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ATA Nº 004 – Gestão 2019 - Da Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores Mirins  - Realizada em 17/09/2019.  

Aos dezessete dias do mês de setembro 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, 

DÉRICK ROESE, GUSTAVO FILIPE PETRI, IGOR GABRIEL 

SAVADINTZKY DOS SANTOS. 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. 

Não havendo nenhum expediente para ser lido no espaço para os expedientes 

recebidos. 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 032/2019 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 uma faixa de segurança na Avenida 25 de julho esquina com a 

Rua João Augustin.”; -Indicação nº 033/2019  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 solicitando providências em relação a retirada dos 

tachões da via na Avenida Cochinho.”; -Indicação nº 034/2019 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 via Secretaria de Obras, solicitando a construção de 

uma calçada na Avenida 17 de Março, atrás da Prefeitura Municipal, ao lado 

do estacionamento.”; Indicação nº 037/2019 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, via Secretaria de Obras, indicando a pintura da 

faixa de segurança na Av. Cochinho, em frente a Sorveteria do Sr. Vilson 

Auler.”; Indicação nº 038/2019 de autoria dos Vereadores Mirins, BIANCA 

PAOLA KLEIN, Ver. GUSTAVO FILIPE PETRI e RENAN DA SILVA 

REICHERT que “Requerem à Mesa Diretora, depois de discutido pelo 

plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo 

Municipal, via Secretaria Municipal De Obras, solicitando que sejam 

realizadas melhorias no parque infantil da Praça Municipal, instalando novos 

brinquedos de plástico e construindo um cercado.”. Em seguida abriu-se o  

.................................................................................continua na fl. seguinte. 
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...................................continuação da ATA Nº 004/2019 – De 17/09/2019. 

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

realizaram os seguintes pedidos verbais, os quais passo a relatar: -Pedidos de 

autoria do Ver. Mirim IGOR GABRIEL SAVADINTZKY DOS SANTOS: 

-Solicita que seja enviada correspondência a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, parabenizando pela realização da 

palestra “Importância de Valores, Regramento, e Limites no Controle da 

Violência Social”; -Solicita que seja enviada correspondência a patronagem 

do CTG Galdino Marques parabenizando pela programação da realização da 

36ª Semana Farroupilha em especial a 1ª Edição do Festival da Música 

Gaúcha, atividade que vem destacar a entidade na região; -Solicita o envio 

de correspondência a todas as escolas com o objetivo de parabenizar os 

professores pela passagem e comemoração do dia do professo que será 

comemorado no dia 15 de outubro, agradecendo sempre o empenho desta 

classe tão importante na educação do nosso município. Não havendo nenhum 

inscrito nos espaços do Pequeno Expediente, foi aberto o espaço da Tribuna 

Livre, momento em que estava inscrito o Sr. ADMILSON R. DA SILVA, 

representando o Lions Clube de Victor Graeff.  Não havendo nenhum 

inscrito nos espaço da 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 22 de outubro 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 

Admilson R. da Silva, Vera Cecília Wentz e Ademar Jacó Hahn. Câmara 

Municipal de Vereadores Mirins – Victor Graeff/RS, aos 17 dias do mês de 

setembro do ano de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

DÉRICK ROESE                       IGOR G. SAVADINTZKY DOS SANTOS 

    Presidente            1º Secretário 
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