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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018  1 

 Ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, na Sala das Sessões 2 

“Plínio Pereira Coelho”, na Câmara Municipal de Cunha, realizou-se a terceira sessão ordinária desta 3 

Casa no ano de 2018. A presente sessão foi dirigida pelo Presidente da Câmara Municipal de Cunha, o 4 

Vereador Ilson Gonçalves Ledoíno e secretariada pelo Vereador Whendel Arantes Monteiro, primeiro 5 

Secretário; contando ainda com a presença dos Vereadores: Benedito César Soares, Bruno de Oliveira 6 

Barbeta, Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Luiz Fernando da Silva, Paulo Alves de 7 

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 terceira sessão ordinária do ano de dois mil e 10 

dezoito”. O Vereador Benedito fez a leitura da Bíblia e em seguida foi executado o Hino Municipal. Fez 11 

uso da Tribuna Livre o Vereador Paulo. Procedeu-se, então, à leitura de todas as correspondências 12 

recebidas. Na seqüência foi lida a ata da 2ª Sessão Ordinária do ano de 2018. A ata foi colocada em 13 

discussão e foi feita correção à linha 10 (a palavra “primeira” foi substituída por “segunda”). Após, foi 14 

aprovada por unanimidade. Grande Expediente. Moções: nº 019 e 020/2018, do Vereador Rafael, de 15 

pesar pelo falecimento de Lindaura Ferraz do Carmo e de congratulações ao Deputado Estadual José 16 

Carlos Vaz de Lima pela liberação de emenda para compra de veículo para a área da saúde deste 17 

Município; nº 021/2018, do Vereador Ilson, de pesar pelo falecimento de Daniela Rodrigues; nº 18 

022/2018, do Vereador Whendel, de congratulações ao Secretário Estadual do Meio Ambiente, Maurício 19 

Brusadin, pela destinação de caminhão coletor de lixo para nosso Município; nº 023 a 025/2018, do 20 

Vereador Rodrigo, de congratulações ao CONSEG, pela conquista das câmeras de monitoramento que 21 

foram recentemente instaladas no Município, às Senhoras Cristãs pelo Dia Internacional da Mulher, 22 

extensivo a todas as mulheres do Município, e ao Distrito de Campos de Cunha pelos 146 anos a serem 23 

comemorados no dia 8 de março; nº026/2018, do Vereador Benedito, de congratulações ao Deputado 24 

Estadual Marco Damásio pela destinação de duas emendas para o nosso Município. Projetos de Lei do 25 

Legislativo apresentados: nº003/2018 (do Vereador Benedito, Autoriza o Poder Público Municipal a 26 

implantar o sistema municipal “Internet sem Fio” no Centro da Cidade e dá outras providências); 27 

nº004/2018 (do Vereador Benedito, Cria o serviço de apoio ao trabalhador desempregado, e dá outras 28 

providências); e nº005/2018 (do Vereador Benedito, Dispõe sobre a implantação de academias de 29 

exercício físico em praças e parques do Município de Cunha e dá outras providências). Projetos de Lei do 30 

Executivo apresentados: nº003/2018 (Dispõe sobre a abertura de crédito especial à Lei Orçamentária do 31 

exercício de 2018 e dá outras providências); e nº004/2018 (Autoriza o Poder Executivo municipal a 32 
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parcelar débitos junto a secretaria de turismo - departamento de apoio ao desenvolvimento dos municípios 1 

turísticos). Ambos os projetos foram inseridos na ordem do dia após aprovação das urgências. O 2 

Presidente encaminhou os projetos para as comissões. Foram apresentadas as contas do Executivo do 3 

exercício de 2014. O Presidente deixou as contas à disposição da população e as encaminhou para a 4 

Comissão de Finanças para as devidas providências.  Ordem do Dia. Foram lidos, discutidos e votados 5 

os seguintes projetos: de Lei do Legislativo: nº002/2018 (de autoria dos Vereadores Heitor e Benedito, 6 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias, permissionárias, contratadas ou similares a 7 

fazer serviço de reparação aos danos causados às vias, calçadas e demais passeios públicos, no âmbito do 8 

Município de Cunha, e dá outras providências, aprovado por unanimidade); de Lei do Executivo: 9 

nº003/2018 (Dispõe sobre a abertura de crédito especial à Lei Orçamentária do exercício de 2018 e dá 10 

outras providências, aprovado por unanimidade). Já o nº004/2018 (Autoriza o Poder Executivo municipal 11 

a parcelar débitos junto a secretaria de turismo - departamento de apoio ao desenvolvimento dos 12 

municípios turísticos, foi retirado da pauta pelo Vereador Haroldo, líder do Executivo na Casa, já que 13 

havia erro de digitação no artigo 1º no número do convênio). Finalmente faça-se constar a presença dos 14 

seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno Di Santo, Diego A. S. Carvalho, 15 

Maria Eliége P. Vaz, Fernanda L. Carvalho, José Carlos de Oliveira e Leandro S. Coelho. Como não 16 

havia mais matérias a tratar o Presidente encerrou a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus, e eu 17 

Whendel Arantes Monteiro, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, 18 

será assinada pelo Presidente da Mesa e Secretário, segundo indica o art. 153 do Regimento Interno desta 19 

Casa.  20 
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