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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017  1 
 Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às vinte horas e dez minutos, 2 
na Sala das Sessões “Plínio Pereira Coelho”, na Câmara Municipal de Cunha, realizou-se a décima quarta 3 
sessão ordinária desta Casa no ano de 2017. A presente sessão foi dirigida pelo Presidente da Câmara 4 
Municipal de Cunha, o Vereador Ilson Gonçalves Ledoíno e secretariada pelo Vereador Whendel Arantes 5 
Monteiro, primeiro Secretário; contando ainda com a presença dos Vereadores: Benedito César Soares, 6 
Bruno de Oliveira Barbeta, Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Luiz Fernando da 7 
Silva, Paulo Alves de Andrade, Rafael Justino, Rodrigo Sérgio do Nascimento e Saulo Benedito da Silva. 8 
Pequeno Expediente. O Presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes 9 
termos: “Sob a graça e a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da décima quarta sessão ordinária 10 
do ano de dois mil e dezessete”. O Vereador Benedito fez a leitura da Bíblia e em seguida foi executado o 11 
Hino Municipal. Procedeu-se, então, à leitura de todas as correspondências recebidas. Na seqüência foi 12 
lida a ata da 13ª Sessão Ordinária do ano de 2017. A ata foi colocada em discussão e em votação e sem 13 
nada a se acrescentar ou suprimir, foi aprovada por unanimidade. Grande Expediente. Registrem-se as 14 
seguintes moções: nº085, de autoria dos Vereadores Ilson e Rafael, repudiando o Banco Santander em 15 
razão da exposição de quadros Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, no Santander 16 
Cultural em Porto Alegre/RS; nº086, de autoria do Vereador Ilson, congratulando ao Prefeito Rolien 17 
Guarda Garcia e ao Diretor de Serviços Urbanos Ademir Sanches pelo apoio na realização da Festa de 18 
Nossa Senhora dos Remédios 2017, no Distrito de Campos de Cunha; nº087, de autoria do Vereador 19 
Paulo, repudiando o fechamento das Escolas Estaduais dos Bairros Bocaina e Serra do Indaiá neste 20 
Município pelo Secretário de Educação do Estado de São Paulo; nº088, de autoria do Vereador Rodrigo, 21 
congratulando a Secretária Municipal de Educação Kátia Aparecida Spiridigliozzi por ter conseguido 22 
manter aberta a Escola Estadual do Bairro da Bocaina; nº089, de autoria dos Vereadores Rodrigo e Ilson, 23 
congratulando o Padre Amauri Gaioso e os Festeiros pela realização da Festa de Nossa Senhora dos 24 
Remédios no Distrito de Campos de Cunha; nº090, de autoria do Vereador Rodrigo, congratulando o time 25 
do União pela conquista do Campeonato do Sítio; nº091, de autoria do Vereador Haroldo, congratulando 26 
o Prefeito Rolien Guarda Garcia pela realização do Torneio Leiteiro 2017; nº092, de autoria do Vereador 27 
Whendel, congratulando ao Diretor da Cooperativa Chico do Lau, ao Presidente da Cooperativa de 28 
Laticínios de Guaratinguetá Pedro Guimarães, ao funcionário da Cooperativa André da Silva, ao 29 
Veterinário José Antonio, aos funcionários da Prefeitura Ademir Sanches, Idmauro Telles, Fusquinha, 30 
Marcelo Coelho Veras, e a José César pelo empenho e esforço empregado na realização do Torneio 31 
Leiteiro 2017. ; nº093, de autoria do Vereador Whendel, congratulando a Marcos Serafim pela conquista 32 
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do Torneio Leiteiro 2017; nº094, de autoria do Vereador Whendel, congratulando a Tom do Marcha Vale 1 
pela participação no Torneio Leiteiro 2017. Na sequência foi lido, discutido, votado e aprovado por 2 
unanimidade o Requerimento nº006/2017, de autoria dos Vereadores, Benedito, Haroldo, Ilson, Luiz 3 
Fernando, Rafael, Rodrigo e Whendel que requer da Secretária de Educação que seja enviada a esta Casa 4 
descrição das linhas de transporte escolar contendo: nome da linha, kilometragem, responsável e o valor 5 
percebido pelo mesmo para fazer o transporte dos alunos. Foram apresentados os seguintes Projetos de 6 
Lei do Legislativo: nº023 (Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta 7 
na Rede Municipal de Saúde e dá outras providências); nº024 (Institui o Programa de Teste Vocacional 8 
para alunos da Rede Pública de Ensino Municipal de Cunha e dá outras providências); nº025 (Dispõe 9 
sobre a contratação de artistas, grupos, bandas, músicos e afins, locais, para apresentação e/ou exposição 10 
em shows, exposições, eventos artísticos, culturais, musicais, e similares, que receberem subvenções 11 
sociais, ou financeiras, ou auxílio financeiro do Poder Público Municipal ou através dele, e dá outras 12 
providências.); nº026 (Institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias e dá outras 13 
providências); nº027 (Dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos, com água potável, praças e 14 
terminais de ônibus da região central do Município de Cunha); nº028 (Dispõe sobre a obrigatoriedade da 15 
instalação de banheiros em estabelecimentos públicos e privados que tenham atendimento ao público e dá 16 
outras providências); nº030 (Institui no âmbito do Município de Cunha o incentivo à aprendizagem da 17 
arte Origami na rede pública municipal de ensino); nº031 (Dispõe sobre a instituição e inclusão no 18 
Calendário de Eventos Oficiais de Cunha o "Quadrancountry Rural Gospel Fest"); todos de autoria do 19 
Vereador Benedito; nº029 (Proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida 20 
alcoólica em festas promovidas por escolas públicas ou particulares e/ou entidades com fins educacionais 21 
e por seus alunos, e dá outras providências correlatas); de autoria do Vereador Saulo; nº032 (Dispõe sobre 22 
a instituição e inclusão no Calendário de Eventos Oficiais de Cunha o Festival de Cerâmica); nº034 23 
(Dispõe sobre a instituição e inclusão no Calendário de Eventos Oficiais de Cunha "Os tapetes de Corpus 24 
Christ"); ambos de autoria do Vereador Ilson; nº033 (Dispõe sobre a instituição e inclusão no Calendário 25 
de Eventos Oficiais de Cunha a Folia de Reis); nº035 (Dispõe sobre a instituição e inclusão no Calendário 26 
de Eventos Oficiais de Cunha a "ExpoCunha - Festa do Peão Valente"); nº036 (Dispõe sobre a instituição 27 
e inclusão no Calendário de Eventos Oficiais de Cunha a "Cavalaria de São Benedito"); de autoria 28 
conjunta dos Vereadores Luiz Fernando e Ilson; Projeto de Decreto Legislativo nº006/2017, de autoria do 29 
Vereador Rodrigo, de Concessão de Titulo de Cidadania Cunhense a Joás Ferreira de Oliveira. Foram 30 
apresentados ainda dois Projetos de Lei do Executivo: nº041 (Dispõe sobre a abertura de crédito especial 31 
à LOA - serviços de saúde) e nº042 (Dispõe sobre a abertura de crédito especial à LOA – promoção 32 
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social). Ambos projetos vieram com a solicitação de tramitação em regime de urgência. A urgência de 1 
cada projeto foi discutida, votada e aprovada por unanimidade, e então ambos os projetos inseridos na 2 
ordem do dia. O Presidente encaminhou os projetos para as comissões permanentes. Ordem do Dia. 3 
Foram lidos, discutidos, votados e aprovados por nove votos a um (Vereador Benedito), os Projetos de 4 
Lei do Executivo nº041/2017 (Dispõe sobre a abertura de crédito especial à LOA para alteração de ações, 5 
projetos, atividades e inclusão de elemento econômico na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - do 6 
Município de Cunha para o exercício de 2017 - serviços de saúde) e nº042/2017 (Dispõe sobre a abertura 7 
de crédito especial à LOA para alteração de ações, projetos, atividades e inclusão de elemento econômico 8 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - do Município de Cunha para o exercício de 2017 – promoção 9 
social) Finalmente faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos 10 
legislativos: Bruno Di Santo, Diego A. S. Carvalho, Fernanda L. Carvalho, José Carlos de Oliveira, Maria 11 
Eliége P. Vaz e Leandro S. Coelho. Como não havia mais matérias a tratar o Presidente encerrou a 12 
presente sessão sob a graça e a proteção de Deus, e eu Whendel Arantes Monteiro, Secretário da Mesa, 13 
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e 14 
Secretário, segundo indica o art. 153 do Regimento Interno desta Casa.  15 
  16 
 Ilson Gonçalves Ledoíno       Whendel Arantes Monteiro 17 
                                     Presidente                                                Secretário 18 


