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ATA Nº 003– Gestão 2019 - Da Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores Mirins  - Realizada em 06/08/2019.  

Aos seis dias do mês de agosto 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 pelo 

Presidente Mirim DÉRICK ROESE, 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 

205/19 – Executivo Municipal; 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 

017/2019 de autoria do Ver. Mirim ANTÔNIO VALENTIN DE OLIVEIRA 

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

se aprovado for, que seja enviada correspondência para o Executivo 

Municipal solicitando manutenção e limpeza da pracinha no núcleo 

habitacional na Rua Tiradentes e colocação de equipamentos para academia 

na mesma.”; -Indicação nº 018/2019 de autoria do Ver. Mirim 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, indicando que seja 

realizada pintura da Ponte do Rio Cochinho e que seja colocada uma placa 

indicativa de sua localização.”; -Indicação nº 019/2019 de autoria do Ver. 

Mirim 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, solicitando  que seja realizado um levantamento 

visando a possibilidade de construção de uma pista de skate no local onde 

hoje situa-se a quadra de vôlei de areia ao lado da academia ao ar livre.”; -

Indicação nº 020/2019 de autoria do Ver. Mirim GUSTAVO FILIPE PETRI 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

indicando que sejam tomadas as devidas providências em relação aos 

cachorros soltos e abandonados na cidade.”; -Indicação nº 021/2019 de 

autoria do Ver. Mirim GUSTAVO FILIPE PETRI quer “Requer à Mesa  
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...................................continuação da ATA Nº 003/2019 – De 06/08/2019. 

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 sejam instalados espelhos acima das pias 

dos banheiros femininos e masculinos dos estudantes da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola.”; -Indicação nº 022/2019 

de autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT KRÜGER 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 que seja feito jogos de 

vôlei entre as escolas Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de 

Moura Brizola, Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio Dias e 

Escola Estadual de Educação Básica Dr. José Maria de Castro; -Indicação nº 

023/2019 de autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT KRÜGER que 

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

for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, via Secretaria 

de Saúde e Assistência social, indicando a contratação de um enfermeiro(a) 

para o Posto de Saúde de São José da Glória.”; -Indicação nº 024/2019 de 

autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT KRÜGER que “Requer à Mesa 

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

enviada correspondência ao Executivo Municipal, indicando que não seja 

cobrado a tarifa do pedágio no asfalto da BR-386 para os moradores, da 

localidade.”; -Indicação nº 025/2019 de autoria do Ver. Mirim THIAGO 

SCHMIDT KRÜGER que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

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

Executivo Municipal, indicando que novas redes de vôlei e futebol sejam 

instaladas no Ginásio de São José da Glória.”; -Indicação nº 026/2019 de 

autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT KRÜGER que “Requer à Mesa 

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

enviada correspondência ao Executivo Municipal, indicando que novas 

antenas amplificadoras de sinal VIVO, CLARO sejam instaladas.”; -

Indicação nº 027/2019 de autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT 

KRÜGER 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 que 

novos Brinquedos sejam instalados na pracinha da Escola Marcílio Dias.”; -

Indicação nº 028/2019 de autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT 

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

se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal,  
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...................................continuação da ATA Nº 003/2019 – De 06/08/2019. 

indicando que novos computadores sejam instalados na Escola Marcílio 

Dias.”; -Indicação nº 029/2019 de autoria da Verª. Mirim BIANCA PAOLA 

KLEIN 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 que que seja colocadas mais sinalizações no 

trevo.”; -Indicação nº 030/2019 de autoria do Ver. Mirim DÉRICK ROESE 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, no 

sentido de solicitar a pintura dos muros, bancos e mesas de concreto da Praça 

Municipal.” ; -Indicação nº 031/2019 de autoria do Ver. Mirim DÉRICK 

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

aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, no 

sentido de solicitar a retirada ou reforma da boca de lobo localizada na Av. 

João Amann esquina com a Rua Fridholdo Fischer.”. 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 GABRIEL FATH: -Solicitou carga de pedra para 

o acesso da leitaria na propriedade do Sr. José Fath, na localidade de São 

José da Glória. 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 17 de setembro 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 Silvana Schmidt, Vera Cecília Wentz, Augusto Juliano Liska e 

Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores Mirins – Victor 

Graeff/RS, aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2019./././././././././././././././. 

 

DÉRICK ROESE                       IGOR G. SAVADINTZKY DOS SANTOS 

    Presidente            1º Secretário 
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