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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 treze dias do mês de junho 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 17ª (décima sétima) 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 

023/2022; Indicação nº 028, de autoria da Vereadora Simoni Stein Tornquist que Sugere 

capacitação de primeiro socorros em nosso Município; e, Ofício nºs 030, advindo da 

Acamop. GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Mauricio Lunkes, 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 

destacando a entrega de um aparelho de Ultra som para a Secretaria de Saúde Municipal, 

o Vereador mencionou que este aparelho foi um pedido de sua autoria para o Deputado 

Gugu Bueno e destacou estar muito grato e feliz pelo recebimento deste aparelho que 

vai auxiliar o sistema de saúde de Pato Bragado, pois as gestantes não precisam mais se 

deslocar para ou outros centros para fazer este tipo de exame.  O Vereador informou 

ainda que ele mais o Vereador Egídio e Vereador Cleonice protocolaram o pedido de uma 
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Van para o Setor de Saúde e que o recurso em breve será repassado ao Município 

Bragadense. O Vereador também comentou a respeito de uma fato muito triste que 

aconteceu no Município onde vândalos estragaram o patrimônio Público, na opinião do 

Vereador essas pessoas não tem um pingo de vergonha na cara, destacou também estar 

sentido sobre alguns comentários direcionados a alguns Vereadores, diz que nunca 

escutou nesta casa de leis algum comentário contra a contratação de segurança para 

proteger o patrimônio público. Para finalizar o Vereador utilizou-se de um comentário 

realizado por uma professora a respeito do ocorrido nos banheiros da praça Municipal, 

“não é necessário ter guardas em todos os setores, cadê o respeito e a educação deste 

povo, um bando de vagabundos que não tem comprometimento com o que é de todos 

nós, são este que vão à escola, Posto de Saúde e exigem tudo de graça, por isso volto a 

dizer educação em primeiro lugar, que falta de cultura essas pessoas não merecem morar 

em nosso município onde a grande maioria zela por elas.” O Vereador diz fazer das 

palavras dela as palavras dele, e diz ainda que estas pessoas não acrescentam nada ao 

Município, esses indivíduos que depredam o bem público são vagabundos sem cultura.    

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 016, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentarias do Município de Pato Bragado para o exercício financeiro de 

2023 e dá outras providencias, sem discussão foi aprovado em segundo turno por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 028, de autoria da 

Vereadora Simoni Stein Tornquist que Sugere capacitação de primeiro socorros em nosso 

Município, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: 

Cleonice Schirmer Strenske, Simoni Stein Tornquist, Mauricio Lunkes, Mauro André 

Weigmer, Egídio Mattjes Rodrigues 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 treze dias do mês de junho 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.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                       Presidente 
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