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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO, 
ESTADO DO PARANÁ. 
 
PRESIDENTE: Ademir Marcelo Kochenborger 
1º SECRETÁRIO: Jonatan Fernandes 
 
VEREADORES PRESENTES: Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, Egídio Mattjes Rodrigues, 
Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer, Simone Stein Tornquist.  
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois,  nas dependências 

da sala de Sessões da Câmara Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, Avenida 

Willy Barth nº 2889, às 18h00min, foi realizada a 5ª (quinta) Sessão Ordinária da Segunda 

Sessão Legislativa da Oitava Legislatura; Os trabalhos foram abertos pelo Senhor 

Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, Invocando a Proteção de Deus 

declarou abertos os trabalhos da Sessão; Após submeteu em discussão e votação a ata 

da sessão anterior, ninguém se manifestando declarou aprovada por unanimidade de 

votos; A sessão contou com a presença de todos os Vereadores. Por determinação do 

Presidente o 1º (Primeiro) Secretário, o Vereador Jonatan Fernandes passou a fazer a 

leitura das seguintes matérias do PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 

008/2022; Projeto de Lei nº 005-CM,  de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que 

Dispõe sobre a declaração de entidade pública municipal e dá outras providencias, 

encaminhada para a Comissão Permanente de Justiça e Redação para estudos e parecer 

técnico; Ofícios nºs 046 a 053, advindos do Executivo Municipal, respondendo as 

Indicações e Requerimento, de autoria dos Vereadores; Oficio nº 55, de autoria do 

Executivo Municipal que encaminha a cópia da Prestação de Contas do Município, 

relativo ao exercício financeiro de 2021; Oficio nº 061, de autoria do Executivo Municipal 

que responde ao oficio nº 017, de autoria do Legislativo Municipal, confirmando as 

presenças do engenheiro Lucas Bottega e demais profissionais da engenharia na reunião 

das Comissões Permanentes a ser realizada no dia 22 de março de 2022, às 18:30, nas 

dependências da Câmara Municipal; Oficio nº 064, de autoria do Executivo Municipal que 
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convida um representante do Legislativo para acompanhar o Prefeito Municipal em 

viagem oficial para á Capital a ser realizada no dia 22 de março para fins de participar de 

cerimônia de repasse de valores pela SEDU, aos Municípios, conforme convite anexo; 

Reunião na COHAPAR  e Reunião na SESA – Sobre liberação para uso da UPA; Oficio nº 

065, de autoria do Executivo Municipal que convida os Vereadores para participarem da 

Audiência Publica para apresentação do Anteprojeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias 

LDO02023, a ser realizada no dia 087 de abril, às 09:00 horas, nas dependências do 

auditório do Centro Cultural Arte e Encanto;  Oficio nº 004, do Secretário Municipal de 

Industria, Comercio, Turismo e Desenvolvimento Econômico,  convidando os Vereadores 

para prestigiarem do 7º Circuito Regional de Cicloturismo, a ser realizada no dia 10 de 

abril, no Parque de Exposição Bragadense; Convite, subscrita pela Secretaria Cris Bonatto, 

convidando os Vereadores para prestigiarem as atividades realizadas no ACA,Á, com os 

integrantes do Coro Juvenil Agua de Março, que acontecerá nos dias 26 e 27 de março, 

no distrito de Planalto, Município de Nova Santa Rosa; e, Ofícios nºs 002, 004 e 007, 

advinda da Acamop. GRANDE EXPEDIENTE:  A Vereadora, saudou o Presidente da Casa, 

demais Vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que 

acompanham a sessão através das redes sociais. A Vereadora se utilizou do espaço para 

falar sobre o dia Internacional da Síndrome De Down comemorada no dia 21 de Março, 

destacando as dificuldade encontradas pelos portadores e que algumas atividades que 

para nos parece ser tão simples para eles realiza-las é uma conquista, esta data que já 

consta na agenda da ONU (Organização Das nações Unidas), mas que não constava na 

agenda Brasileira, e que agora com a instituição da lei 14306 de 2022 que institui o dia 

21 De Março como Dia Internacional Síndrome De Down, essa data tem como objetivo 

conscientizar a população sobre essa inclusão. A Vereadora também mencionou que teve 

a grata satisfação de participar do Almoço da Associação dos adeptos e do Grupo de 

Danças, ela menciona que poder conversar com essas pessoas e apreciar as apresentação 

dos grupos locais e visitantes foi muito emocionante. A Vereadora finalizou 

parabenizando o Professor Sival pela condução dos trabalhos.    ORDEM DO DIA: Projeto 

de Lei nº 004/2022, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a abertura de 
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credito adicional especial e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, sem 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de 

Lei nº 007/2022, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre o Programa de 

Guarda Subsidiada para a família extensa de crianças e adolescentes em situação de risco 

social no âmbito do Município de Pato Bragado, com pareceres favoráveis, sem discussão 

foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 

010/2022, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a instituição do “Torneio 

Internacional de Pesca Esportiva do Tucunaré” como evento oficial do Município de Pato 

Bragado e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, o Plenário rejeitou a 

emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, por cinco votos a três, após 

discussão do Projeto foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 011/2022, 

de autoria do Executivo Municipal que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a ceder 

servidor e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, sem discussão foi aprovado 

por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 013,  de autoria 

do Executivo Municipal que Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos 

servidores públicos municipais do Poder Executivo do Município de Pato Bragado relativo 

ao exercício financeiro de 2022 e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, após 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de 

Lei nº 047/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre alteração da 

Resolução nº 061, de 25 de maio de 2004 e dá outras providencias. com pareceres 

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

Municipal;; Projeto de Lei nº 001-CM,  de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe sobre a 

revisão dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais,  com 

pareceres favoráveis, após discussão foi aprovado por cinco votos a três, tendo os Votos 

contrários dos Vereadores Cleonice Strenske, Egídio Rodrigues e Mauricio Lunkes; Projeto 

de Lei nº 002-CM,  de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe sobre a revisão anual dos 

Subsídios dos Vereadores e dá outras providencias,  com pareceres favoráveis, após 

discussão foi aprovado por seis votos a dois, tendo os votos contrários dos Vereadores 

Cleonice Strenske e Egídio Rodrigues; e, Projeto de Resolução nº 001/2022-CM, de autoria 
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da Mesa Diretiva que Dispõe sobre alteração da Resolução nº 061, de 25 de maio de 2004 

e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, sem discussão foi aprovada em uma 

única votação por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Dante Mundt, Mauro 

Weigmer e Jonatan Fernandes. 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 um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                   Presidente 
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