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ATA DA OITAVA 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 onze 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 8ª (oitava) 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 014/2022; Indicação nº 018, de 

autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que sugere inclusão do auxílio 

alimentação para os servidores contratados temporariamente no Município; Indicação nº 

019, de autoria do Vereador Egídio Mattjes Rodrigues que sugere recape com camada de 

asfalto em ruas no Mutirão; Indicação nº 020, de autoria dos Vereadores Cleonice 

Schirmer Strenske, Egídio Mattjes Rodrigues e Mauricio Lunkes que sugere aquisição de 

máquina de maravalha para uso dos catadores de reciclados do nosso Município; Acordão 

nº 395, do Tribunal de Contas do Paraná, informando a aprovação das contas da Câmara 

Municipal, exercício financeiro de 2020; e, Edital de Convocação, advindo da Acamop, 

convidando para participar todos os Associados da Assembleia Geral Ordinária a ser 

realizada no dia 13 de abril do corrente ano, na cidade de Cascavel, às 09;00 horas. 

GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Egídio Rodrigues que saudou a presidente da casa, 
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demais vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que 

acompanham a sessão através das redes sociais.  

O Vereador utilizou o espaço para falar sobre duas indicações, a primeira delas sob 

número 19 sugere recape com camada de asfalto na Rua 27 de maio, uma quadra no final 

da rua Sempre Unidos, e a rua que fica dos fundos da Associação Sempre Unidos, as três 

ruas que contornam o campo de futebol suíço e a Associação de Moradores e o campo 

de areia. O vereador também mencionou que foi até a Secretaria de Viações e Obras 

recentemente para falar com o secretário, mas o mesmo não estava assim conversou 

com o Diretor Volnei e a fiscal de contratos, pois estas três ruas estão no contrato de 

varrição de ruas e as mesmas não estão sendo realizados serviços de varrição, por tanto 

pede que sejam tomadas as devidas providencias. Já a indicação de número 20, sugere 

aquisição de máquina (triturador) de maravalha, para uso dos catadores de reciclados do 

nosso Município. O Vereador diz que foi visitar algumas empresas no Município e os 

proprietários disseram que a prefeitura não iria mais recolher os restos de madeira e 

entulhos, para resolver esta situação o Vereador Egídio destaca que ele juntamente com 

o Vereador Mauricio Lunkes, Vereadora Cleonice apresentam essa indicação para 

Administração Municipal para resolver essa situação. Outro assunto abordado pelo 

Vereador diz respeito a falta de placa de sinalização no Loteamento Paulus onde a rua é 

sem saída, muitos motoristas estão adentrando no loteamento Paulus ao invés de 

adentrar na Rua Itararé para se deslocar a Margarida, para resolver a situação o Vereador 

menciona que entrou em contato com o Diretor Volnei e o mesmo prontamente lhe 

atendeu colocando a placa de sinalização solicitada. O Segundo Vereador a Utilizar o 

Espaço da Tribuna foi o Presidente da Casa 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 agradecendo os colaboradores da Secretaria de Viações e Obras por 

terem atendido um pedido desta casa de Leis para verificar as Calhas do telhado na 

Câmara Municipal, assim que solicitado os mesmos compareceram realizaram a limpeza 

e resolveram a situação. O Vereador também parabenizou os organizadores do Ciclo 
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Turismo realizado em nosso Município neste último domingo dia 10, O Vereador 

menciona que esteve presente no evento, juntamente com a Vereadora Simone e 

Vereador Jonatan, destaca que mais de 500 ciclistas participaram do evento. O Vereador 

também falou a respeito de sua indicação de número 18 que sugere inclusão do auxílio 

alimentação, para os servidores contratados temporariamente no Município de Pato 

Bragado, com intuito de haver igualdade entre os funcionários. O Vereador menciona 

que esse pedido é um direito que os mesmo tem, por tanto pede apoio dos demais 

Vereadores desta casa de Leis.  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, sem discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; 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, com pareceres favoráveis, sem alteração, e sem discussão foi aprovado 

por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 005/2022-CM, de 

autoria do Vereador Mauro André Weigmer que Dispõe sobre a Declaração de Entidade 

Pública Municipal e dá outras providencias, com parecer favorável, após discussão foi 

aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 018, de 

autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que sugere inclusão do auxílio 

alimentação para os servidores contratados temporariamente no Município, sem 

discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação 

nº 019, de autoria do Vereador Egídio Mattjes Rodrigues que sugere recape com camada de 

asfalto em ruas no Mutirão, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; e, Indicação nº 020, de autoria dos Vereadores Cleonice Schirmer Strenske, 

Egídio Mattjes Rodrigues e Mauricio Lunkes que sugere aquisição de máquina de maravalha para 

uso dos catadores de reciclados do nosso Município, após discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. . EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da 

palavra os seguintes Vereadores: Dante Conrado Mundt, Simoni Stein Tornquist, Egídio Mattjes 

Rodrigues, Mauro André Weigmer, Cleonice Schirmer Strenske e Jonatan Fernandes. Nada mais 

havendo a constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo Senhor Presidente 
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e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos onze 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                   Presidente 
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