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ATA DA VIGESIMA OITAVA 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 um 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 28ª 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 035/2020;   Projeto de Lei nº 003/2020, de autoria do 

Vereador Holdi Romer, que Dispõe Sobre Denominação de  “Parque Industrial V” e dá 

outras providências;  Projeto de Lei nº 004/2020,  de autoria da Câmara Municipal, que Fixa 

os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2021/2014; Projeto de Lei nº 005/2020,  de 

autoria da Câmara Municipal,  que Fixa os Subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito e dos 

Secretários Municipais para a gestão 2021/2024 e Indicação nº 040/2020, de autoria do 

Vereador Lucas Blatt, que  Sugere  Estudos do Executivo Municipal, para promover o 

incentivo ao Cicloturismo no nosso Município. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Flavio Prigol, 

comentou inicialmente sobre várias datas importantes, comemorativas que terão no mês 

de outubro, falando do dia da arvore e dia do radialista, que é no dia 21, fazendo 

comentários e dando exemplos, dizendo que todos querem o progresso, defender o meio 

ambiente, dizendo que se ficássemos sem energia elétrica, também iríamos reclamar; Após  

lembrou do dia 20 de setembro, data que se celebra a Semana Faroupilha, contando um 

pouco da história, falando dos impostos, pedágio; Em seguida falou sobre as notas do IDEB 
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falando do progresso que tiveram no Município, dizendo que mas não tingiram o índice, 

mas que  tiveram uma evolução e devem comemorar, explicando porque não atingiram o 

índice, dizendo que acredita nos Professores, na qualidade dos professores, falando sobre o 

ensino médio, explicando que muitos jovens precisam trabalhar e estudar a noite, precisam 

trabalhar para escola pública para todos; Vereador Lucas Blatti, inicialmente fez um 

comentário em relação ao pronunciamento Vereador Flavio Prigol, quando reportou-se 

sobre  as notas do IDEB no Município, explicando os critérios de avaliação no Município; Em 

seguida  comentou sobre a sua indicação apresentada;  Após falou da economia que foi 

prejudicada devido a pandemia  e também do crescimento, citando número  de vagas de 

empregos  em nosso Município, falando e dando exemplos de várias situações, dizendo que  

o comércio, agricultura, prestação de serviços, construção Civil estão avançando, com todos 

os cuidados, mas estão avançando, espera que logo estarão saindo dessa pandemia, desse 

problema,  que tudo venha a crescer, como o Brasil que já  é um dos maiores produtores de 

alimentos, que  venha a se posicionar como um dos melhores do mundo.  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, 

após  discussão  foi aprovado por unanimidade de votos e Indicação nº 040/2020, de autoria 

do Vereador Lucas Blatt, que Sugere Estudos do Executivo Municipal, para promover o 

Incentivo ao Cicloturismo no nosso Município, após discussão foi aprovada por unanimidade 

de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram  da palavra os Vereadores Marli Wollmann, 

Mauro Weigmer, Airton Schmitt, Jair de Sousa, Lucas Blatt, 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 

vinte e um 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. 

 

                  Ademir Kochenborger                                                      Holdi Romer 

                      1º Secretario                                                       Presidente 
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