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Ata Nº 002/2019 da segunda Sessão Extraordinária, da terceira Sessão 

Legislativa, da sétima Legislatura, aos quinze dias do mês de março de 

dois mil e dezenove. Aos quinze dias do mês de março de dois mil e 

dezenove (15-03-2019) reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores 

de Nova Boa Vista, em sua segunda Sessão Extraordinária, os Senhores 

Vereadores, sendo que às dezenove horas (19h00min) foi feita a chamada, 

onde estiveram presentes os seguintes Vereadores: NEURI 

STAGGEMEIER, CLEBER BADIN, ILDO COVER, ANDRÉ BARP, LUIZ 

DESINGRINI, IDO JOSÉ FRITZEN, LAURI KLEIN, DIOGENE 

BIEGELMEIER e SANDRO SIMON. Em ato contínuo, o Presidente do 

Legislativo, Vereador André Barp, constatando a existência de quorum e 

invocando a proteção de Deus declarou abertos os trabalhos da presente 

Sessão Extraordinária, convidando o Secretário da mesa para fazer a 

leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Em seguida deu-se a 1ª FASE DA 

SESSÃO: Leitura do ofício do Executivo Nº 043/2019, de convocação da 

presente sessão. 2ª FASE DA SESSÃO: ORDEM DO DIA: O Presidente do 

Legislativo solicitou a leitura do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

021/2019 que: “Concede revisão geral anual - art. 37, X, da CF - aos 

vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e 

pensionistas do Poder Executivo, bem como, concede aumento real aos 

vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e 

pensionistas que especifica, além de dar outras providências”, bem como o 

parecer jurídico e das Comissões, cujas comissões manifestaram-se 

favoráveis. De imediato foi aberto à fase de discussão deste Projeto, não 

havendo manifestações foi colocado em Votação, resultando APROVADO 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Presidente do Legislativo solicitou a 

leitura do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 022/2019 que: 

“Estabelece remuneração aos Agentes Comunitários de Saúde e dá outras 

providências”, bem como o parecer jurídico e das Comissões, cujas 

comissões manifestaram-se favoráveis. De imediato foi aberto à fase de 

discussão deste Projeto, não havendo manifestações foi colocado em 

Votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O 

Presidente do Legislativo solicitou a leitura do PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 023/2019 que: “Estabelece remuneração aos 

Conselheiros Tutelares e dá outras providências”, bem como o parecer 

jurídico e das Comissões, cujas comissões manifestaram-se favoráveis. De 

imediato foi aberto à fase de discussão deste Projeto, não havendo 

manifestações foi colocado em Votação, resultando APROVADO POR 



UNANIMIDADE DE VOTOS. O Presidente do Legislativo solicitou a leitura 

do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 024/2019 que: “Estabelece 

remuneração aos Visitadores do Programa Primeira Infância Melhor – PIM e 

dá outras providências”, bem como o parecer jurídico e das Comissões, 

cujas comissões manifestaram-se favoráveis. De imediato foi aberto à fase 

de discussão deste Projeto, não havendo manifestações foi colocado em 

Votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Em ato 

contínuo, o Presidente Vereador André Barp agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão 

Extraordinária. Os trabalhos foram dirigidos pelos Vereadores: André Barp 

– Presidente e Diogene Biegelmeier – Secretário. Eu Diogene Biegelmeier, 

determinei que fosse lavrada a presente Ata que depois de Aprovada vai 

assinada pelo Presidente e por mim. 
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Presidente do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

Diogene Biegelmeier 

Secretário do Poder Legislativo 

 


