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Ata da Centésima Vigésima Quarta Sessão Ordinária da 

Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Itanhaém 

 

- 04 de maio de 2020 - 
 

 

Aos quatro dias do mês de maio 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 

18h38min (sessão iniciada com atraso por problemas técnicos na transmissão da vídeochamada) 

realizou-se a Centésima Vigésima Quarta 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 Quarta 

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 Terceira 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. Na Sequência a pedido do Senhor Presidente, o Primeiro 

Secretário procedeu a leitura dos Projetos apresentados. PROJETO DE LEI Nº 43, DE 2020, DE 

AUTORIA DO VEREADOR PETERSON GONZAGA DIAS. “Dispõe em caráter excepcional 

sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados 

contraídos por servidores públicos Municipais ativos e inativos, no âmbito do Município de 

Itanhaém/SP e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 44, DE 2020, DE AUTORIA DO 

VEREADOR HUGO DI LALLO. “Altera o anexo 5º da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977 

que dispõe sobre a divisão do território do Município em zonas de uso, regula o parcelamento, uso e 

ocupação do solo e dá outras providências e dá outras providências correlatas”. Concluída a leitura, 

o Senhor Presidente encaminhou os Projetos as 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 (LEITURA DISPENSADA): 

Indicação nº 491/2020 Indica ao Executivo, a criação do "Fundo Municipal Econômico", para 

incentivar o empreendedor, com objetivo de assegurar a manutenção e projeção das empresas e 

assim, potencializar a geração de emprego e renda, Indicação nº 492/2020 Indica ao Executivo, a 

criação de barreira de higienização dos veículos que acessam e saem da cidade com avaliação 

térmica dos motoristas para salvaguardar os motoristas e os caminhoneiros da nossa cidade que não 

pararam as suas atividades com a entrega de kits de higienização: máscara, álcool gel e outros nas 

principais entradas de nossa cidade. VEREADOR CARLOS ANTÔNIO ROBEIRO: Indicação 
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nº 476/2020 Indica ao Executivo, manutenção e reestruturação de bueiro da Av. Vereador Armando 

Ferreira, altura da Escola Estadual Roselia Braga Xavier no Bairro do Gaivota, Indicação nº 

477/2020 Indica ao Executivo, o serviço de poda de árvore que se encontra na esquina da Rua 

olímpia com a Rua Acre no Bairro Jd. Laranjeiras, Indicação nº 478/2020 Indica ao Executivo, o 

serviço de substituição de tubulação da Avenida Vereador Armando Ferreira, situada próximo à 

altura da Escola Estadual Rosélia Bragra Xavier - Bairro Gaivota, Indicação nº 479/2020 Indica ao 

Executivo, o serviço de calçamento da Rua André José Camargo, antiga Rua K, lado morro, 

paralela à Av. Albert Sabin, Jd. Jamaica, Indicação nº 480/2020 Indica ao Executivo, a realização 

de sinalização de proibição de estacionamento fora dos bolsões na Av. Governador Mario Covas Jr. 

Em toda a sua extensão, principalmente nos trechos das Av. Ver. Armando Ferreira e Av. Flácides 

Ferreira, no Bairro do Gaivota. VEREADOR DIOMÁRIO DE SOUZA OLIVEIRA: Indicação 

nº 490/2020 Indica ao Executivo a construção de uma plataforma de pesca às margens do Rio 

Itanhaém, na Boca da Barra, neste Município. VEREADOR EDINALDO DOS SANTOS 

BARROS (LEITURA DISPENSADA): Indicação nº 471/2020 Indica ao Executivo, o serviço de 

nivelamento e cascalhamento por toda a extensão da Rua Oito, próxima a Rua Sergipe, localizada 

no Bairro Santa Cruz, Indicação nº 472/2020 Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de valas 

e roçada em toda a extensão da Rua José Marques, localizada no Bairro Savoy II, Indicação nº 

473/2020 Indica ao Executivo, os serviços de limpeza de toda extensão da Rua Equador, em toda 

extensão, localizada no Bairro São Fernando, lado praia, Indicação nº 474/2020 Indica ao 

Executivo, o serviço de limpeza de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Ovídio Tavares de 

Oliveira, localizada no Bairro Jardim Mosteiro. VEREADOR HUGO DI LALLO: Indicação nº 

470/2020 Indico ao Executivo os serviços de nivelamento e cascalhamento da Rua dos Caçadores 

em toda sua extensão, no Bairro Tropical, Indicação nº 486/2020 Indica ao Executivo, os serviços 

de limpeza e roçada no final da Rua Alcides Marques, antiga Rua Pernambuco, localizada no Bairro 

Cibratel II, Indicação nº 487/2020 Indica ao Executivo os serviços de limpeza e roçada da esquina 

da Rua Paulino Amâncio Ribeiro, com a Estrada Coronel Joaquim Branco, localizada no Bairro Pq. 

Balneário Itanhaém, Indicação nº 488/2020 Indica ao Executivo o serviço de remarcação da 

sinalização viária horizontal (faixa de pedestres) na Rua Alberto Simões, e na Rua Valdemir Biller 

Brandão, nas proximidades do Viaduto Vildemar de Souza Oliveira, localizado no Bairro Cidade 

Anchieta, Indicação nº 489/2020 Indico ao Executivo o término da pavimentação com sextavados 

da Rua Doutor Lucas Nogueira Garcês, localizada no Bairro Jd. Suarão. VEREADOR 

PETERSON GONZAGA DIAS: Indicação nº 481/2020 Indica ao Executivo, que seja pago aos 

servidores linha de frente no combate ao COVID-19 o adicional de insalubridade em grau máximo, 

Indicação nº 482/2020 Indica ao Executivo, ações de fiscalização nas feiras livres, ao combate ao 

novo coronavírus, tais como: distanciamento entre as barracas, isolamento de distância do tabuleiro 

das mercadorias em toda extensão das barracas, disponibilização de álcool em gel pelos feirantes 

para os clientes, higienização das máquinas de cartão imediatamente após o uso dos clientes; 

organização de filas dos consumidores para acesso às barracas, proibição de aglomeração de 

pessoas e exigência da utilização de máscaras e luvas descartáveis pelos funcionários, Indicação nº 

483/2020 Indica ao Executivo, a distribuição de kits de higiene para as pessoas em maior 

vulnerabilidade econômica e social, conforme cadastros oficiais existentes no Município, Indicação 

nº 484/2020 Indica ao Executivo, gestão junto a todas as empresas que fornecem produtos e 

prestam serviços para a Prefeitura, solicitando a possibilidade de doações de alimentos, produtos de 

higiene e limpeza para que sejam doados as pessoas em maior vulnerabilidade econômica e social 

de nosso Município, Indicação nº 485/2020 Indica ao Executivo, a doação às pessoas em situação 

de vulnerabilidade, de kits com produtos que auxiliam no atendimento familiar, como fraldas, 
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suplemento alimentar, cesta básica de alimentos, produtos de limpeza e higiene, bem como seja 

realizada a entrega de medicamentos de uso continuo. VEREADOR RODRIGO DIAS DE 

OLIVEIRA: Indicação nº 496/2020 Indica ao Executivo, gestão junto às Empresas de Transporte 

Urbano e Coletivo, como também aos motoristas de aplicativos (UBER, 99 etc) para que 

disponibilize dispensadores de álcool gel abastecidos no interior dos veículos durante o período da 

pandemia do COVID-19. VEREADOR SILVIO CÉSAR DE OLIVEIRA: Indicação nº 

475/2020 Indica ao Executivo, adoção de outras medidas que possibilitem, de forma segura, a 

reabertura dos comércios em nosso Município, Indicação nº 493/2020 (LEITURA 

DISPENSADA) Indica ao Executivo, através das suas Secretarias, notificar o proprietário do 

terreno localizado entre a Rua 16 esquina com a Rua Desembargador José David Filho, localizado 

no Bairro Santa Teresinha, para efetuar limpeza e colocação de tubos, Indicação nº 494/2020 

(LEITURA DISPENSADA) Indica ao Executivo, os serviços de nivelamento e cascalhamento da 

Rua 16, localizado no Bairro Santa Teresinha, Indicação nº 495/2020 (LEITURA DISPENSADA) 

Indica ao Executivo, os serviços de cascalhamento e nivelamento da Avenida São Paulo, entre o 

trecho do final do calçamento até o rio, localizado no Bairro Maranata. 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 70, DE 2020, DE 

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

Alder Ferreira Valadão e Carlos Antônio Ribeiro. “Solicita ao Executivo, informações sobre os 

gráficos referente a disseminação de coronavírus veiculados nos telejornais e no site oficial e nas 

redes sociais da Prefeitura Municipal de Itanhaém, conforme especifica”. O Requerimento é 

colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os nobres Edis: Peterson Gonzaga Dias, Hugo Di 

Lallo, Peterson Gonzaga Dias pela liderança, João Carlos Rossmann, Silvio César de Oliveira, 

este com aparte do Vereador Peterson Gonzaga Dias; Alder Ferreira Valadão e João Carlos 

Rossmann pela liderança. 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. REQUERIMENTO Nº 71, 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 Silvio César de Oliveira. “Solicita ao Executivo, informações sobre a 

possibilidade da Prefeitura, realizar divulgação do Banco do Povo para as pessoas jurídicas de 

micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI) e também microempreendedores 

urbanos e rurais, inclusive do setor informal, referentes as possibilidades de concessão de crédito, 

taxas de juros, prazo para pagamento e carência, através de distribuição de informativos por e-mail, 

whatsapp, carta ou outro mecanismo além do site da Prefeitura, na tentativa de estimular a 

continuidade das atividades das empresas e gerar e manter empregos no Município, conforme 

especifica”. O Requerimento é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os nobres Edis: 

Peterson Gonzaga Dias 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 votação dos Senhores Vereadores. O Requerimento é 

APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº 72, DE 2020, DE 

AUTORIA DO VEREADOR DIOMÁRIO DE SOUZA OLIVEIRA, subscrito pelos nobres 

Edis: Alder Ferreira Valadão, Carlos Antônio Ribeiro, Edinaldo dos Santos Barros, João 

Carlos Rossmann, Peterson Gonzaga Dias, Rodrigo Dias de Oliveira, Silvio César de Oliveira 
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e Wilson Oliveira Santos. “Solicita a Delegacia Seccional de Polícia da Comarca de Itanhaém/SP, 

que informe sobre a possibilidade de remoção dos veículos apreendidos que se encontram nas vias 

públicas, conforme especifica”. O Requerimento é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra 

os nobres Edis: Diomário de Souza Oliveira e Silvio César de Oliveira, este com aparte do 

Vereador 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 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, Diomário de Souza Oliveira, Hugo Di Lallo, Silvio César de 

Oliveira, Wilson Oliveira Santos e Peterson Gonzaga Dias. Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para falar ao final do Expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão às 19h43min, 

retornado às 19h49min, solicitando ao Primeiro Secretário que procedesse a chamada nominal dos 

Senhores Vereadores (quórum completo). Havendo número Regimental, o Senhor Presidente 

passou a deliberar sobre a Ordem do Dia e informou que se encontrava na Mesa Diretora 

REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA ESPECIAL ao PROJETO DE LEI Nº 46, DE 2020, de 

autoria do Executivo. Tendo obedecido aos termos do artigo 167, e incisos, do Regimento Interno 

desta Câmara, o Senhor Presidente solicitou a inclusão dos Projetos na presente Ordem do Dia. 

Dando continuidade aos trabalhos, a pedido do Senhor Presidente o Primeiro Secretário Ad-hoc 

Vereador Rodrigo Dias de Oliveira procedeu a leitura do PROJETO DE LEI Nº 46, DE 2020, 

DE AUTORIA DO EXECUTIVO. “Altera os arts. 12 e 13 da Lei nº 3.992, de 22 de dezembro de 

2014, que dispõe sobre o Plano de Custeio do ITANHAEM PREV – Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Itanhaém, a segregação da massa de segurados e dá outras 

providências”. O Projeto de Lei nº 46, de 2020 é colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os 

nobres Edis: Peterson Gonzaga Dias, Carlos Antônio Ribeiro, Hugo Di Lallo, Wilson Oliveira 

Santos e Silvio César de Oliveira. Projeto de Lei nº 46, de 2020 ainda em discussão, ninguém se 

manifesta. Projeto de Lei nº 46, de 2020 é colocado em votação. A pedido do Senhor Presidente o 

Primeiro Secretário (Silvio César de Oliveira) procedeu a chamada nominal de Votação dos 

Senhores Vereadores. Projeto de Lei nº 46, de 2020 APROVADO com 09 (nove) votos favoráveis. 

Não havendo nenhum Vereador inscrito para falar ao final da Ordem do Dia e nem matérias a serem 

deliberadas, antes de encerrar a presente Sessão o Senhor Presidente CONVOCOU os Senhores 

Vereadores para a CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, a ser realizada 

no próximo dia 11 de maio, às 18h00min, e declarou encerrada a presente Sessão às 20h07min. 

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”, quatro de maio de dois mil e vinte.  

 

 

 

 HUGO DI LALLO 

Presidente 

 

 

   

SILVIO CESAR OLIVEIRA 

Primeiro Secretário 

 PETERSON GONZAGA DIAS  

Segundo Secretário 
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