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ATA DA OITAVA 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, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, Mauro André 
Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos cinco 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 8ª 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 Sessão não 

contou com a presença do Vereador Dante Conrado Mundt, sem justificativa. Ata da 

Sessão anterior 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 

016/2021;   Indicação nº 021, de autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger 

que Sugere construção de abrigo para passageiros no novo Loteamento Social; 

Indicação nº 023, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Sugere inclusão no 

calendário existentes a ser seguido juntamente com a coordenação, zeladoras e 

merendeiras junto a Escola Municipal Marechal Deodoro e CMI; Indicação nº 024, de 

autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere revisão do Programa de Incentivos a 

Formação Acadêmica;  Ofício nº 095, do Poder Executivo solicitando cópia do Projeto 

de Lei Complementar nº 001, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer; e, Ofícios 

nºs 097 e 098/2021, advindos do Executivo Municipal em respostas as indicações 

aprovadas neste Legislativo, de autoria dos Vereadores Dante Mundt e Mauricio 

Lunkes. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Egídio 

Rodrigues, iniciou cumprimentou a todos os Vereadores e as pessoas que estavam 

acompanhando a sessão pelas redes sociais; Disse que no inicio da Legislatura utilizou-
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se da tribuna e comentou que iria utilizar da palavra para criticar e para parabenizar e 

hoje estava usando da palavra para parabenizar a ornamentação de pascoa que foi feita, 

simples mais ficou muito bonito e com pouco dinheiro; Comentou também que esteve 

na Prefeitura Municipal falando com o Secretario Lucas Blatt sobre diversos assuntos e 

em especial sobre a varrição de ruas e cobrando novamente daquilo que a Vereadora 

Cleonice que tinha feito na sessão anteriores, pediu uma explicação onde estão sendo 

levado as folhas que são varridas, pois tem conhecimento que estão sendo jogando em 

qualquer lugar e pediu que a Administração tome uma providencias nesse sentido que 

seja recolhido e depositado num lugar apropriado, também comentou que tem bairros 

que ficam se a limpeza, segundo vários moradores; Enalteceu os trabalhos que a 

Senhora PIMBA faz junto ao Projeto Pia com a Horta de Chás, parabenizou os trabalhos 

que esta senhora faz perante a comunidade, fez um relato dos trabalhos. Vereador 

Ademir Kochenborger, saudou a todos os presentes, e reportou-se inicialmente sobre 

sua indicação 021 que tratava sobre construção de abrigos para passageiros no novo 

Loteamento Social; Reportou-se também sobre a varrição de rua e após os 

pronunciamento da Vereadora Cleonice procurou o responsável pela empresa para 

dirimir essas dúvidas da recolha de folhas e segundo o Senhor David as folhas que são 

varridas são levadas na chácara do Senhor Valmir Anderle, conforme acordo entre a 

Empresa e o Senhor; Em relação que existem bairro que  não estão sendo feito a 

limpeza precisa ser cobrado da empresa para que não aconteça isso; e, finalizou dizendo 

que existem muitas pessoas ou pessoa que cobra em redes sociais em relação a 

administração pública, mas as pessoas precisar estar ciente que o Decreto e do Governo 

Estadual e os Prefeitos são obrigados a cumpri-los, sob pena de responsabilização de 

seus atos, então pediu paciência que também reconhece que muitos estabelecimentos 

foram atingidos que não deverias, mas não tem o que fazer quando existir um Decreto 

de ordem superior, infelizmente e assim que funciona. ORDEM DO DIA: PROJETO 

DE LEI Nº 007, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a abertura de 

credito adicional especial e dá outras providencias, após discussão foi aprovado em 

votação final por quatros votos a três, sendo os votos contrários dos Vereadores 

Cleonice Strenske, Egídio Rodrigues e Mauricio Lunkes; PROJETO DE LEI Nº 
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002/2021, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Dispõe sobre proibição de 

comercialização do cachimbo de água egípcio, conhecido como narguilé, aos menores 

de dezoito anos, bem como seu consumo e uso em locais públicos e dá outras 

providencias, sem discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; PROJETRO DE RESOLUÇÃO Nº 001, de autoria da 

Mesa Diretiva que Transfere bens moveis inservíveis da Carga da Câmara Municipal 

para o Poder Executivo, com parecer favorável, sem discussão foi aprovada em uma 

única votação por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 021, 

de autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que Sugere construção de abrigo 

para passageiros no novo Loteamento Social, sem discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 023, de autoria do 

Vereador Mauricio Lunkes que Sugere inclusão no calendário existentes a ser seguido 

juntamente com a coordenação, zeladoras e merendeiras junto a Escola Municipal 

Marechal Deodoro e CMI, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos; e,  

Indicação nº 024, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere revisão do 

Programa de Incentivos a Formação Acadêmica, sem discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  

Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Egídio Rodrigues, Jonatan Fernandes 

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 cinco 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.x.x.x.x.x.x.x 

 
Mauricio Lunkes                                                                 Ademir Kochenborger 
1º Secretario                                                                                   Presidente 
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