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Ata da Centésima Vigésima Terceira Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

- 27 de abril de 2020 - 
 

 

 

 

Aos vinte e sete 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 

18h09min realizou-se a Centésima Vigésima Terceira 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 Terceira Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura. Solicitou o Senhor 

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

(quórum completo). Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 

Logo após a ata da Centésima Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Sétima Legislatura é 

colocada em votação, não havendo manifestação contrária, é aprovada. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Expediente do Senhor 

Prefeito. A pedido do Vereador ALDER FERREIRA VALADÃO, e com a consonância dos 

demais Edis, é dispensada a leitura do mencionado Expediente. A seguir, o Senhor Presidente 

determinou o arquivamento do Expediente do Senhor Prefeito e informou que o Expediente do 

Senhor Prefeito estará digitalizado e a disposição dos Senhores Vereadores no sistema eletrônico de 

gerenciamento legislativo da Câmara Municipal. 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 (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

435/2020 Indica ao Executivo, a criação do Centro Pedagógico de Ciência e Tecnologia. Indicação 

nº 443/2020 Indica ao Executivo, a criação do Fundo Especial Municipal de Amparo à Saúde e 

Assistência Social, que terá por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos, 

oriundos de outras fontes, e destinados ao desenvolvimento das ações sociais, habitação e de saúde 
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pública, para o enfrentamento de crises, catástrofes naturais, auxiliar a população diante de 

sinistros, melhorias no sistema de saúde, conforme especifica. VEREADOR DIOMÁRIO DE 

SOUZA OLIVEIRA (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 463/2020 Indica ao Executivo, a 

fiscalização quanto a recomposição do leito calçado nos locais onde a SABESP está implantando a 

rede de esgoto, conforme especifica, Indicação nº 464/2020 Indica ao Executivo, a construção de 

muro de arrimo para a proteção dos imóveis na região de praia, conforme especifica, Indicação nº 

469/2020 Indica ao Executivo, a possibilidade de proceder a tratativas com o Governo Estadual 

objetivando convênio entre o Hospital Regional e o Município, na forma que especifica. 

VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS BARROS (LEITURA DISPENSADA): Indicação 

nº 448/2020 Indica ao Executivo, os serviços de melhorias, tais como: roçada e limpeza em toda a 

extensão da Rua Aristides Mendes de Oliveira, localizada no Bairro Jardim Corumbá, Indicação nº 

450/2020 Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Salomão 

Assunção, localizada no Bairro Nossa Senhora do Sion, Indicação nº 451/2020 Indica ao 

Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento da Rua Waldemar Feliciano, localizado no 

Bairro Chácaras Cibratel, Indicação nº 452/2020 Indico ao Executivo, o serviço de tubulação da 

Avenida Ribeirão Preto, em toda extensão, localizada no Bairro Nova Itanhaém, Indicação nº 

453/2020 Indica ao Executivo, os serviços de roçada e limpeza de vala na Avenida Coronel 

Joaquim Branco, no trecho entre a Avenida Cabuçu e o Bairro Parque Vergara. VEREADOR 

HUGO DI LALLO (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 438/2020 Indico ao Executivo o 

término da pavimentação com lajotas sextavadas da Avenida São Paulo a partir do número 2305 até 

o seu término, no Bairro Nova Itanhaém, Indicação nº 439/2020 Indica ao Executivo, o serviço de 

nivelamento e cascalhamento na Rua Paranata, travessa da  Av. São Paulo localizada no Bairro 

Nova Itanhaém, Indicação nº 440/2020 Indico ao Executivo os serviços de nivelamento e 

cascalhamento da Rua Emerson da Silva em toda sua extensão, no Bairro Jardim Oásis, Indicação 

nº 441/2020 Indico ao Executivo os serviços de nivelamento e cascalhamento em toda extensão da 

Rua Terceira no Bairro Jamaica, Indicação nº 442/2020 Indico ao Executivo os serviços de 

nivelamento e cascalhamento da Rua 49 em toda sua extensão, no Bairro Parque Vergara. 

VEREADOR JOÃO CARLOS ROSSMANN (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 

436/2020 Indica ao Executivo, os serviços de manutenção, limpeza e roçada da Rua Caçapava 

localizada no Bairro Cibratel II, Indicação nº 437/2020 Indica ao Executivo, a manutenção da 

lombada na Rua Ângelo Bifulco, altura do número 162, localizada no Bairro Savoy, Indicação nº 
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454/2020 Indica ao Executivo, os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua 

Desembargador José David Filho, localizada no Bairro Jardim Santa Terezinha, Indicação nº 

455/2020 Indica ao Executivo, a limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Canadá, 

localizada no Bairro Cibratel II, Indicação nº 456/2020 Indica ao Executivo, os serviços de limpeza 

e roçada em toda a extensão da Rua São Miguel, localizada no Bairro Estância Santa Cruz. 

VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 457/2020 Indica ao Executivo, a 

liberação de hospedagem específica com alimentação aos profissionais de saúde que trabalham, na 

linha de frente no combate ao coronavírus, principalmente aos que necessitam ficar longe de seus 

lares devido terem familiares que fazem parte do grupo de risco, bem como os que trabalham em 

regime de plantão e aos que residem em outros Municípios, para que possam, resguardar os seus 

familiares de um eventual contágio, Indicação nº 458/2020 Indica ao Executivo, gestão junto ao 

Banco Itaú, que está realizando e financiando o projeto "TODOS PELA SAÚDE", que tem como 

finalidade: Informar, com: esclarecimento da população e treinamento para uso de equipamentos, 

Proteger, com: compra de equipamentos de proteção e prevenção, como máscaras, e uso de 

telemedicina, Cuidar, com: compra de testes para detecção do coronavirus, construção de hospitais 

de campanha e de novos leitos de UTI, além da aquisição de equipamentos hospitalares e Retomar, 

com: investimento no preparo da sociedade para retorno à normalidade, sendo os recursos do 

projeto administrados por um grupo de especialistas liderado pelo médico Paulo Chapchap, doutor 

em clínica cirúrgica pela Universidade de São Paulo e diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, 

Indicação nº 459/2020 Indica ao Executivo, a aquisição de termômetros de testa, para utilização de 

triagem prévia dos pacientes e seus acompanhantes com sintomas de coronavirus, na Unidade de 

Pronto Atendimento UPA, a fim de proceder com o isolamento imediato e atendimento em local 

específico, Indicação nº 461/2020 Indica ao Executivo, gestão junto ao Governo Federal, a fim de 

aderir à ação estratégica 'O Brasil Conta Comigo', do Governo Federal, que prevê a participação dos 

alunos dos cursos de graduação de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia na linha de 

frente no combate à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, enquanto o País estiver em 

estado de emergência de saúde pública, Indicação nº 462/2020 Indica ao Executivo, a distribuição 

de máscaras a todos os pacientes e acompanhantes na entrada da Unidade de Pronto Atendimento 

UPA. VEREADOR RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA: Indicação nº 460/2020 Indica ao 

Executivo, campanha de conscientização do uso de máscaras caseiras aos cidadãos em locais de 

acesso público com maior presença de pessoas, como Supermercados, durante o período da 
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pandemia de COVID-19, Indicação nº 465/2020 (LEITURA DISPENSADA) Indica ao 

Executivo, os serviços de limpeza e roçada na Rua Guaracui, localizada no Bairro Balneário Santa 

Julia, Indicação nº 466/2020 (LEITURA DISPENSADA) Indica ao Executivo, o serviço de 

limpeza, bem como a retirada do acúmulo de lixo das guias e sarjetas, na Rua Vital Ferreira, 

cruzamento da Harry Forssel, localizada no Bairro Belas Artes, Indicação nº 467/2020 (LEITURA 

DISPENSADA) Indica ao Executivo, o término do calçamento da Rua Espirito Santo, localizada 

no Bairro Jardim Bopiranga, Indicação nº 468/2020 (LEITURA DISPENSADA) Indica ao 

Executivo, os serviços, de manutenção do ponto de ônibus com cobertura e assento na Rua Emídio 

de Souza, altura do nº 1751, localizado no Bairro Oásis. VEREADOR WILSON OLIVEIRA 

SANTOS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 444/2020 Indica ao Executivo, os serviços 

de limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Sebastião Ferreira de Azevedo, localizada no Bairro 

Jardim Oásis, Indicação nº 445/2020 Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e 

cascalhamento da Rua Emílio Paulo, em toda a sua extensão, situado no Bairro Jardim Coronel, 

Indicação nº 446/2020 Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de valas, roçada, nivelamento e 

cascalhamento da Rua Lazaro Gomes, situada no Bairro Jardim Jamaica, Indicação nº 447/2020 

Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento da Avenida Veratical, localizada 

no Bairro Jardim Coronel, Indicação nº 449/2020 Indica ao Executivo que se providencie a 

limpeza, nivelamento e cascalhamento na Rua José Marciano de Souza, localizada no Bairro 

Umuarama. 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 65, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON 

GONZAGA DIAS; subscrito pelos nobres Edis: Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio 

Ribeiro, Diomário de Souza Oliveira, Edinaldo dos Santos Barros e Wilson Oliveira Santos. 

“Solicita ao Executivo, informações quanto à possibilidade de revitalização e reestruturação, dos 

entrepostos de pesca de nosso Município, quais sejam: Praça do Pescado, Guaraú, Rua do Peixe 

(Baixio), Gaivota, Cibratel e Suarão, conforme especifica”. O Requerimento é colocado em 

discussão. Fizeram uso da palavra os nobres Edis: Diomário de Souza Oliveira, Peterson 

Gonzaga Dias, Silvio César de Oliveira, Diomário de Souza Oliveira como líder do partido, 

Wilson Oliveira Santos, Hugo Di Lallo e João Carlos Rossmann. Requerimento ainda em 

discussão, ninguém se manifesta. O Requerimento é colocado em votação. A pedido do Senhor 
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Presidente o Primeiro Secretário procedeu a chamada nominal de votação dos Senhores Vereadores. 

O Requerimento é APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 66, DE 

2020, DE AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS; subscrito pelos 

nobres Edis: Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Diomário de Souza Oliveira, 

João Carlos Rossmann, Silvio César de Oliveira e Wilson Oliveira Santos. “Solicita com 

urgência ao Governo Federal – Ministério da Saúde, informações sobre a possibilidade de enviar ao 

Município de Itanhaém Respiradores Mecânicos Pulmonares, EPI”s e Testes rápidos para detectar 

COVID-19, tendo em vista, a própria divulgação do Governo Federal em ter adquirido os materiais 

em questão conforme especifica”. O Requerimento é colocado em discussão. Fizeram uso da 

palavra os nobres Edis: Peterson Gonzaga Dias, Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio 

Ribeiro, Silvio César de Oliveira, Peterson Gonzaga Dias como líder do DEM e Hugo Di Lallo 

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 08 (oito) votos favoráveis. 

REQUERIMENTO Nº 67, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR DIOMÁRIO DE 

SOUZA OLIVEIRA; subscrito pelos nobres Edis: Silvio César de Oliveira e Wilson Oliveira 

Santos. “Solicita ao Executivo, que informe sobre as medidas adotadas de prevenção do Covid-19 

aos servidores que trabalham na linha de frente em abrigos, nas ruas (equipe de abordagem social) e 

Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).”. 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 68, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR DIOMÁRIO 

DE SOUZA OLIVEIRA; subscrito pelos nobres Edis: Alder Ferreira Valadão, Carlos 

Antônio Ribeiro, João Carlos Rossmann, Peterson Gonzaga Dias, Silvio César de Oliveira e 

Wilson Oliveira Santos. “Solicita à SABESP, que informe sobre a fiscalização das empresas 

terceirizadas sobre o recapeamento do piso asfáltico ou calçamento, na execução das obras da 

empresas no Município de Itanhaém, conforme especifica”. O Requerimento é colocado em 

discussão. Fizeram uso da palavra os nobres Edis: Diomário de Souza Oliveira e Carlos Antônio 

Ribeiro. 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 
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votação dos Senhores Vereadores. O Requerimento é APROVADO com 09 (nove) votos 

favoráveis. REQUERIMENTO Nº 69, DE 2020, DE AUTORIA DO VEREADOR ALDER 

FERREIRA VALADÃO; subscrito pelos nobres Edis: Silvio César de Oliveira e Wilson 

Oliveira Santos. “Solicita ao Executivo, junto a Secretaria de Saúde, informações quanto as 

providências que estão sendo tomadas através da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social em relação a distribuição de cestas básicas para as famílias que estão 

inscritas nos programas sociais e as demais que também necessitam devido ao enfrentamento a 

pandemia (COVID-19)”. 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. Na Sequência, o Senhor Presidente passou a palavra 

aos Vereadores inscritos para falarem ao final do Expediente. Fizeram uso da palavra os nobres 

Edis: Carlos Antônio Ribeiro, Silvio César de Oliveira, Alder Ferreira Valadão, Diomário de 

Souza Oliveira, Peterson Gonzaga Dias e Hugo Di Lallo. 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 QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no próximo dia 04 de maio, às 

18h00min, e declarou encerrada a presente Sessão às 19h25min. 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”, 

vinte e sete de abril de dois mil e vinte.  

 

 

 

 HUGO DI LALLO 

Presidente 

 

 

   

SILVIO CESAR OLIVEIRA 

Primeiro Secretário 
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Segundo Secretário 

   

 
 


