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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 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 Kochenborger, Arlete Mara Gross Schneider, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, 
Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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 1ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os trabalhos foram abertos pelo 

Senhor   Presidente, Vereador Holdi Romer, Invocando a Proteção de Deus declarou abertos 

os trabalhos da Sessão; A Sessão contou com a presença de todos os senhores Vereadores, 

a  Ata da Sessão anterior foi aprovada, sem discussão por unanimidade de votos. 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 

006/2021; PROJETO DE LEI Nº 003/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 

sobre a autorização para outorga de incentivos empresariais mediante a concessão de 

direito real de uso de imóvel que especifica e dá outras providências, encaminhada para as 

Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços 

Públicos para estudos e pareceres técnicos;  PROJETO DE LEI Nº 004/2021, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.606, de 23 de agosto de 2018, 

encaminhado para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Educação, Saúde e 

Assistência para estudos e pareceres técnicos;  Arquivamento do Projeto de Lei nº 005/2019, 

de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a criação de gratificação no âmbito do 

Poder Executivo do Município de Pato Bragado; Arquivamento do Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2018, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que Dispõe 

sobre a suspensão da exigência prevista no Plano Diretor, ambos foram arquivados pelo 

Presidente em conformidade com o artigo 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal; 
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Requerimento nº 001, de autoria dos Vereadores Egídio Rodrigues e Cleonice Strenske que 

Solicitam Informações sobre gastos com reformas do Prédio do Legislativo Municipal dos 

últimos 12 (doze) anos; Requerimento nº 002, de autoria do Vereador  Ademir 

Kochenborger que Solicita Informações acerca da Lei 1.706, de 28 de janeiro de 2021; 

Indicação nº 001, de autoria dos Vereadores Ademir Kochenborger, Egídio Rodrigues, 

Cleonice Strenske e Simone Tornquist que Sugerem construção de diversas lombadas, 

travessias elevadas ou medidores eletrônicos de velocidade no Perímetro Urbano do 

Município; Indicação nº 002, de autoria dos Vereadores Egídio Rodrigues e Cleonice 

Strenske que Sugerem instalação de calendário com data definida para a recolha de 

entulhos no Município; Indicação nº 003, de autoria do Vereador Ademir Kochenborger que 

Sugere aplicação de camada asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Arthur Scherer que da 

acesso a Cerâmica São Luiz;  Indicação nº 004, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que 

Sugere instalação e substituição de lixeiras nas Avenidas e Ruas do Município; Indicação nº 

005, de autoria da  Vereadora Arlete Schneider que Sugere estudos visando viabilidade de 

mudança na prestação de serviços e compra de sêmen; Indicação nº 006, de autoria a  

Vereadora Arlete Schneider que Sugere revisão de valores dos subsídios pra produtores 

rurais; Ofícios nºs 022 e 034, advindos do Executivo Municipal; Portaria Administrativa, do 

Ministério Público Estadual; e, Oficio nº 082, do Ministério Público Estadual – GEPATRIA. 

GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da Tribuna o Prefeito Municipal, Leomar Rohden, saudou a 

todos os Vereadores e as pessoas presentes; Parabenizou a todos os Vereadores pelo êxito 

que obtiveram na eleição do dia 15 de novembro de 2020; Disse que em seu nome e do 

Vice-Prefeito, se coloca a disposição com este Legislativo para dialogo e bom entendimento, 

permitindo desta forma o avanço em todas as áreas; Falou de alguns projetos que estão em 

pauta para este primeiro ano de mandato; Falou da situação financeira do Município que 

houve um superávit de dezenove milhões de reais que serviram para serem aplicadas em 

ação em prol da comunidade; Também colocou todos os Secretários Municipais  e 

servidores à disposições de todos os Vereadores para dirimirem quaisquer dúvidas que 

possa pairam sobre a administração pública; e, por final, agradeceu a todos pelo espaço e 

desejou a todos muitas sabedoria para que juntos consigam construir um Município ainda 
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melhor para a população bragadense. Vereador Ademir Kochenborger, por sua vez, 

cumprimentou todos os seus pares e as demais pessoas presentes; Agradeceu ao Prefeito 

por ter vindo a Câmara expor a real situação do Município e desejou muito êxito ao Prefeito 

e ao Vice-Prefeito nestes próximos quatros anos; Disse que ficou feliz pela escolha de 

Secretários, pois tinha esse compromisso com a população de renovação de nomes e 

espera que todos façam um trabalho voltado para a comunidade; Falou também sobre seu 

Requerimento 001 e sua Indicação 003. Vereador Mauricio Lunkes, saudou a todos os 

Vereadores e demais presentes; O Vereador iniciou parabenizando os trabalhos dos 

servidores deste Legislativo, dizendo que todos tem um amplo conhecimento nas suas 

atividades e muitas pessoas do nosso Município não sabe o papel desses servidores, mas 

em pouco tempo na função de Vereador gostaria enaltecer a cada um pelo belo trabalho 

que realizam perante esta Câmara; Disse que todos podem contar com ele, dentro da 

legalidade e que estará à disposição de todos para ajudar a desenvolver este Município 

ainda mais; Falou que vem dialogando com o Poder Executivo sobre diversos assuntos. 

Vereador Egídio Rodrigues, também iniciou saudando a todos; Reportou-se sobre o 

Requerimento e as duas indicações que estava apresentando nesta sessão juntamente com 

a Vereadora Cleonice, falou da importância de cada proposição; Falou que juntamente com 

a Vereadora Cleonice fizeram visitas aos Secretários Municipais, tiveram reunião com o 

Prefeito e o Secretario de Industria, para uma possível instalação de uma empresa em nosso 

Município e que espera que seja atendido o seu pedido; Falou de vários outros assuntos, 

conforme consta no áudio da gravação da Sessão. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 001, de 

autoria dos Vereadores Egídio Rodrigues e Cleonice Strenske que Solicitam Informações 

sobre gastos com reformas do Prédio do Legislativo Municipal dos últimos 12 (doze) anos, 

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

Requerimento nº 002, de autoria do Vereador  Ademir Kochenborger que Solicita 

Informações acerca da Lei 1.706, de 28 de janeiro de 2021, sem discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 001, de autoria dos 

Vereadores Ademir Kochenborger, Egídio Rodrigues, Cleonice Strenske e Simone Tornquist 

que Sugerem construção de diversas lombadas, travessias elevadas ou medidores 

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


                 Câmara Municipal de Pato Bragado 
                Estado do Paraná 

 

_________________________________________________________________________  
Av. Willy Barth, 2889 – Centro – Fone: (45) 3282-1374  - email: camarapb@bol.com.br 

www.camarapatobragado.pr.gov.br – CEP 85948-000 – Pato Bragado - Paraná 
 

 

eletrônicos de velocidade no Perímetro Urbano do Município, após discussão foi aprovada 

por unanimidade de votos nesta Casa; Indicação nº 002, de autoria dos Vereadores Egídio 

Rodrigues e Cleonice Strenske que Sugerem instalação de calendário com data definida para 

a recolha de entulhos no Município, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos; 

Indicação nº 003, de autoria do Vereador Ademir Kochenborger que Sugere aplicação de 

camada asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Arthur Scherer que da acesso a Cerâmica 

São Luiz, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos;  Indicação nº 004, de 

autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Sugere instalação e substituição de lixeiras nas 

Avenidas e Ruas do Município, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos; 

Indicação nº 005, de autoria da  Vereadora Arlete Schneider que Sugere estudos visando 

viabilidade de mudança na prestação de serviços e compra de sêmen, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 006, de 

autoria da  Vereadora Arlete Schneider que Sugere revisão de valores dos subsídios pra 

produtores rurais, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  Utilizou-se da palavra o Vereador Egídio Rodrigue, Cleonice Strenske e Jonatan, 

este informou que todos os presidente das comissões em comum acordo decidiram que 

todas as proposições encaminhadas para as comissões a Secretaria fica autorizada a pautar 

para todas as terças-feiras, às 18:15, salvo se algum presidente procurarem a secretaria ou 

informarem durante a sessão que não pautara a(s) proposição(os).  s Vereadores inscritos, 

conforme áudio de gravação, ficando arquivada o áudio na página do site da Câmara ou no 

Facebook. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, vai 

assinada pelo Senhor Presidente e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos dezessete dias do 

mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.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. 

 
    Mauricio Lunkes                                                                 Ademir Kochenborger               
         1º Secretario                                                                Presidente 
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