
                 Câmara Municipal de Pato Bragado 
                Estado do Paraná 

 

_________________________________________________________________________  
Av. Willy Barth, 2889 – Centro – Fone: (45) 3282-1374  - email: camarapb@bol.com.br 

www.camarapatobragado.pr.gov.br – CEP 85948-000 – Pato Bragado - Paraná 
 

 

ATA DA VIGESIMA SEGUNDA 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 dez 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 22ª 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 029/2020; Requerimento nº 013, de autoria 

do Vereador Airton Schmitt que Solicita informações do Executivo Municipal a respeito de 

valores recebidos e forma de utilização dos recursos advindos do governo federal sob o 

“carimbo” de Covid-19; Indicação nº 032, de autoria dos Vereadores Airton Schmitt e Flavio 

Prigol que Sugerem analise por parte da municipalidade, através da Secretaria Municipal de 

Viação, Obras e Serviços Urbanos, nos sentido de promover estudos de otimização e 

posterior regulamentação das vagas de estacionamento público na sede de nosso 

município; Indicação nº 033, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que melhorias com 

alargamento de ruas e passeios públicos em nosso Município; e, Convite, advindos da 

Acamop e Amop, convidando os Vereadores para participarem de curso sobre Eleição 2020. 

GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Airton Schmitt, utilizou-se da Tribuna para falar sobre o seu 

requerimento 013 e da sua indicação juntamente como Vereador Flavio, falou da 

importância das duas proposições que estava apresentando. Vereador Mauro Weigmer, da 

mesma forma defendeu sua indicação 033 que estava apresentando na sessão falando da 
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necessidade do alargamento das ruas e da possível construção de um passeios públicos: 

também defendeu os profissionais da Saúde pelo trabalhos que vem desenvolvimento junto 

a Secretaria da Saúde, em prol da nosso comunidade, especialmente no que tangue ao 

combate da pandemia da Covid; e, Vereador Lucas Blatt, utilizou-se da tribuna para falar dos 

trabalhos que todos os ex-Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários e Vereadores 

desenvolveram neste quase 28 anos de Município; Falou que Pato Bragado se transformou 

neste período dando um salto de excelência em todas as áreas e disse que as pessoas 

precisaram valorizar isso, mas infelizmente em ano de eleição tem pessoas que não valoriza 

aquilo que fora feito neste período; Falou da Geração de Emprego em nosso Município, 

também falou que tem muitas pessoas que vão sim comprar fora do Município; finalmente, 

oficializou que depois de conversa que tiveram no final de semana com sua família 

decidiram que ele também não será candidato a Vice-Prefeito, dando oportunidade a outras 

pessoas, mas sem qualquer constrangimento e que sempre estará participando para o 

desenvolvimento do Município, agradeceu ao PP que abriu as portas para que fosse fazer 

um trabalhos neste período. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 013, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre alteração da Lei 1.597, de 04 de maio de 2028e dá outras 

providencias, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, sem discussão foi 

aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 013, de 

autoria do Vereador Airton Schmitt, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; Indicação nº 032, de autoria dos Vereadores Airton Schmitt e 

Flavio Prigol, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; e, Indicação nº 033, de autoria do Vereador Mauro Weigmer, sem discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  

utilizaram-se da palavra os Vereadores Flavio Ademir Kochenborger, Airton Schmitt, Mauro 

Weigmer 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 dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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  Ademir Kochenborger                                                                  Holdi Romer 
        1º Secretario                                                          Presidente 
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