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ATA DA QUARTA 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 Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos oito dias do mês de março 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 4ª 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; Antes do Início 

do Expediente o Senhor Presidente deu posse ao 2º (Segundo) suplente do Partido do 

MDB, Senhor Adilson Manhabosco, em substituição do  1º suplente de Vereador, 

empossado na última Sessão Ordinária,  Senhor Volmir Wollmann que assumiu a 

Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Turismo e Desenvolvimento Econômico; 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 009/2021;  

PROJETO DE LEI Nº 002/2021, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Dispõe sobre 

proibição de comercialização do cachimbo de agua egípcio, conhecido como narguilé, 

aos menores de dezoito anos, bem como seu consumo e uso e locais públicos 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 013, de autoria do Vereador Jonatan Fernandes que 

Sugere criação de programa de auxílio a internet para família de baixa renda; Ofício nº 

041, advindo do Executivo Municipal, respondendo o requerimento nº 002, de autoria 
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do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger; Relatório de Atividades da Unidade de 

Controle Interno do 4º Quarto Trimestre de 2020r. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da 

tribuna a Vereador Cleonice Strenske, iniciou cumprimentando a todos os Vereadores e 

as pessoas que estavam acompanhando pelas redes sociais; Disse que lhe leva a utilizar 

a Tribuna para falar sobre o Dia Mundial das Mulheres, homenageou todas as Melhores 

do Município, citou a Colega Vereadora Simone, as funcionárias Marli e Odete, falou da 

importância das mulheres hoje na mais diversas atividades, foram conquistas ao longo 

dos tempos e hoje as mulheres ocupam papel relevantes na sociedade. ORDEM DO DIA: 

Ao iniciar a Ordem do Dia o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação a 

inclusão do PL 008, de autoria do Executivo Municipal que tratava sobre assinatura de 

protocolo de intenção de aquisição de vacina contra a Covid pelo Consórcio Público, 

que nos termos do Regimento Interno, trata de assuntos de extrema urgência para sua 

aprovação e pediu a dispensa de parecer e a inclusão, ninguém se manifestando foi 

declarado aprovado a dispensa e a inclusão do PL na ordem do dia.  PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 001/2021, de autoria do Executivo Municipal que Altera Lei 

Complementar Municipal 059/2015, dispensa o microempreendedor individual de atos 

públicos municipais para desenvolver atividade econômica e reduz a 0 (zero) taxas 

municipais para MEI, sem discussão foi aprovado em turno final por unanimidade de 

votos neste Legislativo Municipal; 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, sem discussão foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; PROJETO DE LEI Nº 008/2021, de autoria do Executivo 

Municipal que Ratifica protocolo de intenções firmados entre Municípios brasileiros , 

com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus: 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, com dispensa de pareceres 

e  sem discussão foi aprovado em primeiro turno por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; e, Indicação nº 013, de autoria do Vereador Jonatan Fernandes 
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que Sugere criação de programa de auxílio a internet para família de baixa renda, após 

discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizou-se da palavra os Vereadores Simone Tornquist, Egídio 

Rodrigues Cleonice Strenske e Mauricio Lunkes. Ao final o Senhor Presidente convocou 

seus pares para a próxima Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 10 de março de 

2021, às 18:30 horas, em cuja Ordem do Dia será apreciada a seguinte matéria: Projeto 

de Lei nº 008, de autoria do Executivo Municipal.  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 

oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x 

 
    Mauricio Lunkes                                                                 Ademir Kochenborger               
         1º Secretario                                                                Presidente 
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