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ATA DA VIGESIMA 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 trinta e um dias do mês de agosto 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 25ª 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 032/2020; Indicações nºs 036 à 038/2020, e 

Correspondências de outras procedências. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Ademir 

Kochenborger, comentou inicialmente sobre sua indicação apresentada; Posteriormente fez  

um comentário em relação a postagem do Vereador Airton Schmitt no focebook; Após falou 

que é pre candidato, pedindo que todos se respeitam, que sua pessoa sempre respeitou e 

continuará  respeitando; Finalizou parabenizando a Administração Municipal, dizendo que a 

administração tem algumas falhas tem, mas devem procurar melhorar;  Vereador Airton 

Schmitt,  comentou sobre sua solicitação  feita ao Executivo sobre o dinheiro,  valores  

gastos sobre o covid, dizendo que  a  resposta veio, falando dos valores gastos ate o 

momento,  explicando  e interrogando o que terão no futuro a dispor depois que esta 

pandemia acabar; Após falou sobre  uma emenda que sua pessoa solicitou ao Deputado  

Nelson Lausen, explicando o que solicitou e como ocorreu; Em Seguida parabenizou o 

Presidente da Câmara Municipal em relação ao Portal de transparência da Câmara 

Municipal que esta agora mais atualizado; Em seguida comentou sobre suas postagens 
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feitas na semana passada no focebook, citando os valores e  explicando; Vereador Flavio 

Prigol, comentou sobre a viagem realizada  juntamente com o Presidente da Câmara 

Municipal e Prefeito Municipal a Capital, relatando as visitas que fizeram e dos projetos que 

tem para o Município, falando dos que acha que são importantes e dos que não são, 

dizendo que devem analisar bem, porque hoje existe muitos gargalos na educação, diverge 

muito de cada profissional, falando de sua preocupação com os alunos, dizendo que 

solicitou no passado uma super creche, algo que devem pensar, tem uma preocupação 

grande; Também fez um comentário em relação  a postagem feita pelo Vereador Airton. 

Vereador Mauro Weigmer, falou   inicialmente sobre a postagem feita pelo Vereador Airton, 

dizendo que na sua opinião foi uma postagem feita para jogar a população contra a 

Administração Municipal;  Após comentou que esteve presente na Igreja Quadrangular, 

onde  atendeu o convite do Pastor Enio, dizendo que ele esta fazendo  um  trabalho lindo, 

maravilhoso com as famílias, que  vem fazendo em  prol do que ganhou no passado; 

Finalizou comentado sobre sua indicação apresentada. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 

015/2020, de autoria do Executivo Municipal,  que Dispõe sobre Autorização de 

desmembramento do Imóvel Lote Rural nº 64-B (Sessenta e quatro B), matriculado sob nº 

47.218 do Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Candido Rondon, após  discussão 

foi aprovado por unanimidade; Indicação nº 036/20,  de autoria do Vereador Mauro 

Weigmer, que sugere revisão de itens inserido no  artigo 14 do Plano Diretor, após  

discussão foi aprovada por unanimidade de votos; Indicação nº 037/2020,  de autoria do 

Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, que Sugere instalações de Lixeiras e Bebedouro, 

após discussão foi aprovada por unanimidade de votos e Indicação nº 038/2020, do 

Vereador Airton Valdecir Schmitt, que Solicita estudos por parte do setor competente da 

municipalidade, para possível auxílio na implantação de programa de incentivo à irrigação 

em micro e pequenas áreas rurais de nosso Município, após discussões foi aprovada por 

unanimidade no Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os 

Vereadores Marli, Jair, Lucas, Ademir, Airton, Flavio e Mauro.  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 
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Presidente e Primeiro Secretário. Pato Bragado, aos trinta e um dias do mês de agosto de 

dois mil e vinte.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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. 

  
 
 Ademir Kochenborger                                                                    Holdi Romer 
        1º Secretario                                                          Presidente 
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