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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017  1 
 Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às vinte horas, na Sala das 2 
Sessões “Plínio Pereira Coelho”, na Câmara Municipal de Cunha, realizou-se a décima sessão ordinária 3 
desta Casa no ano de 2017. A presente sessão foi dirigida pelo Presidente da Câmara Municipal de 4 
Cunha, o Vereador Ilson Gonçalves Ledoíno e secretariada pelo Vereador Whendel Arantes Monteiro, 5 
primeiro Secretário; contando ainda com a presença dos Vereadores: Benedito César Soares, Bruno de 6 
Oliveira Barbeta, Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Luiz Fernando da Silva, Paulo 7 
Alves de Andrade, Rafael Justino, Rodrigo Sérgio do Nascimento e Saulo Benedito da Silva. Pequeno 8 
Expediente. O Presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: “Sob a 9 
graça e a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da décima sessão ordinária do ano de dois mil e 10 
dezessete”. O Vereador Paulo fez a leitura da Bíblia e em seguida foi executado o Hino Municipal. 11 
Procedeu-se, então, à leitura de todas as correspondências recebidas. Na seqüência foi lida a ata da 9ª 12 
Sessão Ordinária do ano de 2017. A ata foi colocada em discussão e em votação e sem nada a se 13 
acrescentar ou suprimir, foi aprovada por unanimidade. Grande Expediente. Registrem-se as seguintes 14 
moções: de nº 51 a 60/2017, de autoria do Vereador Rodrigo, congratulando aos festeiros do Bairro da 15 
Pedra Branca pela realização da Festa do Divino no bairro e à diretoria e funcionários da APAE pela festa 16 
junina realizada no último fim de semana na praça da matriz, e lamentando o falecimento de Odete de 17 
Toledo Amato, Dulce Maia De Souza, Mateus José dos Santos, Terezinha Bernardino de Oliveira, Célio 18 
Gomes de Oliveira, Deilson Giangola, Maurilio Dias (Teco) e Avelino Rosa (Lino Pedreiro); nº61 /2017, 19 
de autoria do Vereador Ilson, lamentando o falecimento de Nê Mineiro; nº62/2017, de autoria dos 20 
Vereadores Ilson e Rafael, lamentando o falecimento de Benedito Peres da Serra do Indaiá; nº63/2017, de 21 
autoria do Vereador Saulo, congratulando aos irmãos Bruno e Breno Carvalho pela organização do 22 
Campeonato de Futebol da Roça Grande, que teve o time do Pinheiro como campeão e o da Roça Grande 23 
como vice; e nº64/2017, de autoria do Vereador Haroldo, congratulando ao Chefe de Serviços Urbanos, 24 
Ademir Sanches (Coelho) pelo excelente trabalho que vem desempenhando. Foram apresentados dois 25 
projetos: Projeto de Lei do Executivo nº030/2017 e Projeto de Lei do Executivo nº031/2017, que dispõem 26 
sobre a abertura de crédito especial à LOA para alteração de ações, projetos, atividades e inclusão de 27 
elemento econômico na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - do Município de Cunha para o exercício 28 
de 2017. Como foi solicitada urgência na tramitação dos projetos, as urgências foram discutidas e 29 
votadas, sendo aprovadas por unanimidade e os projetos inseridos na ordem do dia. Ordem do Dia. 30 
Inicialmente foi lido, discutido e votado o Veto ao artigo 2º do Autógrafo de Lei nº 1.530/2017 (Dispõe 31 
sobre o direito de atendimento prioritário do idoso nas repartições de saúde municipais e dá outras 32 
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providências). O veto foi mantido por oito votos a dois (Vereadores Benedito e Paulo). Foram ainda lidos, 1 
discutidos e votados, sendo ambos aprovados pela unanimidade dos presentes, dois projetos, a saber: 2 
Projeto de Lei do Executivo nº030/2017, Dispõe sobre a abertura de crédito especial à LOA para 3 
alteração de ações, projetos, atividades e inclusão de elemento econômico na Lei de Diretrizes 4 
Orçamentárias - LDO - do Município de Cunha para o exercício de 2017 (R$40.000,00); e Projeto de Lei 5 
do Executivo nº031/2017, Dispõe sobre a abertura de crédito especial à LOA para alteração de ações, 6 
projetos, atividades e inclusão de elemento econômico na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - do 7 
Município de Cunha para o exercício de 2017 (R$15.000,00). Ainda o Projeto de Lei do Legislativo nº 8 
020/2017, de autoria do Vereador Benedito, Dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores 9 
públicos municipais do Município de Cunha, no dia de seu aniversário natalício, e dá outras providências, 10 
não foi colocado em votação já que recebeu parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação e da 11 
de Finanças e Orçamento. Finalmente faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que 12 
auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno Di Santo, Diego A. S. Carvalho, Fernanda L. Carvalho, 13 
Maria Eliége P. Vaz e Leandro S. Coelho. Como não havia mais matérias a tratar o Presidente encerrou a 14 
presente sessão sob a graça e a proteção de Deus, e eu Whendel Arantes Monteiro, Secretário da Mesa, 15 
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e 16 
Secretário, segundo indica o art. 153 do Regimento Interno desta Casa.  17 
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