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ATA DA SETIMA 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 quatro dias do mês de abril 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 7ª (sétima) 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 

012/2022; Projeto de Lei Complementar nº 002, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 71, de 12 de abril de 2018, 

encaminhado para as Comissões de Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos para 

estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 014, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre o Estágio de Estudantes do Ensino Médio, Educação Profissional e 

Ensino Superior, no âmbito do Poder Executivo do Município de Pato Bragado e dá outras 

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

Orçamento e Educação, Saúde e Assistência para estudos e pareceres técnicos; Projeto 

de Lei nº 015, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a criação de vagas 

temporárias e a alteração da Lei nº 1493, de 1º de outubro de 2015, encaminhado para 

as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e 
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Assistência para estudos e pareceres técnicos; Indicação nº 016,  de autoria dos 

Vereadores Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Dante Conrado Mundt, 

Jonatan Fernandes, Mauro André Weigmer e Simoni Stein Tornquist que sugerem 

redução da taxa de3 iluminação pública no Município; ; Indicação nº 017,  de autoria do 

Vereador Mauro André Weigmer  que sugere construção de lombadas, nas proximidades 

da ponte do Rio Arroio Fundo; Ofício nº 084, advindo do Executivo Municipal, solicitando 

nos Termo da Lei Orgânica Municipal convocação de Sessão Extraordinária para 

apreciação do Projeto de Lei nº 015/2022; e, Edital de Convocação, advindo do Conselho 

dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Ademir 

Kochenborger que saudou a presidente da casa, demais vereadores, funcionários do 

Legislativo, comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das 

redes sociais. O Vereador iniciou seu discurso falando a respeito da indicação realizada 

em conjunto com demais vereadores que trata sobre a redução da taxa de iluminação 

pública em nosso Município, O Vereador destaca que no ano anterior ele e o Vereador 

Egídio Rodrigues entraram com pedido de informação a respeito, pois no final de 2018 

foi aprovado um projeto de Lei para substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas de 

Led e assim que fosse pago este investimento o retorno seria revertido para diminuição 

dos valores na taxa de iluminação pública de nosso Município, e isso até hoje não 

aconteceu, por isso está sendo realizado este pedido, que é uma solicitação da população 

bragadense. O Vereador também sugeriu a Administração Municipal que entre em 

contato com a Copel para que sejam feitos estudos para que seja rateado a taxa de 

iluminação pública entre todas as residências no Município, cidade e interior assim 

diminuiria o valor. O Vereador também parabenizou o regente Gerson Guise e os demais 

responsáveis pelo Coro Juvenil, pela organização do Acampa que foi realizado nos dias 26 

e 27 de Março no Município vizinho de Nova Santa Rosa, onde mais de 75 crianças 

bragadenses estiveram participando do evento, um grande evento bem organizado, o 

Vereador menciona que acompanhou o Prefeito Municipal na ocasião e mais uma vez 

parabeniza a todas pela organização. Finalizando o discurso o Vereador agradeceu a 

Administração pelas obras que serão realizadas no Loteamento Social, onde já foi 
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instalado uma academia ao ar livre, futuramente será implantado um parque infantil, e 

posteriormente será construído um ponto de ônibus para atender à solicitação dos 

munícipes. A Vereadora Simone Tornquist foi a segunda inscrita a utilizar o espaço da 

tribuna, iniciou 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 mencionou que usa o espaço da tribuna para falar sobre um 

questionamento do Vereador Egídio Rodrigues realizado na sessão passada onde cobrou 

da municipalidade agilidade sobre um pedido realizado nesta casa de leis inclusive 

assinado em conjunto com a Vereadora Simone, que trata sobre colocação de lombadas 

em nosso município, A Vereadora menciona que foi obter informações a respeito da 

situação e constatou que foi realizado um protocolo no estado para que sejam feitos 

estudos de viabilidade no dia 04 de Março de 2021, e acredita que nos próximos dias ou 

mês este protocolo vai ser atendido, inclusive o Prefeito Municipal entrou em contato 

para verificar o andamento deste protocolo para que sejam realizados estas obras. A 

Vereadora também falou sobre a viagem que o Vice Prefeito e o secretário de obras 

realizaram a Capital Paranaense, onde representaram o Prefeito Municipal e receberam 

informações sobre algumas obras que serão liberadas ao Município Bragadense. A 

Vereadora também agradeceu a Administração por atender a um pedido seu com os 

demais colegas vereadores onde foi montado o calendário com os recessos, assim facilita 

a organização dos trabalhos tanto da Municipalidade como também da iniciativa privada.  

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 005/2022, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 

sobre a autorização ao Poder Executivo para inclusão de ação no PPA2022/2025, na LDO 

2022 e abertura de credito adicional especial e dá outras providencias, com pareceres 

favoráveis das Comissões, sem alteração, após discussão foi aprovado por unanimidade 

de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 016,  de autoria dos Vereadores Adilson 

Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Dante Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, 

Mauro André Weigmer e Simoni Stein Tornquist que sugerem redução da taxa de3 

iluminação pública no Município, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; Indicação nº 017,  de autoria do Vereador Mauro André 
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Weigmer  que sugere construção de lombadas, nas proximidades da ponte do Rio Arroio 

Fundo, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 

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

Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer, Egídio Mattjes Rodrigues, Dante Conrado 

Mundt, Simoni Stein Tornquist 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 quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e 

dois.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. 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                   Presidente 

http://www.camarapatobragado.pr.gov.br/

