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ATA DA VIGÉSIMA NONA 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 vinte e oito 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 20ª 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 028/2021; 

Projeto de Lei nº 023/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre 

alteração da Lei nº 1.404, de 02 de abril de 2014 e dá outras providencias, encaminhada 

para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para 

estudos e pareceres técnicos;  Requerimento nº 013, de autoria do Vereador Mauro 

Weigmer que solicita construção de ciclovia do Loteamento Fischer até o Portal de 

Entrada; Indicação nº 039, de autoria da Vereadora Simone Tornquist  que sugere 

contratação de medico especialista em cardiologia e oftalmologia;  Oficio nº 199 e 200, 

do Executivo Municipal, referente a respostas dos requerimentos 011 e 012 aprovados 

pela Câmara Municipal; Oficio nº 4922, advindo do Deputado Estadual Professo Lemos; 

e,  Convite,  advindo da Acamop. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador 

Mauro Weigmer, saudou a todos os Vereadores, Servidores e as demais pessoas que 
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estavam acompanhando a sessão via focebook; Reportou-se sobre o seu Requerimento 

de número treze que estava apresentando na Sessão que trata sobre construção de 

ciclovia do Loteamento Fischer até o Portal de Entrada; Falou que este pedido já fora 

apresentada na Legislatura passada, mas que a administração municipal não conseguiu 

realizar, mas que estava voltando apresentar por ser uma obra importante para toda a 

comunidade, especialmente no que trata em relação a segurança dos pedestres que 

transitam naquela região, espera que a administração venha a realizar neste ano essa 

obra;  Também comentou sobre a resposta advinda do Executivo Municipal em relação 

ao seu pedido de implantação do vale alimentação para todos os Servidores do 

Município, pelo oficio de resposta será realizada um estudo para a devida implantação, 

agradeceu a administração municipal pela resposta; Também comentou sobre a 

problemática da rua Paranaguá defronte a Escola Municipal Marechal Deodoro em dia 

de chuva, segundo o Vereador presenciou neste dia os pais levando seus filhos na 

escola com seus veículos e como não tem estacionamento adequado os pais precisam 

subir em cima de calçadas e isto certamente poderá trazer problemas para o motorista, 

pois caso a polícia passar naquele momento poderá ser multado por essa atitude e para 

que isso não aconteça pediu ao Secretário de  Planejamento, Senhor Lucas Blatt que 

tome as devidas  providencias com urgência para alargar esta rua, atendendo até 

mesmo o pedido do Vereador Dante. Vereadora Simone Tornquist, saudou a todos os 

Vereadores, Servidores e aos internauta que estava assistindo a Sessão: Reportou-se da 

importância da sua indicação trinta e nove que estava apresentando aos Vereadores 

para que o Executivo venha a contratar medico especialista na área de cardiologia e 

oftalmológica para atender as necessidade dos munícipes bragadenses; Falou também 

dos primeiros seis meses de trabalhos na condição de Vereadora, e fez um resumo dos 

trabalhos efetuados neste Legislativo Municipal algumas indicação e requerimentos em 

conjuntos com os demais vereadores e outros de sua autoria; Agradeceu o apoio dos 

servidores da Câmara Municipal, pois no início e tudo novo, mas com apoio dos 

servidores se tornam mais fácil o trabalhos dos Vereadores; e, finalizou parabenizando a 
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Administração Municipal pelo trabalhos que estão realizando neste curto período.  

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pato Bragado para o período de 2022 a 

2025 e dá outras providencias, sem discussão foi aprovado em segundo turno por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 015/2021, de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do 

Município de Pato Bragado para exercício financeiro de 2022 e dá outras providencias, 

sem discussão foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do Executivo Municipal 

que Institui a Politica Municipal de Incentivo ao consumo local, no prazo que especifica, 

no âmbito do Município de Pato Bragado e dá outras providencias, neste projeto os 

Vereadores Cleonice Strenske, Dante Mundt, Egídio Rodrigues, Jonatan Fernandes, 

Mauricio Lunkes, Mauro Weigmer e Simone Tornquist apresentaram emendas 

modificativa e aditiva no PL 021, alterando o Inciso I do § 5º do artigo 8º e 

acrescentando o artigo 18, após o 17, conforme emenda anexa ao PL 021, sem 

discussão foi aprovado a dispensa de parecer e foram aprovadas sem discussão as 

emendas pela maioria de votos neste Legislativo Municipal, voto contrário do Vereador 

Adilson Manhabosco. Após discussão do projeto em seu todo foi aprovado em segundo 

turno por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 

022/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei 

Municipal 1454/2014 e dá outras providencias, com pareceres favoráveis das 

Comissões, sem alteração e após discussão foi aprovado por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 013, de autoria do Vereador Mauro 

Weigmer que solicita construção de ciclovia do Loteamento Fischer até o Portal de 

Entrada, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Indicação nº 039, de autoria da Vereadora Simone Tornquist  que sugere 

contratação de medico especialista em cardiologia e oftalmologia, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES 
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PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores:  Mauro Weigmer, Simone 

Tornquist, Jonatan Fernandes, e Dante Mundt. 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 vinte e oito 

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.x.x.x.x.x. 

 
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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