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ATA DA VIGÉSIMA NONA 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, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos vinte 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 29ª 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 037/2021; Projeto de 

Lei nº 033, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a concessão de subvenção social 

a entidade Associação Comunitária Cultural Bragadense – ACCB mantenedora dos serviços de 

radiodifusão comunitária da Radio Pato FM e dá outras providencias, encaminhado para as 

Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e 

Assistência para estudos e pareceres técnicos;  Indicação nº 022, de autoria de todos os 

Vereadores que sugere criação de Eco Ponto no Município de Pato Bragado;  Ofício nº 291, 

advindo do Executivo Municipal, solicitando ao Presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento a realização de Audiência Publica do Segundo Quadrimestre de 2021, a ser 

realizada no dia 28 de setembro do corrente ano; Ofício nº 290, subscrito pelo Prefeito 

Municipal, respondendo o Requerimento nº 018, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues; e, 

Oficio  Circular nº 04, advindo do Tribunal Regional Eleitoral.  GRANDE EXPEDIENTE:  O Vereador 

Mauro Weigmer, 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. O Vereador agradeceu o Presidente da Casa por ter 

justificado para a população a ausência do Vereador Mauro em duas sessões devido o mesmo 

estar em isolamento pois acabou contraindo Covid-9. O vereador também destacou a liberação 

de verbas do Deputado Hussein Bakri ao município de Pato Bragado, recursos que já estão 

depositados, e apenas aguardando o processo de licitação para realização de uma obra que vai 

beneficiar a comunidade dos Bairro Mutirão. O vereador também mencionou sobre a reunião 

que aconteceu em Cascavel na última quinta-feira dia 16 de Setembro nas dependências do 
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plenário da Câmara Municipal de Cascavel, onde o tema da reunião foi as cirurgias eletivas que 

hoje representam um verdadeiro gargalo para a saúde de Cascavel e toda região Oeste do 

Paraná. Participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal de Pato Bragado Ademir 

Kochenborger, vereadores Mauro Weigmer, Dante Mundt e a vereadora Simone Tornquist.  No 

encontro foi debatido para que se implante um centro de Cirurgias Programadas (CCP), onde 

poderiam ser realizadas cerca de 400 cirurgias por mês fato que aliviaria a fila das cirurgias 

eletivas. No encontro ficou acordado de se fazer uma comissão regional, onde seria indicado 

um representante de cada câmara para representar cada município. O vereador finalizou seu 

discurso parabenizando a todos os Gaúchos pelo seu dia que é comemorada no dia 20 de 

Setembro.  ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 031, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 

sobre Programa Municipal de Promoção e Incentivo ao Esporte e Lazer e dá outras 

providencias, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, sem alteração, após 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 

022, de autoria de todos os Vereadores que sugere criação de Eco Ponto no Município de Pato 

Bragado, após discussão foi aprovada 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 vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e 
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Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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