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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018  1 

 Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas e dez minutos, na 2 

Sala das Sessões “Plínio Pereira Coelho”, na Câmara Municipal de Cunha, realizou-se a oitava sessão 3 

ordinária desta Casa no ano de 2018. A presente sessão foi dirigida pelo Presidente da Câmara Municipal 4 

de 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 oitava sessão ordinária do ano de dois mil e 10 

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

Procedeu-se, então, à leitura de todas as correspondências recebidas. O Presidente esclareceu que foi 12 

marcada uma reunião com a Secretária de Finanças para o dia 30/05 às 11h para esclarecer dúvidas sobre 13 

a LDO exercício 2019 e convidou toda a população para participar. Na seqüência foi lida a ata da 7ª 14 

Sessão Ordinária do ano de 2018. A ata foi colocada em discussão e votação e sem nada a se acrescentar 15 

ou suprimir, foi aprovada por unanimidade. Grande Expediente. Moções: nº 051 a 055/2018, do 16 

Vereador Rodrigo, de pesar pelos falecimentos de José Luiz Rocha e Hamilton Monteiro, e de 17 

congratulações à Escola Carlito Maia pelo trabalho de excelência que vem desenvolvendo em nosso 18 

Município há muitos anos, à AMPRASP (Associação dos Moradores e Produtores Rurais dos Bairros Rio 19 

Abaixo, Rodeio, Sítio e Paraibuna) pelos 24 anos de trabalho e ajuda à população com oferecimento de 20 

cursos de capacitação, e ao Secretário de Obras e Planejamento, Wilson Carlos de Almeida e sua equipe 21 

pelo vigoroso trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria para melhoria da infra-estrutura do 22 

Município. Requerimentos: nº005/2018 (do Vereador Benedito, requer do Executivo que seja enviada a 23 

esta Casa, informações sobre o montante gasto na recente reforma da Rua Teófilo Roberto de Toledo no 24 

Bairro do Cajuru, uma vez que a placa colocada no local não apresenta esta informação como manda a 25 

lei; aprovado por unanimidade); nº006/2018 (do Vereador Benedito, requer do Executivo que seja 26 

enviada a esta Casa, os motivos pelos quais os alunos universitários e de cursos técnicos que estudam em 27 

outros Municípios não estão recebendo o auxílio previsto pela Lei Municipal nº810/1998; aprovado por 28 

unanimidade); nº007/2018 (do Vereador Benedito, requer do Executivo que seja enviada a esta Casa, 29 

informações sobre quando serão iniciadas e que empresa realizará as obras da Rua Luiz da Silva, no 30 

Bairro do Motor; aprovado por unanimidade). Projetos de Lei do Legislativo apresentados: nº013/2018 31 

(do Vereador Bruno, Denominação da Rua Leandro Lentola); nº009/2018 (do Vereador Benedito, Dispõe 32 
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sobre a proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em crimes de corrupção de 1 

qualquer espécie ou em atos de improbidade administrativa); nº014/2018 (do Vereador Benedito, Dispõe 2 

sobre a instituição do "Programa Farmácia Solidária", a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal da 3 

Saúde de Cunha e dá outras providências); nº015/2018 (do Vereador Benedito, Dispõe sobre autorização 4 

para criação do Programa “Mais Jovem São Paulo”, destinado a contratação de jovens para trabalhar em 5 

diversos âmbitos da administração direta e indireta do Município); e nº016/2018 (do Vereador Benedito, 6 

Cria o Programa “Nascente Nova” que dispõe sobre a identificação, recuperação e preservação de 7 

nascentes no âmbito do Município de Cunha/SP).  Projetos de Decreto Legislativo apresentados: nenhum. 8 

Projetos de Lei do Executivo apresentados: nº045/2018 (Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 9 

Educação (FME) do Município de Cunha, Estado de São Paulo, e dá outras providências; urgência 10 

aprovada por unanimidade e o projeto inserido na ordem do dia). O Presidente encaminhou os projetos 11 

para as comissões. Finalmente o Presidente comunicou que houve veto total do Executivo ao Projeto de 12 

Lei do Legislativo nº010/2018 (denominação da Rua Paraitinga) e encaminhou o Veto para a Comissão 13 

de Justiça e Redação. Ordem do Dia. Foram apreciados os seguintes projetos: de Decreto Legislativo: 14 

nenhum; de Lei do Legislativo: nº012/2018 (de autoria do Vereador Saulo, Proíbe vender, ofertar, 15 

fornecer e entregar bebida alcoólica em festas promovidas por escolas públicas ou particulares e/ ou 16 

entidades com fins educacionais e por seus alunos, e dá outras providências, retirado da pauta pelo autor); 17 

de Lei do Executivo: nº044/2018 (Dispõe sobre a abertura de crédito especial à LOA para alteração de 18 

ações, projetos, atividades e inclusão de elemento econômico na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - 19 

do Município de Cunha para o exercício de 2018 - serviços de educação, aprovado por unanimidade); 20 

nº045/2018 (Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação (FME) do Município de Cunha, 21 

Estado de São Paulo, e dá outras providências, aprovado por uanimidade). Finalmente faça-se constar a 22 

presença dos seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno Di Santo, Diego A. 23 

S. Carvalho, Fernanda L. Carvalho, Leandro S. Coelho e Maria Eliége P. Vaz. Como não havia mais 24 

matérias a tratar o Presidente encerrou a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus, e eu Whendel 25 

Arantes Monteiro, Secretário da Mesa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 26 

assinada pelo Presidente da Mesa e Secretário, segundo indica o art. 153 do Regimento Interno desta 27 

Casa.  28 
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