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ATA DA DÉCIMA NONA 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 vinte e sete dias 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 19ª (décima nona) 

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 025/2022; Indicação nº 030/22, de autoria do Vereador Dante Conrado 

Mundt, que sugeriu reforma geral na cancha de bocha do Centro Poliesportivo Cristal e 

Indicação nº 031/22, de autoria também do Vereador Dante Conrado Mundt, que sugeriu 

instalação de um Bebedouro e reformas no Portal de Entrada do Município; e ofícios nºs 

144 à 149, respostas de requerimento e indicações dos Vereadores,   advindos do Poder 

Executivo Municipal; GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Dante Conrado Mundt, saudou a 

Presidente, vereadores, funcionários do Legislativo Municipal, comunidade presente e 

aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais. O Vereador iniciou se 

discurso falando sobre suas duas indicações apresentadas nesta casa de leis, a primeira 

trata sobre a realização de estudos do setor competente da municipalidade, visando 

reforma geral, na cancha de bocha, instalada no Centro Poliesportivo Cristal, visto que é 
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um local muito explorado por nossos jogadores e se encontra em péssimas condições 

para a pratica desportiva, já a segunda indicação o Vereador solicitou estudos da 

Municipalidade visando instalação de um Bebedouro, com água em temperatura normal, 

quente e gelada, bem como reformas, no Portal de Entrada de nosso Município, tais 

como: Pinturas, troca de vidros, novas hastes para fixar as bandeiras e demais que se 

fizerem necessárias, dizendo que a instalação de um Bebedouro naquele local, tornará 

um ponto de parada dos visitantes que passam por nossa Cidade, e também pelas 

pessoas que vão ao trabalho nos parques industriais do nosso Município. O Vereador 

também mencionou sobre sua participação na reunião com a equipe da Cohapar que se 

deslocou de Curitiba e Cascavel até nosso Município, com intuito de regularizar as 

escrituras dos mutuários que residem nos bairros Mutirão e Alvorada, são cerca de 

oitenta e oito escrituras que poderão ser regularizadas com valores bem abaixo dos 

praticados atualmente, esse desconto é possível devido a um programa que concede esse 

desconto, esse programa já está sendo executado no Município de Palotina e poderá ser 

aplicada em Pato Bragado também, beneficiando as famílias que necessitam de 

regularização de suas moradias. O Vereador também mencionou que na última quinta-

feira dia 23 participou de uma reunião onde foi apresentado o projeto de incentivo a 

Piscicultura Bragadense, um programa que irá contar com a participação da Unioeste e 

Administração Municipal. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 023, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre a Criação de vagas no Quadro e Pessoal de Provimento 

Efetivo da Lei nº 675, de 19 de abril de 2004, após discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de nº 024, de autoria do 

Executivo Municipal, que Dispõe sobre a restituição de valores e dá outras providências, 

com pareceres favoráveis das comissões permanentes, após discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos;  Projeto de Lei nº 025, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre o Programa “Pato Bragado Conectado” no âmbito do Município de Pato 

Bragado e dá outras providencias, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos 

em última votação;  Indicação nº 030/22, de autoria do Vereador Dante Conrado Mundt, 

que sugeriu reforma geral na cancha de bocha do Centro Poliesportivo Cristal e Indicação 
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nº 031/22, de autoria também do Vereador Dante Conrado Mundt, que sugeriu 

instalação de um Bebedouro e reformas no Portal de Entrada do Município, após 

discussões foram aprovadas por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. 

Explicações Pessoais: Usaram das explicações os Vereadores Egidio Rodrigues. Mauro 

Weigmer, Dante Mundt e Jonatan Fernandes. Após o Senhor Presidente, convocou os 

Senhores Vereadores para sessão extraordinária a ser realizada no dia vinte e oito de 

junho de dois mil e vinte e dois, com início às  dezenove horas, para colocar em pauta os 

projetos de leis números 023 e 024/22, de autoria do Executivo Municipal. Nada mais 

havendo a constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo Senhor 

Presidente e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos vinte e sete dias do mês de junho de 

dois mil e vinte e 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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