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ATA Nº 002– Gestão 2019 - Da Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores Mirins  - Realizada em 02/07/2019.  

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

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

Sede do Poder Legislativo os seguintes Vereadores Mirins: ANTONIO 

VALENTIM DE OLIVEIRA JÚNIOR, BIANCA PAOLA KLEIN, 

DAIANE FERREIRA SILVEIRA, DÉRICK ROESE, GABRIEL 

FATH, GUSTAVO FILIPE PETRI, IGOR GABRIEL 

SAVADINTZKY DOS SANTOS, RENAN DA SILVA REICHERT, 

THIAGO SCHMIDT KRÜGUER. A Sessão Ordinária foi aberta pela 

Presidenta Mirim LAISA GABRIEL ALTHAUS, que primeiramente 

colocou em votação a Ata da Sessão anterior, sendo aprovada por 

unanimidade de votos. Em seguida foi aberto o espaço para os expedientes 

recebidos: Ofício nº 164/2019 – Câmara de Vereadores de Victor Graeff. Em 

seguida passou-se para a Leitura dos expedientes apresentados pelos 

vereadores mirins, onde foram apresentadas e aprovadas por unanimidades 

as seguintes indicações: -Indicação nº 001/2019 de autoria do Ver. IGOR 

GABRIEL SAVADINTZKY DOS SANTOS que  “Requer à Mesa Diretora, 

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

correspondência a Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja 

realizada uma reforma dos brinquedos e melhorias na Pracinha localizada no 

Núcleo Habitacional que se localiza atrás do Prédio do Museu Municipal.”. 

Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 002/2019 de autoria do Ver. IGOR 

GABRIEL SAVADINTZKY DOS SANTOS que “Requer à Mesa Diretora, 

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

correspondência a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo, indicando que seja realizada uma ampliação no toldo da entrada da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola.”. 

Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 003/2019 de autoria do Ver. 

THIAGO SCHMIDT KRÜGUER que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência 

ao Executivo Municipal, indicando que novas lâmpadas sejam instaladas no 

interior de São José da Glória.”; Aprovado por unanimidade. -Indicação nº 

004/2019 de autoria da Verª. BIANCA PAOLA KLEIN que “Requer à Mesa 

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

enviada correspondência ao Executivo Municipal indicando que o município 

distribua as escolas municipais de Victor Graeff uniformes opcionais de 

forma que quem queira adquirir.” Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 

005/2019 de  autoria   do Ver.  ANTÔNIO   VALENTIN   DE   OLIVEIRA  
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...................................continuação da ATA Nº 002/2019 – De 02/07/2019. 

JÚNIOR que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e  

se aprovado for, que seja enviada correspondência para o Executivo 

Municipal solicitando a acessibilidade para cadeirante ao palco do Centro de 

Eventos Ivar Roessler; Colocação de placa de Trânsito para sinalizar o local 

da Escola Especial; Pintar as faixas de segurança dos pedestres.” Aprovado 

por unanimidade; -Indicação nº 006/2019 de autoria da Verª. DAIANE 

FERREIRA SILVEIRA que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao 

Executivo Municipal solicitando novos bebedouros de água para a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola.” Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 007/2019 de autoria do Ver. RENAN DA 

SILVA REICHERT que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência para o 

Executivo Municipal indicando que através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo seja feito um projeto de revitalização 

da Praça Municipal Tancredo de Almeida Neves na área de brinquedo e 

lazer.”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 008/2019 de autoria do 

Ver. GUSTAVO DFILIPE PETRI que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência 

para a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, indicando que 

nos próximos campeonatos de vôlei e futsal, feminino e masculino, não 

sejam realizadas rodadas em dias da semana para que os alunos do noturno 

da Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro não sejam 

prejudicados.”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 009/2019 de 

autoria do Ver. GUSTAVO DFILIPE PETRI 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 pintura da faixa de segurança na Av. Cochinho, em frente a Sorveteria do 

Sr. Vilson Auler.”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 010/2019 de 

autoria do Ver. DÉRICK ROESE 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, no sentido de solicitar reforma da tela do campo, e das redes das 

goleiras, do campo de futebol localizado ao lado da Prefeitura Municipal.” . 

Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 011/2019 de autoria do Ver. 

DÉRICK ROESE 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, solicitando   a   pintura   de   vagas   para  
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...................................continuação da ATA Nº 002/2019 – De 02/07/2019. 

idosos e deficientes em frente aos bancos e hospital.”. Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 012/2019 de autoria do Ver. DÉRICK ROESE 

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, indicando a realização 

de campanhas entre as escolas do município, buscando arrecadação de lacres 

de latinhas.” . Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 013/2019 de autoria 

do Ver. DÉRICK ROESE que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência Mesa 

Diretora, solicitando autorização para a realização de um piquenique da 

Câmara Mirim na Praça Tancredo de Almeida Neves.” . Aprovado por 

unanimidade; -Indicação nº 014/2019 de autoria do Ver. DÉRICK ROESE 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência Mesa Diretora, solicitando 

realização de um intercâmbio com a Câmara Mirim de Não-Me-Toque, 

organizando uma visita com os vereadores mirins e padrinhos.” . Aprovado 

por unanimidade; -Indicação nº 015/2019 de autoria do Ver. DÉRICK 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência Mesa Diretora, solicitando 

providências no que tange a formação da galeria de fotos da Câmara Mirim, 

desde seu início.”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 016/2019 de 

autoria do Ver. GABRIEL JOSÉ FATH 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, 

solicitando melhorias nas estradas que estão cheias de buracos, falta de 

pedras e sarjetas.”. Aprovado por unanimidade. Em seguida abriu-se o 

espaço reservado aos pedidos verbais, dessa forma, os vereadores mirins 

realizaram os seguintes pedidos verbais, os quais passo a relatar: 1. Pedidos 

de autoria do Ver. Mirim IGOR GABRIEL SAVADINTZKY DOS 

SANTOS: -Comentou sobre o Projeto “Contos de Fada” que a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola vem 

desenvolvendo, onde os alunos vêm arrecadando livros para a nova 

biblioteca da escola. Dessa forma, reforçou a comunidade em geral sobre a 

campanha, que vem buscando a doação de livros; 2.Pedidos de autoria do 

Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT KRÜGER: -Solicitou que seja verificada 

a possibilidade da dentista que trabalha no Posto de Saúde de São José da 

Glória, trabalhar com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Marcílio Dias, a boa prática de higienes bucais, ensinando na prática como  
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...................................continuação da ATA Nº 002/2019 – De 02/07/2019. 

se deve escovar os dentes, passar fio dental e enxaguante bucal, como já 

vinha sido trabalhado há anos atrás; 3.Pedidos de autoria do Ver. Mirim 

GUSTAVO FILIPE PETRI: -Propôs para a Escola Estadual de Educação 

Básica Dr. José Maria de Castro, melhorias nas classes e cadeiras dos alunos, 

justificou que as classes atuais não estão firmes e encontram-se sujas, 

atrapalhando os alunos no desenvolvimento de suas atividades; 4.Pedidos de 

autoria do Ver. Mirim DÉRICK ROESE: -Solicitou ao Executivo Municipal, 

cargas de pedra na entrada do estacionamento no Posto de Saúde, e vem 

gerando transtornos para as pessoas que frequentam o local; -Apoiou o 

pedido do colega Ver. Mirim GUSTAVO FILIPE PETRI, referente a 

proposta de melhorias nas classes e cadeiras da Escola Estadual de Educação 

Básica Dr. José Maria de Castro. Não havendo nenhum inscrito nos espaços 

do Pequeno Expediente, Tribuna Livre e Explicações Pessoais foi findada a 

Ordem Dia e dados os avisos finais, também foi comunicado a todos que que 

a próxima Sessão Ordinária Mirim será realizada no dia 06 de agosto de 2019 

(terça-feira), às 13 horas e 30 minutos, na Sede do Poder Legislativo.  Ao 

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

a presença de Marcio Pinto da Silva, Tatiane Worst, Bruna Scharlau, 

Cristiane Savadintzky, Paulo Lopes Godoi, Marulo Kruguer, José 

Fath,Marcos André Reichert, Valdir José Vieira, Vera Cecília Wentz, 

Bárbara Morgana Dahse e Irno Lavall. Câmara Municipal de Vereadores 

Mirins – Victor Graeff/RS, aos 02 dias do mês de julho do ano de 

2019././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././/./././ 

 

DÉRICK ROESE                       IGOR G. SAVADINTZKY DOS SANTOS 

    Presidente            1º Secretário 
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