
 

             Câmara Municipal de Pato Bragado 
                   Estado do Paraná 

 

 
 

_________________________________________________________________________  

Av. Willy Barth, 2889 – Centro – Fone: (45) 3282-1374  - email: camarapb@bol.com.br 

www.camarapatobragado.pr.gov.br – CEP 85948-000 – Pato Bragado - Paraná 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO 
BRAGADO, ESTADO DO PARANÁ. 
 
PRESIDENTE: Ademir Marcelo Kochenborger 
1º SECRETÁRIO: Jonatan Fernandes 
 
VEREADORES PRESENTES: Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, Egídio Mattjes Rodrigues, 
Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer, Simone Stein Tornquist.  
 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois,  nas dependências da 

sala de Sessões da Câmara Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, Avenida Willy 

Barth nº 2889, às 18h00min, foi realizada a 11ª (décima Primeira) Sessão Ordinária da 

Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura; Os trabalhos foram abertos pelo Senhor 

Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, Invocando a Proteção de Deus 

declarou abertos os trabalhos da Sessão; Após submeteu em discussão e votação a ata 

da sessão anterior, ninguém se manifestando declarou aprovada por unanimidade de 

votos; A sessão contou com a presença de todos os Vereadores. Por determinação do 

Presidente o 1º (Primeiro) Secretário, o Vereador Jonatan Fernandes passou a fazer a 

leitura das seguintes matérias do PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 

017/2022; e, Oficio nº 102, advindo do Executivo Municipal em resposta ao pedido de 

informações acerca do Projeto de Lei 019, solicitado pela Comissão de Justiça e Redação.  

GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Mauro Weigmer, que saudou a presidente da casa, 

demais vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que 

acompanham a sessão através das redes sociais. O Vereador iniciou se discurso falando 

sobre o trágico acidente que aconteceu na última segunda feira dia 02 de Maio no Distrito 

de Iguiporã, envolvendo um Micro-ônibus de Propriedade do Município de Pato Bragado, 

que levava pacientes da saúde para consulta no município de Toledo, onde sete 

bragadenses acabaram perdendo a vida e mais treze ficaram feridos, o Vereador 

externou seus sentimentos a todas famílias que perderam um ente querido e prestou 

solidariedade as pessoas que estão internadas se recuperando dos ferimentos, também 
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destacou que este ano a equipe da saúde já perdeu dois motoristas, em Janeiro faleceu 

o colega Charles e nesta semana o colaborador Cesar Roberto Schaeffer popular Tcheco. 

O Vereador frisou que o colega Tcheco era uma pessoa muito querida na sociedade 

bragadense sempre envolvido nos esportes principalmente no futebol onde obteve 

muitas conquistas sempre representando muito bem o município de Pato Bragado, 

sempre foi um excelente profissional, muito dedicado sempre prestativo, o Vereador 

menciona ainda que o lhe deixa triste e ver alguns comentários no Facebook onde 

algumas pessoas supostamente colocando a culpa nele, mas o Vereador destaca que tem 

toda certeza que a culpa não foi dele e que a Justiça será feita. Muito comovido o 

Vereador finalizou o discurso agradecendo as equipes que prestaram socorro, Samu, 

equipes da Saúde de marechal Candido Rondon, Pato Bragado e de toda região que 

auxiliaram os pacientes. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 014, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre o Estágio de Estudantes do Ensino Médio, Educação 

Profissional e Ensino Superior, no âmbito do Poder Executivo do Município de Pato 

Bragado, após discussão foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; e, Projeto de Lei Complementar nº 003, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 044, de 23 de novembro de 2009 e dá outras 

providencias, com pareceres favoráveis das comissões, sem quaisquer alterações e após 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Egídio Mattjes Rodrigues, Mauro 

André Weigmer e Jonatan Fernandes. 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 maio de dois mil e vinte dois.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. 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                       Presidente 
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