
Ata da Centésima Trigésima Sexta Sessão Ordinária da 
Décima Sexta Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 
 

-12 de setembro de 2016- 
 
Aos doze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e 

dezesseis, nesta cidade de Itanhaém, na sede do Poder Legislativo Municipal, à sala 

“Dom Idílio José Soares”, às 18h22min, realizou-se a Centésima Trigésima Sexta 

Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Tiago 

Rodrigues Cervantes, secretariado pelos vereadores: Rodrigo Dias de Oliveira e João 

Carlos Rossmann (primeiro e segundo secretários, respectivamente). Invocando a 

proteção de Deus, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos da Centésima 

Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Sexta Legislatura. Solicitou o Senhor 

Presidente, aos senhores vereadores, que registrassem as suas presenças 

eletronicamente (quorum completo). Havendo número regimental, o Senhor Presidente 

declarou aberta a sessão. A Ata da Centésima Trigésima Quinta Sessão Ordinária é 

colocada em votação, não havendo nenhuma manifestação contrária, é aprovada. Em 

seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Odil Cocozza Vasquez 

para fazer a entrega das Moções de Aplausos nos 31 e 32, de 2016. Não sequência, 

fizeram uso da palavra a senhora Maria Aparecida de Oliveira (Presidente da 

Federação de Boxe do Estado de São Paulo) e o senhor Carlos Oliveira de Souza 

(pugilista “Carlos Furacão), onde procederam seus agradecimentos. 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 Cícero Fernandes Domingos, e com a consonância dos demais edis, é 

dispensada a leitura dos referidos expedientes. A seguir, 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. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

procedesse a leitura do projeto apresentado. PROJETO DE LEI Nº 69, DE 2016, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ. “Dispõe sobre denominação 

de via pública”. Determinou o Senhor Presidente, o encaminhamento do projeto às 

Comissões Permanentes. A seguir, 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 1091/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 

nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Gilmar José Carneiro, 

localizada no Bairro Campos Elíseos.” Indicação nº 1092/2016. “Indica ao Executivo, 



gestão junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a ampliação de 

atendimento por meio dos carteiros no Bairro Jardim Guacira.” Indicação nº 

1093/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: nivelamento e 

cascalhamneto em toda a extensão da Avenida Palmeiras, localizada no Bairro Jardim 

Guacira.” Indicação nº 1094/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais 

como: limpeza e roçada em toda a extensão da Rua José Garcia Iglesias, localizada no 

Bairro Jardim Fazendinha.” Indicação nº 1095/2016. “Indica ao Executivo a 

revitalização da iluminação, reparos, limpeza e higienização do pavimento das praças e 

calçadão, no Centro Histórico de Itanhaém.” VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE 

SOUZA FERREIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1087/2016. “Indica ao 

Executivo, gestão junto à Elektro para a instalação de braços de iluminação nos postes 

da Rua Abelardo de Mendonça, no Bairro Jardim América, e demais equipamentos 

necessários da rede elétrica, conforme especifica.” Indicação nº 1088/2016. “Indica ao 

Executivo, gestão junto à Elektro para manutenção em duas luminárias na Rua 

Campos Sales, no Bairro Jardim Mosteiro, e demais equipamentos da rede elétrica 

necessários; e a instalação de braços de iluminação nos pontes de iluminação pública 

que ainda não possuem, conforme especifica.” Indicação nº 1089/2016. “Indica ao 

Executivo, de forma emergencial, a limpeza, o nivelamento, o cascalhamento e a 

inclusão da Rua Abelardo de Mendonça, em toda sua extensão, no Bairro Jardim 

América, no plano de calçamento da Prefeitura, conforme especifica.” Indicação nº 

1090/2016. “Indica ao Executivo, fazer gestão junto à Concessionária Litoral Sul 

Transportes Urbanos Ltda. para a realização de estudos visando à instalação de Ponto 

de Ônibus na Avenida José Batista Campos, altura do número 920, próximo à entrada 

do Aeroporto "Antônio Ribeiro Nogueira Júnior", no Bairro Jardim Anchieta, e a 

possibilidade de instalação de abrigo no ponto de ônibus em referido local, conforme 

especifica.” Indicação nº 1105/2016. “Indica ao Executivo, de forma emergencial, a 

limpeza, o nivelamento, o cascalhamento e a inclusão da Rua Curitiba, no Bairro 

Jardim América, no plano de calçamento da Prefeitura, conforme especifica.” 

VEREADOR CÍCERO FERNANDES DOMINGOS (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 1109/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: 

roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Arapehy, localizada no Bairro Jardim 

Iemanjá.” Indicação nº 1119/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais 

como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Oscar Simões de Carvalho, 

localizada no Bairro Cidade Anchieta.” Indicação nº 1120/2016. “Indica ao Executivo, 

os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 

Guido Padovan, localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 1121/2016. “Indica 

ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a 

extensão da Rua Edson Bello, localizada no Bairro Jardim Savoy.” Indicação nº 

1122/2016. “Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza 



em toda a extensão da Rua Alacyr Ferreira, localizada no Bairro Jardim Tanise.” 

VEREADOR CONRADO SALLES P. V. CARRASCO (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 1101/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de instalação de braços de 

iluminação pública na Avenida Ary Carneiro de Saraiva, esquina com a Avenida Walter 

Miranda, no Bairro Nova Itanhaém (praia).” Indicação nº 1102/2016. “Indica ao 

Executivo, a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Rua das Orquídeas, 

no Bairro Vila Verde Mar.” Indicação nº 1103/2016. “Indica ao Executivo, a realização 

dos serviços de limpeza e manutenção da Rua Gilmar José Carneiro, no Bairro Vila 

Verde Mar.” Indicação nº 1104/2016. “Indica ao Executivo, a realização dos serviços 

de limpeza e manutenção da Rua Alameda Guaraçai, no Bairro Vila Verde Mar.” 

VEREADOR FLÁVIO DA CRUZ ABBASI (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

1080/2016. “Indica ao Executivo, a abertura da Rua Padre Dittino Della Parte, 

localizada no Bairro Suarão, lado morro.” Indicação nº 1081/2016. “Indica ao 

Executivo, a reforma dos mirantes na Rua Santo Antônio, localizada no Bairro Praia do 

Sonho.” Indicação nº 1110/2016. “Indica ao Executivo, estudos objetivando a criação 

de uma feira de adoção de cães e gatos.” Indicação nº 1111/2016. “Indica ao 

Executivo, a notificação do proprietário do terreno localizado à Rua Jorge Rossmann, 

número 103, Praia dos Sonhos, objetivando a limpeza e conservação do mesmo, nos 

termos da legislação vigente.” Indicação nº 1112/2016. “Indica ao Executivo, a 

realização de estudos objetivando a melhoria do sistema viário, acesso e saída da 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Bairros Jardim Laranjeiras/Marilú.” VEREADOR 

HUGO DI LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1082/2016. “Indica ao 

Executivo, a notificação do proprietário do terreno localizado na Rua São Judas Tadeu, 

altura do número 65, no Bairro Jardim América, para a limpeza e conservação dos 

mesmos, nos termos da legislação vigente.” Indicação nº 1083/2016. “Indica ao 

Executivo, a instalação e substituição da Iluminaria que se encontra em frente à Escola 

Municipal Ana Cândida Ebling de Oliveira, localizada na Rua Otacílio Dantas, na altura 

do número 603, no Bairro Savoy II.” Indicação nº 1084/2016. “Indica ao Executivo, os 

serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Gentil 

Alves Carneiro, no Bairro Parque Real.” Indicação nº 1085/2016. “Indica ao Executivo, 

a colocação de um redutor de velocidade, do tipo lombada, na Rua Jardinópolis, 

localizada no Bairro Umuarama.” Indicação nº 1086/2016. “Indica ao Executivo, a 

fiscalização necessária a fim de coibir veículos com som alto em frente ao Cemitério 

Municipal, localizado na Avenida Rui Barbosa no Centro, e no Cemitério na Rua São 

Carlos, no Bairro Coronel.” VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA 

DISPENSADA): Indicação nº 1113/2016. “Indica ao Executivo, o refazimento da 

calçada danificada localizada na Rua Carlos Angra Fernandes, em frente ao número 

366 e 370, situada no Bairro Jardim Itamar.” Indicação nº 1114/2016. “Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza e desobstrução da canalização, que se encontra 



assobrado, na Rua Carlos Agra Fernandes, número 235 e 336, situada no Bairro 

Jardim Itamar.” Indicação nº 1115/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de um 

redutor de velocidade do (tipo lombada), na Rua Carlos Agra Fernandes, frente ao 

número 204, situada no Bairro Jardim Itapel.” Indicação nº 1116/2016. “Indica ao 

Executivo, a inclusão das Ruas Goiás, Diana, Ametista e Carlos Gomes, do Bairro 

Jardim Marilu, a partir da Avenida Emídio de Souza, no plano de calçamento da 

Prefeitura Municipal de Itanhaém.” Indicação nº 1117/2016. “Indica ao Executivo, a 

instalação de 02 (dois) braços de iluminação pública - (Brip), o primeiro, frente à Rua 

Paulo Roberto Rezende, com a Avenida Sorocabana, lado praia; o segundo, frente à 

Rua Bauru, com a Avenida Sorocabana, lado morro; ambas, situadas no Bairro Cibratel 

II.” VEREADOR ODIL COCOZZA VASQUEZ (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

1077/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutores de velocidade do (tipo 

lombada) e faixas para travessia de pedestres, em vias do Bairro Guapurá, conforme 

especifica.” Indicação nº 1078/2016. “Indica ao Executivo, a instalação de redutores de 

velocidade do (tipo lombada), na Avenida Santo André, Bairro Vila Nova Itanhaém.” 

Indicação nº 1079/2016. “Indica ao Executivo, gestão junto à Elektro, objetivando a 

substituição dos postes de madeira por postes padrão de iluminação pública, na 

Avenida Santo André, no Bairro Vila Nova Itanhaém.” Indicação nº 1106/2016. “Indica 

ao Executivo, o término da pavimentação da Rua Vitor Meireles, no Bairro Belas Artes.” 

Indicação nº 1118/2016. “Indica ao Executivo, a execução de serviços de drenagem 

em vias da Estância Suíça, na região do Bairro Jardim Coronel.” VEREADOR 

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1096/2016. 

“Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua Professor 

Attílio Fonseca, localizada no Bairro Jardim Oásis.” Indicação nº 1097/2016. “Indica ao 

Executivo, a instalação de um braço de iluminação pública na Rua Nelson Ricomini, na 

altura do número 169, no Bairro Tupy.” Indicação nº 1098/2016. “Indica ao Executivo 

os serviços de limpeza, roçada, nivelamento e cascalhamento na Rua São Paulo, no 

Bairro Nossa Senhora do Sion.” Indicação nº 1099/2016. “Indica ao Executivo, o 

serviço de calçamento da Avenida Miami, localizada no Bairro Verde Mar.” Indicação 

nº 1100/2016. “Indica ao Executivo, o serviço de manutenção da iluminação pública na 

Rua R.J., no Bairro Laranjeiras.” VEREADOR TIAGO RODRIGUES CERVANTES 

(LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 1107/2016. “Indica ao Executivo, os serviços 

de nivelamento e cascalhamento da Rua Capitão Afonso Tessitore, em toda sua 

extensão (lado morro), situada no Bairro Parque Jequitiba.” Indicação nº 1108/2016. 

“Indica ao Executivo, a instalação de lombadas de trânsito nas ruas Jesus Ferreira 

Diniz e Prof. Leonor Soares da Silva, situadas no Bairro Guapiranga.” Determinou o 

Senhor Presidente o encaminhamento da indicações ao Senhor Prefeito. Em seguida, 

tem início a apreciação e deliberação dos requerimentos. A pedido do Vereador César 

Augusto de Souza Ferreira, o Senhor Presidente colocou em votação eletrônica o 



PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 134, DE 2016, de autoria do 

mesmo, sendo o pedido APROVADO por unanimidade dos senhores vereadores 

presentes (09 votos favoráveis). Na sequência, o Senhor Presidente colocou em 

votação eletrônica o PEDIDO DE VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS 

PAUTADOS, sendo o pedido APROVADO (07 votos favoráveis e 02 votos contrários). 

Em seguida, é realizada a VOTAÇÃO EM BLOCO DOS REQUERIMENTOS NOS 134, 

135 E 136, DE 2016, sendo todos os requerimentos APROVADOS por unanimidade 

dos senhores vereadores presentes (09 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 uso da palavra os nobres edis: César Augusto 

de Souza Ferreira, Conrado Salles P. V. Carrasco, Alder Ferreira Valadão e João 

Carlos Rossmann. 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 dezenove de setembro do corrente ano, às 18h000min, e declarou 

encerrada a sessão às 19h10min. Para constar, eu, 

______________________________, Ana Lúcia da Silva Borges (Redatora de Atas), 

transcrevi a presente ata, a qual irá devidamente assinada pelo Presidente da Câmara, 

Vereador Tiago Rodrigues Cervantes, pelos demais membros da Mesa Diretora e por 

mim. Sala “Dom Idílio José Soares”, cinco de setembro de dois mil e dezesseis.  
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