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Ata da Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

- 13 de abril de 2020 - 
 

 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Itanhaém, por vídeo 

conferência em virtude da orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde – 

OMS na adoção do distanciamento/isolamento social no combate à pandemia do COVID-19 às 

18h23min realizou-se a Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Sétima 

Legislatura, sob a Presidência on line do Vereador Hugo Di Lallo, secretariado pelos Vereadores: 

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

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

Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor 

Presidente ao Primeiro Secretário que procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores, 

(VEREADOR JOSÉ DOMINGOS SILVA, AUSENTE). Havendo número regimental, o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão. Na sequência, o Senhor Presidente informou que se encontrava 

na Mesa Diretora Requerimento, de autoria do representante do PARTIDO SOLIDARIEDADE, 

solicitando a apresentação e deliberação do pedido de licença do VEREADOR JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA (ZEQUINHA), em conformidade com os artigos 259 e 260 

do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 23 da Lei Orgânica do Municipal. Em seguida 

a pedido do Senhor Presidente o Primeiro Secretário procedeu a leitura do Requerimento. (leitura 

do Requerimento). O Requerimento é colocado em discussão. Ninguém se manifesta. O 

Requerimento é colocado em votação. A pedido do Senhor Presidente o Primeiro Secretário realiza 

a chamada nominal de Votação dos Senhores Vereadores. O Requerimento é APROVADO com 08 

(oito) votos favoráveis. A seguir o Senhor Presidente incluiu na pauta desta 121º Sessão Ordinária o 

Requerimento de licença do Vereador JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA 

(ZEQUINHA). Na sequência a pedido do Senhor Presidente o Primeiro Secretário procedeu a 

leitura do Requerimento de licença por 30 (trinta) dias a contar desta data, do Vereador JOSÉ 

DOMINGOS GONÇALVES SILVA (ZEQUINHA). (leitura do requerimento na íntegra). O 

Requerimento é colocado em discussão. Ninguém se manifesta. O Requerimento é colocado em 

votação. A pedido do Senhor Presidente o primeiro Secretário realizou chamada nominal de votação 

dos Senhores Vereadores. O Requerimento de licença de 30 dias do Vereador JOSÉ DOMINGOS 

GONÇALVES SILVA (ZEQUINHA) é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. Ato 

contínuo o Senhor Presidente informou que, em virtude do afastamento do Vereador Titular da 

Cadeira na Câmara Municipal, conforme o que dispõe o artigo 263 do Regimento Interno, da 

CONVOCAÇÃO, do suplente, o Senhor DIOMÁRIO DE SOUZA OLIVEIRA já presente na 

data de hoje por quanto perdurar a licença do titular. A pedido do Senhor Presidente o Primeiro 

Secretário registrou a presença do Senhor Vereador DIOMÁRIO DE SOUZA OLIVEIRA. Logo 

após a ata da Centésima Vigésima Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura é colocada em 

votação, não havendo manifestação contrária, é aprovada. Na sequência, a pedido do Senhor 

Presidente, o Primeiro Secretário procedeu a leitura dos Projetos apresentados. PROJETO DE LEI 
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Nº 34, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade do fornecimento de álcool gel, máscaras e luvas pelos estabelecimentos 

comerciais permitidos o atendimento ao público ou delivery durante o período de quarentena 

determinados pelos órgão público, devido ao COVID-19 (CORONAVÍRUS) e, a obrigatoriedade 

do fornecimento de álcool gel, máscaras e luvas pelos estabelecimentos comerciais autorizados sua 

abertura após o período”. PROJETO DE LEI Nº 36, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR 

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA. “Inclui a CORRIDA #ITANHAÉM no Calendário Oficial de 

Eventos no Município de Itanhaém”. PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2020, DE AUTORIA DO 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos comerciais do Município de Itanhaém, que acondicionam e comercializam 

produtos por peso ou pré-medidos, manterem balança digital para conferencia dos pesos a 

disposição dos consumidores”. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03, DE 2020, DE AUTORIA 

DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO. “Acrescenta Parágrafos único ao artigo 141 

da Resolução nº 349, de 12 de maio de 1998”. Concluída a leitura o Senhor Presidente encaminhou 

os Projetos às Comissões. A seguir a pedido do Senhor Presidente o Primeiro Secretário realizou a 

chamada nominal dos Senhores Vereadores para a leitura das indicações. VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO: Indicação nº 377/2020 Indica ao Executivo, que viabilize junto a 

Secretaria responsável, a indicação de uma praça PET em nosso Município, Indicação nº 378/2020 

Indica ao Executivo, a fiscalização de um rio que passa por debaixo da pavimentação, localizado na 

Rua: Porto Alegre, próximo ao número 335, no Bairro Gaivota, Indicação nº 379/2020 Indica ao 

Executivo, o serviço de melhorias tais como: nivelamento, cascalhamento, roçada e limpeza das 

valas em toda extensão da Rua: Trinta e oito, localizada no Parque Vergara, Indicação nº 385/2020 

Indica ao Executivo, a realização de estudos objetivando uma campanha para castração de animais 

no Município, Indicação nº 386/2020 Indica ao Executivo, a realização de uma Força Tarefa para 

garantir a limpeza imediata de rios, córregos e valas, no Bairro Santa Júlia. VEREADOR 

CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO: Indicação nº 360/2020 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 361/2020 Indica ao Executivo, o serviço 

instalação de braços de luz em toda a extensão da Avenida Paulina, Bairro Nova Itanhaém, 

Indicação nº 362/2020 Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de pavimento em trecho 

localizado entre as alturas 721 e 822 da Rua Padre Arnaldo Dante, Bairro Jardim Suarão, Indicação 

nº 363/2020 Indica ao Executivo, o serviço de nivelamento e reassentamento de pavimento em 

trecho localizado entre as alturas 721 e 822 da Rua Padre Arnaldo Dante, Bairro Jardim Suarão, 

Indicação nº 364/2020 Indica ao Executivo, o serviço de instalação de tubulação para área situada à 

altura 5055 - e entornos - da Avenida Sorocabana, Bairro Cibratel. VEREADOR EDINALDO 

DOS SANTOS BARROS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 372/2020 Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e roçada na Rua Dom José Varoni, localizada no Bairro Nossa 

Senhora do Sion, Indicação nº 373/2020 Indica ao Executivo, os serviços de roçada da lateral na 

Estrada Coronel Joaquim Branco, entre a Avenida Cabuçu e a Estação de Tratamento de Águas 

Mambú da Sabesp, Indicação nº 374/2020 Indica ao Executivo, a implantação de um abrigo de 

passageiros, com cobertura e assento, no ponto de ônibus localizado na Estrada Coronel Joaquim 

Branco, ao lado do Supermercado Prático, localizada no Bairro Jardim Tropical, Indicação nº 

375/2020 Indica ao Executivo, os serviços de capina e limpeza na Rua Osasco, localizada no Bairro 

Nova Itanhaém, Indicação nº 376/2020 Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e 

sarjetas em toda a extensão da Rua Roberto Pompéu, localizada no Bairro Cidade Anchieta. 

VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 359/2020 Indico ao Executivo que proceda nas 
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escolas municipais a realização do cadastro para recebimento do auxílio emergencial, Indicação nº 

387/2020 (LEITURA DISPENSADA) Indica ao Executivo os serviços de limpeza e roçada em 

toda a extensão da Rua Mathias de Almeida, no Bairro Rio do Poço, Indicação nº 388/2020 

(LEITURA DISPENSADA) Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada na Rua Eulicia 

Chaves Souza, esquina com a Rua André José Camargo, localizada no Bairro Jamaica, Indicação 

nº 389/2020 (LEITURA DISPENSADA) Indica ao Executivo os serviços de nivelamento e 

cascalhamento da Rua dos Pescadores em toda sua extensão, no Bairro Tropical, Indicação nº 

390/2020 (LEITURA DISPENSADA) Indica ao Executivo o serviço de retirada de entulho 

existente na Rua Antônio Parreiras, esquina com a Rua Bernardino de Souza, no Bairro Belas Artes. 
VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

358/2020 Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua 

João Ramos Gomes, localizada no Bairro Jardim Mosteiro, Indicação nº 365/2020 Indica ao 

Executivo, o reparo e a manutenção da Avenida Vereador Armando Ferreira em toda sua extensão,  

localizada no Bairro Gaivota, Indicação nº 366/2020 Indica ao Executivo, o serviço de calçamento 

na Rua João da Guia, localizada no Bairro Jardim Itapel, Indicação nº 367/2020 Indica ao 

Executivo, a instalação de lombadas em frente aos números 774 e 950 na Rua Nerval Leal, 

localizada no Bairro Nova Itanhaém, Indicação nº 368/2020 Indica ao Executivo o serviço de tapa 

buraco na Rua Ursulina Maria dos Passos, na altura do número 88, no Bairro Jardim Corumbá. 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 380/2020 Indica ao Executivo, que 

seja disponibilizado no site da Prefeitura, informações a população sobre como conseguir o auxílio 

emergencial do Governo Federal devido ao CORONAVIRUS, como: o site qual deve ser acessado, 

os requisitos e documentos necessários para o pedido de concessão, bem como seja disponibilizado 

um link direto com a página de acesso, Indicação nº 381/2020 Indica ao Executivo, a compra 

emergencial de EPI'S descartáveis e adequados à proteção contra o CORONAVIRUS para que 

sejam distribuídos aos servidores, conforme especifica, Indicação nº 382/2020 Indica ao Executivo, 

a contratação emergencial de médicos, enfermeiros, Técnicos e auxiliares de enfermagem para o 

atendimento da população na Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Unidades de Saúde da 

Família, conforme especifica, Indicação nº 383/2020 Indica ao Executivo, a instalação de novos 

leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, em nosso Município, tanto definitivos quanto 

provisórios, para o atendimento da população, em atenção à disseminação do coronavirus em nosso 

Município, Indicação nº 384/2020 Indica ao Executivo, que seja realizado fiscalização periódica 

nas filhas dos bancos e lotéricas, que se estendem pelas calçadas, para que seja mantida a distância 

correta entres seus clientes, evitando assim a disseminação do vírus COVID-19. VEREADOR 

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 353/2020 Indica 

ao Executivo, os serviços de desobstrução, limpeza e roçada da vala localizada na Rua Augusto de 

Lima na altura do Nº690 Bairro Umuarama, Indicação nº 354/2020 Indica ao Executivo, o serviço 

de limpeza, retirada de entulho e lixo acumulado na Rua Carlos Alberto Carvalho Batista (última 

rua) Bairro Guapurá, Indicação nº 355/2020 Indica ao Executivo, o serviço de limpeza de guias e 

sarjetas em toda a extensão da Rua Avelino Ambrósio , localizada no Bairro Corumbá, Indicação 

nº 356/2020 Indica ao Executivo, o serviço de limpeza nos bueiros e galerias, com o 

desentupimento das tubulações com caminhão hidrojato, na Rua Pedro Orsi em toda sua extensão, 

localizada no Bairro Jardim Fazendinha, Indicação nº 357/2020 Indico ao Executivo, a criação de 

um programa de Coleta e Reciclagem de óleo de fritura residual no Município de Itanhaém. 

VEREADOR SILVIO CÉSAR DE OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

369/2020 Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento na Rua 01, em toda sua 

extensão, localizada no Rio do Poço, Indicação nº 370/2020 Indica ao Executivo, os serviços de 
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nivelamento e cascalhamento na Rua João Viana, nº 198, localizada no Bairro Jardim Umuarama, 

Indicação nº 371/2020 Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza na Rua Cotinha 

Magalhães, em toda sua extensão, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion, Indicação nº 

391/2020 Indica ao Executivo, através das suas Secretarias, notificar o proprietário do terreno 

localizado entre a Rua Amapá com a Avenida Padre Daniel, nº 2.358 a 2.362, no Bairro Cibratel II, 

para efetuar limpeza. Concluída a leitura, o Senhor Presidente determinou o encaminhamento das 

indicações ao Senhor Prefeito. Na sequência tem início a deliberação dos requerimentos pautados. 

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

REQUERIMENTO Nº 52, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER FERREIRA 

VALADÃO; subscrito pelos nobres Edis: Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio César de Oliveira e 

Wilson Oliveira Santos. “Solicita a SABESP, informações sobre a pressão do ar na tubulação, 

fazendo com que o ponteiro do hidrômetro gire mesmo sem água, ou seja, registrando um consumo 

inexistente”. O Requerimento é colocado em discussão. Ninguém se manifesta. O Requerimento é 

colocado em votação. A pedido do Senhor Presidente o Primeiro Secretário procedeu a chamada 

nominal de votação dos Senhores Vereadores. O Requerimento é APROVADO com 09 (nove) 

votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 53, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR 

ALDER FERREIRA VALADÃO (LIDO NA ÍNTEGRA PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

A PEDIDO DO AUTOR); subscrito pelos nobres Edis: Carlos Antônio Ribeiro, Rodrigo Dias 

de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, informações sobre o programa Rede 

de Proteção a Mãe Paulista, em nosso Município”. O Requerimento é colocado em discussão. 

Ninguém se manifesta. O Requerimento é colocado em votação. A pedido do Senhor Presidente o 

Primeiro Secretário procedeu a chamada nominal de votação dos Senhores Vereadores. O 

Requerimento é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 54, DE 

2020, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO (RETIRADO PELO 

AUTOR), “Solicita à ELEKTRO, informações a respeito da possibilidade de redução temporária 

dos valores padrão referentes ao fornecimento de energia elétrica, bem como o não corte e ou 

quebra de acordos/parcelamentos em decorrência de atrasos nos pagamentos de contas; pelo período 

de 90 dias, decorrentes da quarentena ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, conforme 

especifica”. REQUERIMENTO Nº 55, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS 

ANTÔNIO RIBEIRO (RETIRADO PELO AUTOR), “Solicita à SABESP, informações a 

respeito da possibilidade de redução temporária dos valores padrão referentes ao fornecimento de 

água, bem como o não corte e ou quebra de acordos/parcelamentos em decorrência de atrasos nos 

pagamentos de contas; pelo período de 90 dias, decorrentes da quarentena ocasionada pela 

pandemia do novo coronavírus, conforme especifica”. REQUERIMENTO Nº 56, DE 2020, DE 

AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS; subscrito pelos nobres Edis: 

Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, Rodrigo Dias 

de Oliveira, Silvio César de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, 

informações sobre a quantidade de Kits para testes de coronavírus recebida pelo Município, como 

estão sendo os procedimentos para realização dos testes e como estão sendo realizados os 

atendimentos a pacientes infectados e possíveis infectados, conforme especifica”. O Requerimento 

é colocado em discussão. Fez uso da palavra o nobre Edil Peterson Gonzaga Dias. Requerimento 

ainda em discussão, ninguém se manifesta. O Requerimento é colocado em votação. A pedido do 

Senhor Presidente o Primeiro Secretário procedeu a chamada nominal de votação dos Senhores 

Vereadores. O Requerimento é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. Não havendo mais 

matérias a serem deliberadas, o Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores inscritos para 

falarem ao final do Expediente. Fizeram uso da palavra os nobres Edis: Hugo Di Lallo, este com 
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aparte do Vereador Peterson Gonzaga Dias; Wilson Oliveira Santos, Diomário de Souza 

Oliveira, Alder Ferreira Valadão, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio César de Oliveira e 

Peterson Gonzaga Dias. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para falar ao final do 

Expediente e nem matérias a serem deliberadas, antes de encerrar a presente Sessão o Senhor 

Presidente CONVOCOU os Senhores Vereadores para a CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA 

SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no próximo dia 23 de abril, às 14h00min, e declarou 

encerrada a presente Sessão às 19h20min. Para constar, eu, __________________________, Ana 

Marcia Muniz (Diretora do Processo Parlamentar), 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”, treze de abril de dois mil e vinte.  

 

 

 

HUGO DI LALLO 

Presidente 

 

 

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA 

Primeiro Secretário  

 

 

 

PETERSON GONZAGA DIAS 

Segundo Secretário 

 

 


