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ATA DA NONA 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, Jonatan Fernandes, Egídio Mattjes Rodrigues, Mauricio Lunkes, 
Mauro André Weigmer, Simone Stein Tornquist.  
 

Aos dezoito 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 9ª (nona) 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 não 

contou com a presença do Vereador Dante Conrado Mundt, por estar em viagem, falta 

sem justificativa. 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 015/2022; Projeto de Lei Complementar nº 003, de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 044, 

de 23 de novembro de 2009 e dá outras providencias, encaminhado para as Comissões 

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

técnicos; Projeto de Lei nº 016, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentarias do Município de Pato Bragado para o exercício financeiro de 

2023 e dá outras providencias, encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças e 

Orçamento para estudos e parecer técnico, nos termos do Regimento Interno; Projeto de 

Lei  nº 017, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre abertura de Credito 

Adicional Especial e dá outras providencias, encaminhado para as Comissões 

Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos 
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para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei  nº 018, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre o fornecimento de Kit alimentação para pacientes em 

transporte para tratamento de saúde no âmbito do Município de Pato Bragado, 

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

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

nº 021, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que sugere instalação de telas de 

proteção no Ginásio de Esportes Bragadinho e na Quadra Society; Ofícios nºs 089, 090, 

092 a 095,  advindos do Executivo Municipal em resposta a diversas indicações aprovadas 

de autoria dos Vereadores; e, Oficio nº 0011,  advindo do Secretaria Municipal de 

Esportes, convidando os Vereadores para prestigiarem diversos eventos da Secretaria.  

GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador Mauro Weigmer, 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 se discurso falando 

sobre a Pescaria realizada na última quinta-feira dia 14 de Abril no Lago Municipal, pois 

muitas pessoas o questionaram por que a pesca foi realizada no período da noite, o 

Vereador menciona que entrou contato com a Administração Municipal e foi lhe 

repassado que muitas pessoas não podem participar no sábado à tarde como de fato 

acontecia a pesca costumeiramente, e para não prejudicar ninguém a Administração 

resolveu fazer um teste nesta edição realizando a pescaria no período noturno, mas na 

próxima edição será repensado a data e o período para sua realização. O Vereador 

também falou sobre o espetáculo de Pascoa realizado na sexta feira dia 15 de Abril, onde 

foi cobrado pelo atraso no início do Espetáculo, ressaltou também que a encenação foi 

maravilhosa parabenizando a todos envolvidos no evento. O Vereador mencionou 

também a participação do Grupo de Danças dos Portadores de Necessidades Especiais 

de Pato Bragado que estarão representado o Município no Encontro Interestadual de 

Danças que irá acontecer no Município de Estrela no Rio Grande Do Sul, o Vereador 

parabenizou o Professor Sival pelas belas apresentações realizadas pelo grupo, desejando 

também uma boa viagem a todos. Finalizando seu discurso o Vereador parabenizou o 

Secretário de Esportes Kleber Duarte, pelas atividades desenvolvidas no Município 
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principalmente o Campeonato Municipal de Bocha Mista, onde muitos casais do 

Município estão participando, também agradeceu o Prefeito Municipal pela resposta a 

sua indicação onde solicita climatização no Ginásio de Esportes O Bragadinho, pois em 

dias que a temperatura esta alta é quase impossível permanecer naquele local. Frisou 

ainda que em conversa com assessor do Deputado Estadual Hussein Bakri, solicitou 

recursos para alargamento da ponte que liga Pato Bragado a Margarida.  ORDEM DO DIA: 

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, sem discussão 

foi aprovado em votação final 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, após 

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

Municipal; e, Indicação nº 021, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que sugere 

instalação de telas de proteção no Ginásio de Esportes Bragadinho e na Quadra Society, 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Simoni Stein 

Tornquist, Mauricio Lunkes, 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 e Primeiro Secretário, 

Pato Bragado, aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                   Presidente 
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