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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO OITAVA ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PATO BRAGADO, ESTADO DO PARANÁ. 
 
PRESIDENTE: Adilson Manhabosco 
1º SECRETÁRIO: Lucas Blatt 
 
VEREADORES PRESENTES: Ademir Kochenborger, Adilson Manhabosco, Airton Schmitt, 
Flávio Prigol, Holdi Romer, Jair de Sousa, Lucas Blatt, Marli Wollmann e Mauro 
Weigmer.  
 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Presidente, Vereador Adilson Manhabosco, 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 Lucas Blatt e Ademir Kochenborger para fazerem a leitura da 

matéria do PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Edital de Convocação nº 

035/2019; Requerimento nº 014, de autoria do Vereador Airton Schmitt que Solicita 

informações do Executivo Municipal sobre horas extras  executadas por profissionais da 

saúde; Requerimento nº 015, de autoria dos Vereadores Flavio Prigol e Lucas Blatt que 

Solicitam criação de programa de distribuição e instalação de caixa d’água para famílias 

bragadenses; Requerimento nº 016, de autoria do Vereador Holdi Romer que Solicita 

providencias sobre imóvel onde estava instalada a “ONG” CNEC em nosso Município; 

Oficio nº 422, oriundo Executivo Municipal informando que foi encaminhado o boleto 

da Multa aplicada pelo TCE ao ex-Prefeito Arnildo Rieger, relativo ao Prestação de 

Contas de 2016; Ofícios nºs 1443 1455 e 1486,  advindos do Ministério Público da 

Comarca de Marechal Candido Rondon; e, Edital de Convocação, do Conselho dos 

Município Lindeiros ao Lago de Itaipu. GRANDE EXPEDIENTE: utilizou-se da Tribuna o 
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Vereador Airton Schmitt, reportando-se sobre o seu Requerimento 014 e sobre as horas 

extras executadas pelos profissionais da área da saúde, falou da importância de se obter 

essas informações, haja vista que existem muitos comentários de munícipes sobre esta 

questão; e por final comentou sobre a receita e despesa com a taxa de iluminação 

pública, após a instalação das lâmpadas LED, segundo o Vereador as informações que 

obteve foram todos retirados do Portal de Transparência. Vereador Flavio Prigol, por sua 

vez, usou a tribuna para defender o seu requerimento 015, subscrito juntamente com o 

Vereador Lucas, falou da importância da criação e instalação das caixa d’agua para os 

municípios bragadenses. Vereador Holdi Romer, também utilizou-se da tribunal para 

falar sobre a sua proposição de nº 016, que trata sobre pedido de providencias para 

legalização do imóvel da antiga CNC, onde funcionava no passado o Segundo Grau. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 039, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 

sobre a instituição do Festival da Canção de Pato Bragado – FESPATO, como evento 

oficial do Município de Pato Bragado e dá outras providencias, após discussão foi 

aprovado em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 

Projeto de Lei nº 038, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre o Programa 

de incentivo a aquisição de mudas frutíferas no âmbito do Município de Pato Bragado,  

sem discussão foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos;  

Requerimento nº 014, de autoria do Vereador Airton Schmitt, sem discussão foi 

aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 015, 

de autoria dos Vereadores Flavio Prigol e Lucas Blatt, após discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Requerimento nº 016, de autoria 

do Vereador Holdi Romer, sem discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Utilizaram-se das explicações os 

Vereadores Marli Wollmann, Mauro Weigmer, Jair de Sousa, Ademir Kochenborger, 

Airton Schmitt, Flavio Prigol, Holdi Romer e Lucas Blatt. O áudio da Sessão fará parte 

desta ata, ficando arquivada o áudio arquivada na página do site da Câmara ou no 
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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 sete dias do 

mês de outubro de dois mil e dezenove.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. 

 

  Lucas Blatt                                                                  Adilson Manhabosco 
1º Secretario                                                         Presidente 
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