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ATA Nº 006 – Gestão 2018 - Da Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores Mirins  - Realizada em 22/04/2019.  

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 13 horas e 30 

minutos (quatorze horas e trinta minutos), reuniram-se em Sessão Ordinária, na 

Sede do Poder Legislativo os seguintes Vereadores Mirins: LAISA GABRIEL 

ALTHAUS, MURILO EDUARDO KOCH KUHN, RAQUEL SERAFIN DA 

SILVA, RENATA GABRIELE PETRI e SAMIRA FERREIRA DE 

OLIVEIRA. A Sessão Ordinária foi aberta pela Presidenta Mirim LAISA 

GABRIEL ALTHAUS, que após colocou em votação a Ata da Sessão anterior, 

sendo aprovada por unanimidade de votos. Não havendo nenhum expediente 

recebido para ser feita a leitura, passou-se para a Leitura dos expedientes 

apresentados pelos vereadores mirins, onde foram apresentadas e aprovadas por 

unanimidades as seguintes indicações: -Indicação nº 033/Gestão 2018 de autoria 

da Verª. Mirim RAQUEL SERAFIN DA SILVA que “Requer à Mesa Diretora, 

depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada 

correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, indicando a 

troca de um bueiro em Linha Jacuí.”. A vereadora mirim justificou a presente 

indicação considerando que na localidade de Linha Jacuí possui um bueiro que 

necessita de troca, local onde possui um grande buraco, onde passa carros e 

ônibus. Quem sabe da existência do bueiro, desvia do mesmo, mas quem não 

possui conhecimento não desvia e pode estragar o seu carro; -Indicação nº 

034/Gestão 2018 de autoria da Verª. Mirim LAISA GABRIEL ALTHAUS que 

“Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que 

seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, solicitando melhorias nos ônibus 

escolares. Além disso solicita uma revisão nas rotas”. A vereadora mirim 

justificou a presente indicação considerando que as condições de alguns ônibus 

escolares estão precárias. A solicitação da revisão das rotas é justificada levando 

em consideração que em alguns dias o ônibus acaba se atrasando muito, devido a 

quantidade de alunos da rota, principalmente em dias de chuva. Logo após foi 

findada a Ordem Dia e realizado o encerramento da Câmara Mirim Gestão 2018. 

Ao mesmo tempo deu por encerrado os trabalhos dessa Reunião, que contou com 

a presença de Marcio Pinto da Silva, Adriano R. Mattge, Douglas Schaffer, Vera 

Cecília Wentz, Paulo  L. Godoi, Adriana Neuhaus, Marcio Howe, Irno Lavall, 

Valdir José Vieira, Bárbara M. Dahse, Cláudio A. Alflen, Monica Koeche e 

Larissa Koch. Câmara Municipal de Vereadores Mirins – Victor Graeff/RS, aos 

22 dias do mês de abril do ano de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././. 

LAISA GABRIEL ALTHAUS                     RENATA GABRIELE PETRI 
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