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

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências 

da Câmara Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, Avenida Willy Barth, às 

18h00min horas, foi realizada a 16ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os trabalhos 

foram abertos pelo Senhor Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, 

Invocando a Proteção de Deus declarou abertos os trabalhos da Sessão. A ata da Sessão 

anterior foi aprovada por unanimidade de votos, sem discussão; A Sessão contou com a 

presença de todos os Vereadores. Ato continuo o Senhor Presidente solicitou ao 1º 

Secretário, Vereadores Mauricio Lunkes para fazer a leitura das seguintes matérias: 

PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 024/2021; e, Parecer Conclusivo do 1º 

Quadrimestre de 2021, da Comissão de Finanças e Orçamento. GRANDE EXPEDIENTE: 

Utilizou-se da tribuna o Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, iniciou cumprimentou 

a todos os Vereadores, servidores, e as pessoas que estavam acompanhando a sessão 

pelas redes sociais; Reportou-se sobre o problemático situação da Covid no Município e 

toda a Região Oeste do Paraná, que vem causando preocupações a todos as pessoas, e 

especialmente ao Setor da Saúde, aonde que não existe vaga em UTIS para acomodar 

as pessoas afetadas pela Covid; Disse que manteve contato com o Gerente do Sicredi, 

Senhor Ronald, visando a doação de duas mascaras para o Município, de pronto 

atendimento o Gerente concordou e agraciou na aquisição de duas mascaras, 

equipamentos este que foram entregue hoje para o Hospital Capriotti, agradeceu o 

gesto feito pelo Senhor Ronald, em prol da nossa comunidade. ORDEM DO DIA: Projeto 
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de Lei nº 016, de autoria do Executivo Municipal que Institui o “Programa Municipal de 

Agricultura Urbana e Periurbano 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 017, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 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 018, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre autorização de concessão de incentivo 

empresarial mediante a concessão de direito real de uso e dá outras providencias, após 

discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo 

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

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 081, de 11 de março de 2021, com 

pareceres favoráveis, após discussão foi aprovado em primeiro turno por unanimidade 

de votos; Projeto de Lei nº 020, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

alteração da Lei nº 1319, de 20 de março de 2013, Lei nº 1321, de 20 de mar4ço de 

2013, Lei nº 1.182, de 18 de maio de 2011; Lei nº 815, de 5 de maio de 2006 e Lei nº 

1.104, de 24 de março de 2010, com pareceres favoráveis, após discussão foi aprovado 

em primeiro turno por unanimidade de votos; e, Projeto de Lei nº 002, de autoria da 

Mesa Diretiva que Dispõe sobre a contratação para a realização de teste seletivo para a 

contratação de pessoal por prazo determinado e dá outras providencias, com pareceres 

favoráveis, após discussão foi aprovado em primeiro turno por unanimidade de votos. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores:  Jonatan 

Fernandes, Egídio Rodrigues, Mauro Weigmer, Cleonice Strenske e Simone Tornquist. O 

áudio de gravação fica condicionada a esta ata. Nada mais havendo a constar, foi 

lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo Senhor Presidente e Primeiro 

Secretário, Pato Bragado, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e 

um.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. 
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Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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