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ATA Nº 005 – Gestão 2019 - Da Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores Mirins  - Realizada em 22/10/2019.  

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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. 

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 039/2019 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 que, nos dias de chuva os ônibus pegam os alunos em frente à 

escola, pois ao atravessar a rua e entrar no ônibus os alunos da Escola 

Especial Novo Horizonte, se molham, o que prejudica a saúde dos mesmos. 

E também, por ser um direito, pois todos os alunos das outras escolas 

embarcam em frente as Escolas e não do outro lado da rua como é o caso dos 

alunos da Apae.”; Indicação nº 040/2019 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 

a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando que seja 

realizada campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti.”; -Indicação nº 

041/2019 de autoria da Verª. Mirim 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 a 

troca das tomadas da Escola de Ensino Fundamental Leonel de Moura 

Brizola.”; -Indicação nº 042/2019 de autoria da Verª. Mirim BIANCA 

PAOLA KLEIN “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário 

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

indicando que seja recuperadas as estradas dos interiores, principalmente as 

faixas onde passam os ônibus escolares. Ressalta que é necessário a 

colocação de pedras cascalhos.”; -Indicação nº 043/2019 de autoria do Ver.  
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...................................continuação da ATA Nº 005/2019 – De 22/10/2019. 

Mirim DÉRICK ROESE que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido 

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

Executivo Municipal solicitando novos instrumentos para Orquestra 

Municipal.”; -Indicação nº 044/2019 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 Obras indicando que seja instalado 

placas coordenativas nas estradas do interior.”; -Indicação nº 045/2019 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 seja 

melhorada a internet da Escola Marcílio Dias.”; -Indicação nº 046/2019 de 

autoria do Ver. Mirim IGOR GABRIEL SAVADINTZKY DOS SANTOS 

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

aprovado for, que seja solicitado a Mesa Diretora em Nome do Presidente 

Márcio Pinto da Silva viabilizando a possibilidade de  apoio e um auxílio 

financeiro  ao CTG Galdino Marques  para auxílio nas despesas do Grupo 

quem estará participando do Encontro Latino-americano de Danças 

Folclóricas , na Cidade De Passo de Lá Pátria na Argentina.”. 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: -

Pedidos de autoria do Ver. Mirim THIAGO SCHMIDT KRÜGER: -

Reforçou seu pedido ao Executivo Municipal, em relação 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 se deve escovar os 

dentes, passar fio dental e enxaguante bucal, como já vinha sido trabalhado 

há anos atrás; -Pedidos de autoria do Ver. Mirim IGOR GABRIEL 

SAVADINTZKY DOS SANTOS: -Solicita que seja encaminhado 

correspondência a Associação Comercial e Industrial ACIVG, a Prefeitura 

Municipal e a Emater/Ascar parabenizando pela realização e o sucesso da 

12° Expovig e pela parceria entre as entidades, pois é através dessa união 

que se concretiza ações e oportuniza fomento ao comércio, indústria, 

prestação de serviços e entretenimento a comunidade; -Pedidos de autoria do 

Ver. Mirim RENAN DA SILVA REICHERT: -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria competente, a conservação e pintura de meio-fio 

das vias pública, visto que em alguns casos os veículos estacionam em 

lugares proibidos devido à falta de pintura.  Não havendo nenhum inscrito  

.................................................................................continua na fl. seguinte. 
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...................................continuação da ATA Nº 005/2019 – De 22/10/2019. 

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 

dezembro de 2019 (terça-feira), às 13 horas e 30 minutos, na Sede do Poder 

Legislativo, com o encerramento da Câmara Mirim 2019.  Ao mesmo tempo 

deu por encerrado os trabalhos dessa Reunião, que contou com a presença 

de Tatiane Worst, Adriano R. Mattge, Adriana T. M. Neuhaus e Bárbara 

Morgana Dahse. Câmara Municipal de Vereadores Mirins – Victor 

Graeff/RS, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2019./././././././././././././ 

 

DÉRICK ROESE                       IGOR G. SAVADINTZKY DOS SANTOS 

    Presidente                1º Secretário 
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