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ATA DA DECIMA 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, Adilson Manhabosco, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Corado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, 
Mauricio Lunkes. Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos dezenove dias do mês de abril 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 10ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os trabalhos 

foram abertos pelo Senhor Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, 

Invocando a Proteção de Deus declarou abertos os trabalhos da Sessão. A ata da Sessão 

anterior foi aprovada por unanimidade de votos, sem discussão; A Sessão contou com a 

presença de todos os Vereadores. 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 018/2021;   Projeto de Lei nº 

012, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a concessão de subvenção 

social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Marechal 

Cândido Rondon – PR, relativo ao exercício financeiro de 2021 e dá outras 

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

Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência para estudos e pareceres 

técnicos; Indicação nº 025, de autoria do Vereador Ademir Kochenborger que Sugere 

instalação de energia solar nos prédios públicos do Município; Indicação nº 026, de 

autoria do Vereador Mauro Weigmer que sugere  estudos visando implantação de cursos 

profissionalizantes; Ofícios nºs 048, 104, 104/B, 112 a 115, todos de autoria do 

Executivo Municipal, respondendo os requerimentos e indicações de autorias de 

Vereadores, devidamente aprovadas e encaminhadas ao Executivo; Ofício nº 110, 

subscrito pelo Controle Interno, que encaminha Relatório Trimestral  de Atividades da 

Unidade de Controle Interno – 1º Trimestre/2021; e, Oficio x/nº, do Tribunal de Contas 
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do Paraná, encaminhando o Acordão 3.035/20. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se 

da tribuna o Vereador Mauro Weigmer, iniciou cumprimentou a todos os Vereadores 

e as pessoas que estavam acompanhando a sessão pelas redes sociais; Reportou-se sobre 

o falecimento do Deputado Schivanatto, ocorrido na semana passada, o Vereador a 

grande perda que a região Oeste do Paraná revê com a partido do parlamentar, disse que 

muitas coisas fez em vida em prol da nossa região e em especial pelo Município de Pato 

Bragado; Reportou-se também sobre sua indicação que estava apresentando na Sessão 

que trata sobre incentivo para realização de cursos profissionalizantes para operadores 

de máquinas pesadas. Vereador Simone Tornquist, saudou a todos os Vereadores, 

Visitantes e as pessoas que estava assistindo pelas redes sociais; Reportou-se sobre os 

trabalhos realizados pelos servidores de endemias em nosso Município, falou como e 

feito os serviços, fez uma explanação geral sobre isso; Pediu a toda a população que 

ajudasse no combate da dengue; Finalizou falando que esteve conversando com o Vice-

Prefeito para retomada da Lei de Castração de cachorro em nosso Município e que seja 

estendido para o interior, segundo a Vereadora o Vice-prefeito se comprometeu em dar 

continuidade neste Serviço novamente.  Vereador Mauricio Lunkes, saudou a todos 

da mesma forma, novamente falou das atribuições dos Vereadores e das funções que 

todos devem exercer e disse que neste quatro anos ele irá fazer isso, sem distinção; 

Disse que existem muitos comentários até maldoso sobre o seu trabalhos na Câmara 

Municipal, dizendo que o Mauricio assegura projetos, mas que ele está analisando 

juntamente com a Assessoria Jurídica e Técnica evitando erro que posso prejudicar a 

Administração Publica e em especial a comunidade; Reportou-se também sobre a 

recolha de lixo que está sendo feita por uma nova empresa contratada pela 

municipalidade, segundo o Vereador o preço e altíssimo, mas o trabalhos está sendo 

bem feito, precisando melhorar em algumas ruas, mas isso certamente a empresa estará 

resolvendo no decorrer do tempo, pois esteve em conversar para solucionar alguns 

problemas que houve de não recolhimento do lixo em alguns lugares. ORDEM DO 

DIA: Indicação nº 025, de autoria do Vereador Ademir Kochenborger que Sugere 

instalação de energia solar nos prédios públicos do Município, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 026, 
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de autoria do Vereador Mauro Weigmer que sugere estudos visando implantação de 

cursos profissionalizantes, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os 

seguintes Vereadores: Mauro Weigmer, Cleonice Strenske, Jonatan Fernandes, Egídio 

Rodrigues e Mauricio Lunkes. O áudio de gravação fica condicionada a esta ata. Nada 

mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo 

Senhor Presidente e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos dezenove dias do mês de 

abril 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.x 

 
Mauricio Lunkes                                                                 Ademir Kochenborger 
1º Secretario                                                                                   Presidente 
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