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ATA DA TRIGÉSIMA 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  cinco dias do mês de outubro 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 30ª 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 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 das seguintes   matérias: PEQUENO 

EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 037/2020; Projeto de lei nº 017/2020, do Executivo 

Municipal,  que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1572, de 25 de julho de 2017-Plano 

Plurianual 2018/2021 e dá Lei 1.691, de 2 de junho de 2020- Lei de Diretrizes Orçamentárias 

/2021 do Município de Pato Bragado,  baixado para a comissão Permanente de Finanças e 

Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 018/2020, do Executivo 

Municipal, que Estima a Receita  e fixa a despesa do Município e Pato Bragado para o 

Exercício  Financeiro 2021 e dá outras providências, baixado pra a Comissão permanente de  

Fianças e orçamento para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 019/2020, que 

Dispões sobre autorização para a prorrogação de contratos por tempo determinado 

previstos na Lei nº 1.479, de 06 de julho de 2015, do Executivo Municipal, baixado para as 

Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência para estudos e 

pareceres técnicos; Requerimento nº 016/2020, de  autoria dos Vereadores Mauro 

Weigmer, Lucas Blatt e Holdi Romer, que Solicitam extensão e instalação de Colégio Agrícola 

em nosso Município; e correspondências de outras procedências. GRANDE EXPEDIENTE: 
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Vereador Mauro Weigmer,  Incialmente saudou os Colegas Vereadores, pessoas presentes, 

funcionários e internautas; Após comentou sobre o Requerimento nº 016/2020, de sua 

autoria em conjunto com os Vereadores Lucas Blatt e Holdi Romer; Em seguida comentou 

sobre um assunto,  dizendo não ser agradável,  sobre a situação de vandalismo que vem 

tendo constantemente no Porto Britânia, sugerindo aos Colegas Vereadores para se 

reunirem juntamente com o Executivo ou para encaminharem um oficio,  para 

regulamentar aquele espaço, dizendo que o problema pior é no período noturno, ninguém 

consegue dormir; Também falou que é o momento de os Vereadores regaçar as mangas e 

buscar uma solução em relação a travessia, é o  momento, precisam fazer alguma coisa, em 

a parte Vereador Flavio Prigol, agradeceu o Vereador Mauro por levantar o assunto, dizendo 

que as aglomerações são grande lá no Porto, mas tem um pequeno detalhe, devem ter o 

cuidado de  proibir, devem alertar o Executivo,  é a função dos Vereadores apenas alertar, 

para que não venham a culpar os Vereadores, que todos tenham esse entendimento, dando 

sequência o  Vereador Mauro,  falou que se governa com medo,  não poderiam estar aqui, 

devem procurar o Poder Público para regulamentar, ter normas, proibir de noite de e dia 

não. ORDEM DO  DIA: Projeto: substitutivo Integral nº 001 ao Projeto de Lei complementar nº 

069 de 12 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, após discussão  foi aprovado 

por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 003/2020, de autoria do Vereador Holdi Romer, 

que Dispõe Sobre Denominação de “Parque Industrial V” e dá outras providências, sem 

discussão foi aprovado por unanimidade, em última votação;  Projeto de Lei nº 004/2020, de 

autoria da Câmara Municipal, que Fixa os subsídios dos Vereadores para a Legislatura  

2021/2024, sem discussão foi aprovado por unanimidade em última votação; Projeto de Lei 

nº 005/2020, de autoria da Câmara Municipal, que Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-

Prefeito e dos Secretários Municipais para a gestão 2021/2024, sem discussão foi aprovado 

por unanimidade em última votação; e  Requerimento nº 016/2020, de autoria dos 

Vereadores mauro Weigmer, Lucas Blatt e Holdi Romer, que Solicitam  extensão e 

instalação de Colégio Agrícola em nosso Município, após discussões foi aprovado por 

unanimidade de votos no Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram   da 

palavra os Vereadores  Flavio Prigol, Lucas Blatt, Airton Schmitt, Jair de Sousa, Mauro 
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Weigmer e Ademir Marcelo 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 cinco dias  do mês  de outubro de dois mil e  

vinte.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. 

 

 

 

 

                  Ademir Kochenborger                                                      Holdi Romer 

                      1º Secretario                                                       Presidente 
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