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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018  1 

 Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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 segunda sessão 3 

ordinária desta Casa no ano de 2018. 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 

Secretario da mesa; 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 Expediente. O 8 

Presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: “Sob a graça e a proteção 9 

de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária do ano de dois mil e dezoito”. O Vereador 10 

Whendel Arantes Monteiro fez a leitura da Bíblia e em seguida foi executado o Hino Municipal. Procedeu-se, 11 

então, à leitura de todas as correspondências recebidas. Na sequência foi lida a ata da 1ª Sessão Ordinária do  12 

ano de 2018. A ata foi lida, discutida e votada e sem nada a se acrescentar ou suprimir, foi aprovada por 13 

unanimidade. Grande Expediente. Registrem-se as seguintes moções: nº13, do Vereador whendel, de 14 

congratulações aos blocos carnavalescos pé de cana; dragões do morro, só alegria e banda furiosa pela 15 

brilhante apresentação no carnaval de 2018; n°14, do vereador Whendel,  de pesar pelo falecimento de Isaac a 16 

qual será assinada por todos os vereadores da casa;  n°15, do vereador Ilson, de pesar pelo falecimento de 17 

Vera Lúcia Pinto Barboza;  n°16, do vereador Paulo Andrade,  de pesar pelo falecimento de Jose Olivio 18 

Almeida, n° 18, do vereador Rafael, de pesar pelo falecimento de Jacinto. Foram apresentados dois 19 

requerimentos: requerimento n°001/2018 , de autoria dos vereadores Heitor, Saulo e Paulo, requer, que seja 20 

remetido a esta casa de Leis cópia dos contratos referentes a prestação de serviço de coleta de lixo dos 21 

exercícios 2016 e 2017, para fins de nossa atividade precípua de fiscalização; requerimento n°002/2018, de 22 

autoria dos vereadores Heitor, Saulo e Paulo, requer, que seja informado se esta sendo pago aos agentes 23 

comunitários de saúde o adicional previsto na Lei Federal  n° 11.350/2006  e decreto n°8.474/2015 que esta 24 

sendo repassado conforme documentos anexos. Na sequência foi apresentado o seguinte projeto: Projeto de 25 

Lei do Legislativo nº002/2018 (Dispõe Sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias, 26 

permissionárias, contratadas ou similares a fazer serviço de reparação aos danos causados às vias, calçadas e 27 

demais passeios públicos, no âmbito do município de Cunha, e dá outras providências, o qual foi enviado p as 28 

comissões permanente); Projeto de Resolução  nº 001/2018 (Dispõe sobre alteração valores da bolsa de 29 

estagio da Câmara Municipal, e Dá Outras Providências.. Finalmente o Presidente encaminhou os projetos 30 

para as comissões permanentes. Ordem do Dia. Inicialmente. A seguir foram avaliado os seguintes  Projetos 31 

de Lei: Projeto de Lei do Executivo n°001/2018  - Autoriza a concessão de reajustes aos Vencimentos dos 32 

Empregados Públicos Municipais e Dá Outras Providências  e Projeto de Resolução  nº 001/2018  - Dispõe 33 
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sobre alteração valores da bolsa de estagio da Câmara Municipal, e Dá Outras Providência; os  quais foram 1 

aprovados por unanimidade.  Finalmente faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que auxiliaram 2 

nos trabalhos legislativos: Bruno Di Santo, Fernanda L. Carvalho, Maria Eliége P. Vaz e Leandro S. Coelho. 3 

Como não havia mais matérias a tratar o Presidente encerrou a presente sessão sob a graça e a proteção de 4 

Deus, e eu Whendel Arantes Monteiro , Secretário da Mesa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 5 

aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e Secretário, segundo indica o art. 153 do Regimento Interno 6 

desta Casa.  7 
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