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ATA DA VIGÉSIMA NONA 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 vinte e nove dias   do mês de setembro 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 29ª 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 036/2020;   Requerimento nº 014/2020, de autoria do 

Vereador Airton Schmitt, que Solicita informações do Executivo Municipal acerca de valores 

investidos em cumprimento à lei ordinária 1605/2018;  Requerimento nº 015/2020, de 

autoria do Vereador Airton, que Solicita informações da Secretaria Municipal de Agricultura 

e meio ambiente acerca de Programas de incentivos agrícolas, pecuários, extrativista, 

apicultura e pesqueiros em vigência; Indicação nº 041/2020, de autoria do Vereador Mauro 

Weigmer, que sugere autorização para a transferência da Titularidade do atual 

morador/proprietário para o nome do Inquilino as tarifas de água; Indicação nº 042/2020, 

de autoria do Vereador Airton Schmitt, que Solicita providências, por parte da 

municipalidade, através da Secretaria de Obras e urbanismo, no sentido de adotar 

redutores de velocidade em alguns pontos críticos da cidade, além de outros temas afim. 

GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Mauro Weigmer,  Incialmente saudou os Colegas 

Vereadores, pessoas presentes, funcionários e internautas; Após  agradeceu a resposta 

advinda do Executivo Municipal de sua indicação, onde na qual solicitou climatização nos 
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Barracões da Municipalidade; Em seguida falou sobre sua Indicação apresentada em pauta, 

onde solicitou que seja passada no nome a tarifa de água, dizendo que em alguns 

Municípios já vem sendo aplicado, explicando que na mesma indicação solicitou que seja 

extinguido a taxa de água e que possa ser cobrado do consumo real. Finalizou falando da 

Transparência que o Município vem tendo em relação a Covid. ORDEM DO  DIA: Projeto de 

Lei nº 016/2020, de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe a Instalação e operação de 

sistema de videomonitoramento no âmbito do Município de Pato Bragado, sem  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;  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; 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; e  Requerimento nº 014/2020, de autoria do Vereador Airton Schmitt, que 

Solicita informações do Executivo Municipal acerca de valores investidos em cumprimento à 

lei ordinária 1605/2018;  Requerimento nº 015/2020, de autoria do Vereador Airton, que 

Solicita informações da Secretaria Municipal de Agricultura e meio ambiente acerca de 

Programas de incentivos agrícolas, pecuários, extrativista, apicultura e pesqueiros em 

vigência; Indicação nº 041/2020, de autoria do Vereador Mauro Weigmer, que sugere 

autorização para a transferência da Titularidade do atual morador/proprietário para o nome 

do Inquilino as tarifas de água; Indicação nº 042/2020, de autoria do Vereador Airton 

Schmitt, que Solicita providências, por parte da municipalidade, através da Secretaria de 

Obras e urbanismo, no sentido de adotar redutores de velocidade em alguns pontos críticos 

da cidade, além de outros temas afim. Após discussões todos foram aprovados por 

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

palavra os Vereadores Airton Schmitt, Flavio Prigol, Jair de Sousa, 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 
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constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo Senhor Presidente e 

Primeiro Secretário. Pato Bragado, aos vinte e nove dias  do mês  de setembro 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.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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