
 

             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 VIGÉSIMA PRIMEIRA 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 cinco dias do mês de julho 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 20’ª 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 029/2021;  Requerimento nº 014, de 

autoria de todos os Vereadores que solicitam realização de audiência pública para 

discussão de construção de Super Creche em nosso Município; Requerimento nº 015, de 

autoria dos Vereadores Cleonice Strenske e Egídio Rodrigues que solicitam 

transformação de mão única da rua Décio Graeff em nosso Município; Indicação nº 040, 

de autoria do Vereador Mauro Weigmer que sugere alargamento com estacionamento 

da Rua Arapongas em nosso Município;  Indicação nº 041, de autoria do Vereador 

Mauro Weigmer que sugere criação de horário especial para vacinação de convid-19 

para funcionários de empresas privadas; e,  Oficio nº 429/2021, advindo do Ministério 

Público Estadual. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Mauro 

Weigmer, saudou a todos os Vereadores, Servidores e as demais pessoas que estavam 

acompanhando a sessão via focebook; Reportou-se sobre as duas indicações que estava 
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apresentando nesta Sessão, sugerindo que se crie um horário especial para vacinação 

contra a covid-19 para todos os funcionários de empresas privadas na parte da noite, 

finais de semanas e feriados, assim facilitaria em muito para cada funcionários tomarem 

suas vacinas fora de seu horário de trabalhos,ao prefeito Municipal, através da 

Secretaria de  seu Requerimento de a segunda proposição trata sobre o alargamento 

com estacionamento de parte da rua Arapongas, situação no novo posto de saúde, hoje 

aquela rua e muita estreita e precisa de alargada antes da inauguração.  Reportou-se 

também sobre a realização realizada no sábado junto ao Paço Municipal com a 

presença dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, enalteceu a iniciativa do Prefeito e 

Vice. Disse que nesta reunião foram tratadas vários assuntos ligados a melhorias em 

nosso Município e que muitas coisas boas estão para serem concretizadas no 

Município.  Também comentou sobre a viagem realizada pelo Vice-Prefeito, Lucas Blatt 

e Ademir Kirsten para Curitiba, e nesta viagem muitas coisas aconteceram, em 

audiência com o Deputado Hussein Bakri, conseguiram um veículo 0 para o Município, 

recape asfáltica da P$ 495, pedido feito pelos Vereadores, também houve um pedido 

especial ao Secretário de Saúde Beto Preto para envio de mais vacina para o Município 

de Pato Bragado e este garantiu que em agosto muitas vacinas chegaram para a nossa 

população, parabenizou as autoridades que foram até a capital para conseguir coisa 

importantes para o nosso Município, sabemos que existe pessoa que são contra a ida 

atrás de recursos, mas sabe-se que quem não vai atrás raramente são lembrados pelo 

Governo. Vereadora Cleonice Strenske, por sua vez saudou a todos os Vereadores, 

Servidores e demais pessoas que estavam acompanhando a Sessão pelas redes sociais; 

Reportou-se sobre o requerimento 014, que tratava sobre a solicitação de realização de 

audiência pública para ouvir a comunica acerca da construção de Super Creche no 

Município; Disse que o Vereador Mauro Weigmer apresentou um requerimento neste 

ano solicitando a construção dessa Creche, e os Vereadores por unanimidade 

aprovaram o seu pedido, e recebeu a resposta do Executivo MunciipalMunicipal 

dizendo que iriam solicitar recursos ao Governo Federal e Estadual para viabilizar esta 
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importante obra. Disse que e muito importante ouvirem a comunidade, Secretario de 

EducaçaoEducação, as Diretoras, Vereadores e demais agentes políticos para decidirem 

em conjunto da construção da Super Creche ou ampliação dessa creche que hoje existe. 

Agradeceu aos Vereadores pelo apoio recebido com suas assinaturas para a 

concretização da audiência e espera que o Poder Executivo marque uma data para que 

os munícipes se manifestem tambemtambém sobre essa obra.  

 

 

 

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 votação final 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 votação final 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, sem discussão foi 

aprovado em votação final 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, sem discussão foi 

aprovado em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, da Comissão de Finanças e Orçamento, sem 

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

Municipal; Requerimento nº 014, de autoria de todos os Vereadores que solicitam 

realização de audiência pública para discussão de construção de Super Creche em nosso 

Município, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 
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Municipal; Requerimento nº 015, de autoria dos Vereadores Cleonice Strenske e Egídio 

Rodrigues que solicitam transformação de mão única da rua Décio Graeff em nosso 

Município, sem discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Indicação nº 040, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que sugere 

alargamento com estacionamento da Rua Arapongas em nosso Município, após 

discussão foi aprovada por unanimidade votos neste Legislativo Municipal;  Indicação nº 

041, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que sugere criação de horário especial 

para vacinação de convid-19 para funcionários de empresas privadas, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra 

os seguintes Vereadores:  Mauro Weigmer, Dante Mundt, Jonatan Fernandes, Egídio 

Rodrigues, Simone Tornquist e Cleonice Strenske. 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 

cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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