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ATA DA VIGESIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO, DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO, 
ESTADO DO PARANÁ. 
 
PRESIDENTE: Holdi Romer 
1º SECRETÁRIO: Ademir Kochenborger 
 
VEREADORES PRESENTES: Ademir Kochenborger, Adilson Manhabosco, Airton Schmitt, 
Flávio Prigol, Holdi Romer, Jair de Sousa, Lucas Blatt, Marli Wollmann e Mauro Weigmer.  
 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, nas dependências da Câmara 

Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, Avenida Willy Barth, às 18h00min horas, foi 

realizada a 21ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os trabalhos foram abertos pelo 

Presidente, Vereador Holdi Romer, Invocando a Proteção de Deus declarou abertos os 

trabalhos da Sessão; A Sessão contou com a presença de todos os Vereadores. A Ata da 

Sessão anterior foi aprovada, sem discussão por unanimidade de votos. Ato continuo o 

Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário e 2º Secretario, Vereadores Ademir 

Kochenborger e Flavio Prigol para fazerem a leitura da matéria do PEQUENO EXPEDIENTE, 

com a seguinte pauta: Edital de Convocação nº 028/2020; Projeto de Lei nº 013, de autoria 

do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração  da Lei nº 1.597, de 04 de maio de 

2018 e dá outras providencias, encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e 

Redação e Educação, Saúde e Assistência para estudos e pareceres técnicos; e, Ofícios nºs 

214 a 218, advindos do Executivo Municipal em resposta as Indicações subscritas pelos 

Vereadores. GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Lucas Blatt, utilizou-se da Tribuna para falar 

sobre o Projeto de Instalação do Sistema de Biogás em nosso Município; Falou que liderança 

do Município já estiveram em conversa com o Sebrae de Foz do Iguaçu para ver a 

viabilidade e de um projeto para o nosso Município; Também comentou que algumas 

lideranças em comitiva com o Prefeito Municipal estiveram no Municio de Ouro Verde do 

Oeste para visita técnica de uma empresa instalada naquele Município e que tem a intenção 

de instalar um sistema igual aqui no nosso Município; Finalmente falou que estava em 

estudos que este sistema seja instalado próximo ao Km 09, ligando a região do Km5, 

Itapiranga, XV e Região, haja vista uma grande volume de dejetos de animais que existem 
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naquela região. Vereador Flavio Miguel Prigol, da mesma forma do Vereador Lucas Blatt, 

subiu à tribuna para falar de diversos assuntos especialmente sobre os nomes que o Partido 

Podemos lançou como Pré-candidatos a Prefeito em nosso Município; Falou dos projetos 

que o partido vai apresentar ao munícipes bragadenses: também mencionou que a escolha 

dos nomes serão feitas através de pesquisas e que os dois escolhidos terão o apoio dos 

demais. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  utilizaram-se da palavra os Vereadores Marli Wollmann, 

Flavio Prigol e Lucas Blatt. O áudio da Sessão fará parte desta ata, ficando arquivada o áudio 

arquivada na página do site da Câmara ou no Facebook Nada mais havendo a constar, foi 

lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo Senhor Presidente e Primeiro 

Secretário. Pato Bragado, aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 

  Ademir Kochenborger                                                                  Holdi Romer 
        1º Secretario                                                          Presidente 
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