
 

             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 DECIMA OITAVA 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. 
 

1. Aos quatorze dias do mês de junho 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 18ª 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 026/2021; 

Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do Executivo Municipal que Institui Politica 

Municipal de incentivo local, no prazo especifica, no âmbito do Município de Pato 

Bragado e dá outras providencias, encaminhado para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, nos termos do Artigo 211, do Regimento Interno; Indicação nº 038, de 

autoria do Vereador Egídio Rodrigues que Sugere instituição de vale-alimentação 

destinado aos servidores públicos; Oficio nº 184, do Executivo Municipal que Solicita a 

retirada do Projeto de Lei 019, para melhores estudos, após a leitura o Presidente 

informou para as comissões de justiça e redação e finanças e orçamento e demais 

vereadores que o projeto será devolvido ao Prefeito Municipal, atendendo ao oficio 

acima especificado; Ofícios nºs 182 e 183, de autoria do Executivo Municipal, referente 

a resposta de indicação aprovados pela Câmara Municipal; Edital de Convocação – 
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Audiência Pública, referentes aos Projetos de Lei nºs 014 e 015, PPA 2022 a 2025 e LDO 

para 2022, de autoria do Executivo Municipal; Oficio 852, da Caixa Econômica Federal. 

GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Mauro Weigmer, iniciou 

cumprimentou a todos os Vereadores, servidores, e as pessoas que estavam 

acompanhando a sessão pelas redes sociais; Reportou-se sobre a Indicação 038, de sua 

autoria; Comentou a emancipação do Município que será comemorado dia dezoito de 

junho, lembrou de todos os Prefeitos, Vereadores, Secretários, os Munícipes e aquelas 

pessoas que ajudaram na emancipação do Município; Agradeceu a PatoFm, pelo espaço 

concedido no sábado passado para a sua pessoa e ao Vereador Egídio Rodrigues. 

Vereador Egídio Rodrigues, saudou a todos as pessoas presentes e as pessoas que 

estavam acompanhando pelas redes sociais; Agradeceu ao Secretário de Obras, Jhoni 

Rohden e ao Volnei Lizzoni, pelo trabalhos realizado na poda de arvores no Conjunto 

Habitacional Mutirão; Reportou-se sobre o encontro que teve com o Secretário 

Municipal de Educação, Junior Bourscheidt, segundo o Vereadores neste encontro 

foram debatidos vários assuntos, especialmente sobre hasteamento da bandeira 

semanal, ensino de religião e outros assuntos pertinentes a educação, segundo o 

Vereador foi uma conversa muito boa, pois o Secretario tem um entendimento muito 

aberta em relação ao assunto debatido e aberto para o diálogo; Também agradeceu a 

PatoFm, pela abertura da emissora para entrevista no sábado passado juntamente com 

o Vereador Mauro Weigmer, agradeceu a oportunidade e espera que mais vezes 

venham acontecer e disse que todas as terças-feiras a locutora Glacia estará passando 

as informações das aprovação dos requerimentos e indicações aprovadas pela Câmara 

Municipal. Mauricio Lunkes, cumprimentou a todos as pessoas presentes e aos 

participantes pelas redes sociais; Reportou-se sobre o encontro com o Deputado 

Estadual Gugu Bueno, do encontro resultou um recurso financeiro para o nosso 

Município na ordem de cento e cinquenta mil reais para investimento no Município, 

segundo o Vereador este foi o compromisso que tinha assumido na campanha de 

legislar, fiscalizar, mas também correr atrás de recursos para o Município; Agradeceu ao 

http://www.camarapatobragado.pr.gov.br/


 

             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 
 

 

Deputado e ao Assessor Roberto; Também comentou que logo que foi eleito o 

Deputado Schivanatto, em memorium também lhe ligou e se colocando a disposição, 

mas infelizmente veio a falecer, mas que muito fez pelo Município e pela região; 

Também falou que o Deputado Hussein Bakri, muito representa nosso Município com 

várias emendas parlamentares a fundo perdido, através do Assessor Luciano Scherer; 

Disse que também nos próximos dias estará mantendo contrato com Deputado Federal, 

visando alguns recursos para o nosso Município. Simone Tornquist, saudou os colegas 

Vereadores, Servidores Públicos presentes e demais munícipes que estavam 

acompanhando via focebook; Parabenizou a Secretaria Municipal de Ação Social, Arlete 

Schneider juntamente com o Senac pela finalização do concurso de bolo e torta, 

destinado para as clubes de mães; Também falou que durante o ano todo estará sendo 

realizado vários curso palestra em nosso Município e pediu que a população venha a 

participar, visando assim a formação das pessoas em área especifica.  ORDEM DO DIA: 

Indicação nº 038, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que Sugere instituição de 

vale-alimentação destinado aos servidores públicos, após discussão foi aprovada por 

maioria dos votos, tendo o voto contrário do Vereador Mauricio Lunkes. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores:  Jonatan Fernandes, 

Mauro Weigmer, Cleonice Strenske e Egídio Rodrigues. 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 

quatorze dias do mês de junho 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 

 
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 

http://www.camarapatobragado.pr.gov.br/

