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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017  1 
 Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 sexta 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 sexta sessão ordinária 10 
do ano de dois mil e dezessete”. O Vereador Whendel 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 15ª Sessão Ordinária do ano de 2017. A ata foi lida, discutida e votada e sem nada a se 13 
acrescentar ou suprimir, foi aprovada por unanimidade. Grande Expediente. Registrem-se as seguintes 14 
moções: de nº102 a nº110, de autoria do Vereador Rodrigo, de pesar pelo falecimento de Sebastiana 15 
Barbetta Lorena, conhecida como Dona Sininha, e José Carlos da Silva; de repúdio à TV Vanguarda por 16 
divulgar somente as más notícias de nossa Cidade, não dando ênfase aos eventos positivos ocorridos em 17 
Cunha e à empresa VIVO SA pelo péssimo serviço prestado aos seus clientes e pelas constantes falhas no 18 
fornecimento do sinal de internet e ainda o péssimo atendimento aos clientes; de congratulações aos 19 
festeiros da Barra do Bié pela realização de mais uma festa naquele bairro, à Secretária de Educação 20 
Kátia Aparecida Spiridigliozzi e sua equipe pelas atividades realizadas em comemoração ao dia dos 21 
professores, à Secretária de Promoção Social Cláudia de Toledo Leite Garcia e sua equipe pelas 22 
atividades em comemoração ao dia das crianças realizadas em Cunha e Campos de Cunha, Lucas Abdalla 23 
pela realização do Move Trail Run em nossa Cidade no último final de semana, e ao Presidente do Rotary 24 
Clube de Cunha, Senhor Bráulio, pela realização de festividades no dia das crianças; de nº111, de autoria 25 
do Vereador Paulo, lamentando o falecimento de Benedito Paula Pereira “Dito Gustinho”; e nº112, de 26 
autoria do Vereador Ilson, de congratulações ao Diretor de Serviços Urbanos, Ademir Sanches pela 27 
colaboração na realização das festividades do dia das crianças em Campos de Cunha. Foram ainda 28 
apresentados os seguintes projetos: Projeto de Lei do Executivo nº046/2017 (Estima a receita e fixa a 29 
despesa da Estância Climática de Cunha - Estado de São Paulo - para o exercício financeiro de 2018), 30 
Projeto de Lei do Executivo nº047/2017 (Dispõe sobre a doação de bens ao Município e dá outras 31 
providências), Projeto de Lei do Executivo nº048/2017 (Dispõe sobre consignações de pagamento dos 32 
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servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município 1 
de Cunha/SP e dá outras providências), Projeto de Lei do Legislativo nº038/2017, de autoria do Vereador 2 
Benedito, Denominação de Rua como Benedito Izidoro Soares, Projeto de Lei do Legislativo nº039/2017, 3 
de autoria do Benedito, Obriga os cartórios a divulgarem os casos de gratuidade e descontos nos serviços 4 
notariais garantidos pela Lei Federal 6.015/73, e Projeto de Lei do Legislativo nº040/2017, de autoria dos 5 
Vereadores Rodrigo e Ilson, Dispõe sobre retificação, baseada em fatos historicamente comprovados, da 6 
data de comemoração do aniversário de fundação do Município de Cunha, e dá outras providências. O 7 
Presidente esclareceu que o projeto de orçamento para 2018 será encaminhado para o e-mail institucional 8 
dos Vereadores e aqueles que quiserem cópia impressa podem solicitá-la na Secretaria. Em comum 9 
acordo com os Vereadores a audiência pública para discussão do orçamento 2018 ficou agendada para o 10 
dia 23 de outubro, às19 horas. Finalmente o Presidente encaminhou os projetos para as comissões 11 
permanentes. Ordem do Dia. Foram apreciados os seguintes projetos: Projeto de Lei do Executivo 12 
nº040/2017 (Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA - do Município de Cunha para o quadriênio 2018 a 13 
2021), aprovado por unanimidade em segundo turno; Projeto de Lei do Executivo nº044/2017 (Dispõe 14 
sobre o reembolso ao órgão ou entidade cedente, nos casos de afastamento de servidores ou empregados 15 
públicos para, sem prejuízo de vencimentos, prestarem serviços na Prefeitura do Município de Cunha) foi 16 
retirado da pauta pelo Presidente para melhor análise; Projeto de Lei do Executivo nº045/2017 (Institui o 17 
Sistema Eletrônico de Escrituração Fiscal e dá outras providências), aprovado por unanimidade; Projeto 18 
de Lei do Legislativo nº029/2017, de autoria do Vereador Saulo, Proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar 19 
e permitir o consumo de bebida alcoólica em festas promovidas por escolas públicas ou particulares e/ou 20 
entidades com fins educacionais e por seus alunos, e dá outras providências correlatas, aprovado por 21 
unanimidade; e Projeto de Lei do Legislativo nº037/2017, dos Vereadores Ilson e Rafael, dispõe sobre a 22 
instituição e inclusão no Calendário de Eventos Oficiais de Cunha o Festival de Inverno Acordes na 23 
Serra, aprovado por unanimidade. Finalmente faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que 24 
auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno Di Santo, Diego A. S. Carvalho, Fernanda L. Carvalho, José 25 
Carlos de Oliveira, Maria Eliége P. Vaz e Leandro S. Coelho. Como não havia mais matérias a tratar o 26 
Presidente encerrou a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus, e eu Whendel Arantes Monteiro, 27 
Secretário da Mesa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo 28 
Presidente da Mesa e Secretário, segundo indica o art. 153 do Regimento Interno desta Casa.  29 
  30 
 Ilson Gonçalves Ledoíno       Whendel Arantes Monteiro 31 
                                     Presidente                                                Secretário 32 


