos Santos Barros, Hugo Di Lallo, João Carlos Rossmann, José Domingos 

Gonçalves Silva, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio Cesar de 

Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Senhor 

Felipe Ventura por seus préstimos ao Esporte, sua trajetória de vida e por sua representação 

fortalecedora ao nome de Itanhaém, levando-a ao mundo através de seu nobre ofício e 

conquista internacional.” Concluída a leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta, o 

Senhor Presidente informou que se encontrava na Mesa Diretora requerimento de urgência 

especial, de autoria dos vereadores, ao Projeto de Lei Complementar nº 02, de 2019, de 

autoria da Mesa Diretora. 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. 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 COMPLEMENTAR Nº 02, DE 2019, DE 

AUTORIA DA MESA DIRETORA. “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 117, de 

24 de março de 2011, e dá outras providências.” O projeto é colocado em primeira discussão, 

ninguém se manifesta. Posto em votação eletrônica é APROVADO em primeira discussão 

com 10 (dez) votos favoráveis. VETO TOTAL Nº 09, DE 2018, DE AUTORIA DO 

EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 66, DE 2018, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO, que “Dispõe sobre critérios para desembarque de 

mulheres, idosos e deficientes físicos fora da parada de ônibus, em período noturno nos 

veículos de transporte coletivo do Município de Itanhaém, e dá outras providências.” O veto é 

colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Hugo Di Lallo e Silvio 

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

votação eletrônica é MANTIDO com 09 (nove) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 

PROJETO DE LEI Nº 03, DE 2019, DE AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI 

LALLO. “Dispõe sobre a proibição das redes de supermercados varejistas e atacadistas 

estabelecidas no município de Itanhaém, de promover novas revistas, vistorias ou 

conferências de mercadorias adquiridas por seus consumidores, após o pagamento das 

compras realizadas nos caixas dos estabelecimentos, e dá outras providências.” O projeto é 

colocado em discussão. Fizeram o uso da palavra os nobres edis: Hugo Di Lallo e Carlos 

Antônio Ribeiro. O projeto continua em discussão, ninguém mais se manifesta. Posto em 

votação eletrônica é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 2019, AUTORIA DO VEREADOR HUGO DI LALLO. 

“Dispõe sobre instituição do programa "Sustentabilidade é Nossa Responsabilidade", no 

âmbito da Câmara Municipal de Itanhaém e dá providências correlatas.” O projeto é colocado 

em discussão. Fez o uso da palavra o nobre Edil Hugo Di Lallo. O projeto continua em 

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

votos favoráveis. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01, DE 2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA. “Declara de utilidade 

pública a entidade que especifica.” O projeto é colocado em discussão. Fez o uso da palavra o 

nobre Edil Rodrigo Dias de Oliveira. O projeto continua em discussão, ninguém mais se 

manifesta. Posto em votação eletrônica é 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: 

Silvio Cesar de Oliveira, Alder Ferreira Valadão e Hugo Di Lallo. Não havendo mais nenhum 

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

próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de fevereiro do corrente ano e declarou 

encerrada a sessão às 20h46min. 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”, dezoito de 

fevereiro de dois mil e dezenove.  
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