
                 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 TRIGÉSIMA SEXTA 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 dezesseis 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 36ª 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 043/2020; Projeto de 
Resolução nº 005/2020, da Mesa Diretiva que Dispõe sobre abertura de credito adicional 
suplementar, encaminhado para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação para 
estudos e pareceres técnicos; e, Correspondências de outras procedências. GRANDE 
EXPEDIENTE: : Vereador Mauro Weigmer, saudou a todos os colegas Vereadores e a todas 
os presentes e aos internautas que estavam assistindo a sessão; Incialmente parabenizou a 
população pelo período eleitoral dizendo que foi muito tranquila, mostrando que a 
população tem poder de tranquilidade sem brigas, sem atritos, agradecendo os cento e 
setenta e oito pessoas que confiram em sua pessoa,  onde veio a se eleger novamente; 
Também falou sobre todos os candidatos, deixando um alerta para a população para que 
venham assistir todos os candidatos,  o que  eram ontem, o que são, o que pregaram o que 
vão ser, pedindo para a população assistir os comportamentos de cada um; Após 
agradeceu a resposta de sua indicação em conjunto com o Presidente Holdi; Parabenizou a 
todos os Vereadores eleitos e os que não foram eleitos; Vereador Ademir, inicialmente 
agradeceu a Deus e as pessoas duzentos  e cinco pessoas que confiaram na sua pessoa e 
no seu trabalho, dizendo que fez campanha  limpa, que uma pessoa é simples e honesto, 
falando que sempre vai batalhar por elas; Agradeceu sua família, amigos, colegas, falando 
que  infelizmente nem sempre os melhores candidatos entram, é amigo não somente em 
época de campanha, fez sempre seu lado social e fiscalizando e assim continuará fazendo, 
parabenizando a todos os trinta e quatro candidatos que concorreram, dizendo que 
respeitou a todos, da mesma forma respeitou os candidatos da oposição, escolher estar no 
lado do Mano e Djon por estar melhor preparados na sua opinião, dizendo que 
futuramente tem que mudar também no Executivo, tentar encaixar umas peças que estão 
faltando, esperando que o Prefeito Municipal e Djon, mudam sua equipe de trabalho, 
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colocando pessoas competentes; Finalizou dizendo que também nem sempre foi perfeito, 
mas que sempre procurou  melhorar e assim continuará,   agradecendo sua família e a 
Deus novamente por sempre estarem ao seu lado, fazendo vários comentários sobre o 
compromisso que Mano e Djon fizeram perante a comunidade, espera que sejam 
cumpridas. Vereador Holdi Romer, Inicialmente falou sobre todos os candidatos que 
colocaram seu nome a disposição, saudando o Prefeito Mano e Djon desejando muito  
sucesso, que o sucesso deles será de todos, saudando com todo respeito os  candidatos do 
oposição  Breno e  Gaúcho que colocaram  a disposição da comunidade seus nomes, 
convidando eles para se juntarem ao grupo eleito, falando a todos os eleitos Mauro, 
Ademir, Mauricio, vocês foram escolhidos para trabalhar, ação por ação,  provar que 
realmente  vocês ganharam, a sociedade terá que dizer que valeu a pena, que fizeram a 
diferença; Após falou para seus colegas Vereadores de sua satisfação com ele,  que  em 
época de pandemia sempre reinou a união, respeito, nunca ninguém foi pisado aqui 
dentro, uma conquista que vem de anos, momento novo da sociedade; Em seguida falou 
sobre vários assuntos, dando dicas para os novos eleitos,  dizendo que devemos correr 
atrás das oportunidades para que a criança possa aprender, procurando a capacitação, 
nada mais agrega valores é ter uma sociedade mais capacidade, você não resolve se tem 
dinheiro e sim com pessoas capacitados. Falou para o Mauricio que estará sentando em 
seu lugar, dizendo que gostariam que fossem ter o mesmo nível, que não possam crescer 
subindo no pescoço dos outros e sim nas grandes oportunidades;  Após falou que em dois 
mil e quatro não teve sorte de se eleger, sente a dor dos Vereadores que não se elegeram, 
não conseguia se olhar no espelho, todos tem uma história para contar,  o interessante é 
saber que quando uma porta se fecha outras se abrem,  numa disputa política   nem 
sempre se ganha ao ganhar,  que muitas e muitas vezes  se ganha ao perder, lembrando de 
histórias passadas de suicídios, homicídios, outras de Prefeitos presos, outros que saíram 
com dividas, vários exemplos que essas famílias hoje dariam de tudo para poderem voltar 
atrás, mas não conseguem mais, querem que pensam com muito respeito, que as vezes 
ganhando perdem, dando vários exemplos. Falou para não levar nenhum tropeço como 
castigo, levam esse ensinamentos de um professor, devem nesse momento unir toda a 
sociedade, dizendo que as crianças e todos sonham com uma sociedade diferente, vê os 
candidatos como sempre contribuíram e que ainda contribuirão com a sociedade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram da palavra os Vereadores Jair de Sousa, Flavio Prigol, 
Marli Wollmann, Lucas Blatt, Mauro Weigmer 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 dezesseis 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 
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