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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA 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 oito dias do mês de novembro 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 36ª (Trigésima Sexta) 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; 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 045/2021; Projeto de Lei nº 040, de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração de Lei nº 815, de 6 de maio 

de 2006; Lei nº 1.676, de 20 de dezembro de 2019; Lei nº 1.668, de 3 de dezembro de 

2019; Lei nº 1.669, de 12 de dezembro de 2019; e a Lei nº 889, de 27 de abril de 2007, 

encaminhado para as Comissão Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento e Obras e Serviços Públicos para estudos e pareceres técnicos;  Projeto de Lei 

nº 041, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre o Programa de Incentivo a 

Agro Transformação de Alimentos de Origem Animal do Município de Pato Bragado 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; Projeto de Lei nº 042, de autoria do Executivo Municipal que Institui 

o Programa “JURO ZERO” – Etapa I, no Município de Pato Bragado, encaminhado para as 

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

pareceres técnicos; Requerimento nº 027, de autoria da Vereadora Cleonice Strenske que 

Solicita instalação de iluminação pública em frente ao Colégio Estadual Pato Bragado, 

Edital de Audiência Pública,  da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto 

de Lei nº 037, de autoria do Executivo Municipal que Dispôs sobre a LOA, a ser realizada 

no dia 09 de novembro de 2021, às 17:30 horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal; 

Ofícios nº 342, 346 e 347, oriundos do Executivo Municipal, respondendo aos 

Requerimento 025 e 026 e da Indicação nº 057, de autoria dos Vereadores; e, Convite, 

ada Secretaria Munci8pal de Educação e Cultura, convidando os Vereadores para 
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prestigiar  o Acender das Luzes Natalina e o Fespato, que acontecerá no dia 12 de 

novembro de 2021, às 19:00 horas, na Rua Coberta.  GRANDE EXPEDIENTE:  Vereadora 

Cleonice Strenske, iniciou 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 destaca que utiliza a tribuna 

para falar sobre seu requerimento, onde solicita colocação de iluminação em frente ao 

colégio Estadual, a vereadora também destaca que neste local é final de rede da Copel e 

solicita que seja verificado se existe a possibilidade de colocar rede de iluminação, pois 

isso é um pedido da população, de pais de alunos que procuraram a vereadora para fazer 

esta solicitação. Outro assunto mencionado diz respeito a abertura das luzes natalinas, a 

vereadora informa que foi procurar a secretaria de educação e a mesma lhe informou 

que as luzes seriam acessas na sexta feira dia 12 de Novembro, visto que muitas pessoas 

cobraram a vereadora para que as luzes fossem acessas antes. Finalizando seu discurso 

a vereadora destacou as novas oficinas que vão acontecer no centro cultural, técnica 

vocal e aulas de cantos, também vão abrir inscrições para oficina de Fanfarra, Balé e 

teatro, essas oficinas irão iniciar as atividades no próximo ano.   ORDEM DO DIA: Projeto 

de Lei nº 034, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 

1.327, de 06 de maio de 2013, sem discussão foi aprovado em votação por unanimidade 

de votos; Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre 

a revogação da Lei nº 1.738, de 6 de outubro de 2021 e dá outras providencias, sem 

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

Municipal; e, Requerimento nº 027, de autoria da Vereadora Cleonice Strenske que 

Solicita instalação de iluminação pública em frente ao Colégio Estadual Pato Bragado, 

após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. 

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

Schirmer Strenske, Simone Stein Tornquist e Mauro André Weigmer. 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 oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..X.X.X.X.X 

 

 Mauricio Lunkes                                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                        Presidente 
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