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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 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 Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, 
Mauricio Lunkes e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos treze dias do mês de setembro 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 28ª 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 não contou com a presença do Vereador Mauro Weigmer, por 

estar com atestado médico, (isolamento), com Covid. 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 036/2021; Projeto de Lei nº 032, de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1711,/2021 e dá outras 

providencias, encaminhado para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento para estudos e pareceres técnicos;  Requerimento nº 022, de autoria da Vereadora 

Cleonice Strenske que solicita informações sobre distribuição de cestas básicas no Município;  

Ofícios nºs 282 a 284, advindos do Executivo Municipal em resposta as Indicações nºs  048 a 

050, de autoria dos Vereadores Egídio Rodrigues, Ademir Kochenborger e Mauricio Lunkes, 

respectivamente; e, Ofício nº 285, subscrito pelo Prefeito Municipal, solicitando prorrogação 

de prazo para pedido de informações, acerca do Requerimento 018, de autoria do Vereador 

Egídio Rodrigues, devidamente aprovado pelo Plenário a solicitação do Prefeito Municipal.  

GRANDE EXPEDIENTE: Na sessão realizada na noite de ontem, a vereadora Simone Tornquist 

fez uso da tribuna, início seu discurso saudando o presidente da casa, demais vereadores, 

funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão 

através das redes sociais. A vereadora parabenizou a equipe de agentes comunitárias de saúde 

pelo trabalho realizado, principalmente neste mês ao qual lançamos a campanha Setembro 

Amarelo que tem o intuito de quebrar os tabus e conscientizar a população a respeito do 

Suicídio, um assunto muito delicado onde precisamos discutir formas de prevenir, muitas 

pessoas pensam que esse assunto é algo distante e que afeta poucas pessoas, mais 

infelizmente os dados da organização Mundial da Saúde mostram o contrário, ele está entre 

as dez maiores causas de morte no mundo, portanto é fundamental conversar a respeito do 
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Suicídio, ele pode ser evitado desde que tenha conhecimento sobre seus sintomas, suas 

causas, e formas de evita-los. Durante o ano todo os serviços de atenção à saúde mental atua 

no cuidados das pessoas que vão vivenciando algum sofrimento mental e com a vinda da 

Pandemia a demanda aumentou, por isso a necessidade de voltarmos o olhar para saúde 

mental. Caso alguém tenha alguma dúvida precise de ajuda pode ligar no telefone 188 serviço 

este que é bem sigiloso que esta 24 horas à disposição. A vereadora finalizou seu discurso 

parabenizando a psicóloga Vanessa e as agente comunitárias de saúde que realizaram em 

excelente trabalho neste mês de setembro. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 022, de autoria 

da Vereadora Cleonice Strenske que solicita informações sobre distribuição de cestas básicas 

no Município, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

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

Strenske e Jonatan Fernandes. 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 treze dias do mês de setembro 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.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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