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ATA DA TRIGÉSIMA 35ª (QUINTA) 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 nove dias do mês de novembro 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 35ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os trabalhos foram abertos pelo Senhor   

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

trabalhos da Sessão; A Sessão não contou com a presença de todos os senhores 

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 das seguintes   

matérias: PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 042/2020; Projeto de Lei nº 

020/2020, do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração de Lei nº 1.577, de 11 de 

outubro de 2017;  e Requerimento nº 021/20, de autoria dos Vereadores Flavio Prigol e 

Airton Schmitt, que  Sugerem estudos para pavimentação com pedras irregulares; Indicação 

nº 045/2020, de autora dos Vereadores Mauro Weigmer e Holdi Romer, que Sugerem 

construção de lombada nas proximidades da entrada do Clube dos Arrais e Indicação nº 

046/2020, de autoria do Vereador Airton Schmitt, que Sugere trabalho de arborização em 

áreas da sede municipal denominadas áreas verdes. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Mauro 

Weigmer, Inicialmente saudou os Colegas Vereadores, pessoas presentes na sessão, 

funcionários e internautas; Após agradeceu a resposta de sua indicação advinda do Poder 

Executivo Municipal; Em seguida fez um comentário em relação a sua indicação 

apresentada juntamente com o Vereador Holdi Romer; Posteriormente fez um relatório das 

suas Indicações e Requerimentos apresentados por sua pessoa e em conjunto com os 

demais colegas Vereadores, totalizando oitenta e uma proposições, dizendo que se sente 
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com seu dever cumprido, falando em seguida das ações que estão em desfecho citando 

casa uma delas, dizendo que cada Vereador deu o melhor de si na Câmara Municipal. Fina 

lizou dizendo que concorrerá novamente ao cargo de Vereador e ficará disposição   da 

comunidade.    Vereador Flavio Prigol,   saudou a todos os colegas Vereadores, funcionários 

presentes e a todas as pessoas que estiveram acompanhando a sessão pelas redes sociais; 

Incialmente comentou sobre algumas  conquistas suas obtidas através do Deputado Elio 

Rusch, falando também que sua pessoa estava feliz que em dois mil e dezessete solicitou 

asfalto no interior e que  estão asfaltados; Após falou sobre sua indicação apresentada em 

conjunto com o Vereador Airton Schmitt, falando da sua importância; Em seguida comentou 

sobre a campanha eleitoral, das visitas que vem fazendo de casa em casa, dizendo ser 

gratificante, dizendo que as visitas deveriam ser feitas  também pela maioria dos 

funcionários públicos,  falando também da maturidade que vem tendo os coordenadores da 

campanha eleitoral; Após fez um comentário em relação a estrada à Vila Margarida; 

Finalizou comentando sobre seu requerimento apresentado solicitando apoio dos colegas 

Vereadores. Ordem do Dia:  Requerimento nº 021/20, de autoria dos Vereadores Flavio 

Prigol e Airton Schmitt, que  Sugerem estudos para pavimentação com pedras irregulares; 

Indicação nº 045/2020, de autoria dos Vereadores Mauro Weigmer e Holdi Romer, que 

Sugerem construção de lombada nas proximidades da entrada do Clube dos Arrais e 

Indicação nº 046/2020, de autoria do Vereador Airton Schmitt, que Sugere trabalho de 

arborização em áreas da sede municipal denominadas áreas verdes, após  discussões foram 

aprovados por unanimidades de votos no Legislativo Municipal .EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  

Utilizaram da palavra os Vereadores Airton Schmitt, Marli Wollmann, Jair de Sousa, Lucas 

Blatt,  Mauro Weigmer, Flavio Prigol e Ademir Kochenborger. O áudio da Sessão fará parte 

desta ata, ficando arquivada o áudio 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 nove dias do mês de novembro de dois 

mil e vinte.x.x.x.x..x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x...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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