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ATA Nº 001/2021 
 

ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 8ª (OITAVA) 

LEGISLATURA, POSSE DOS VEREADORES E ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO, ESTADO 

DO PARANÁ. 

 

Vereadores Presentes: Ademir Marcelo Kochenborger, Arlete Mara 
Gross Schneider, Cleonice Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, 

Egídio Mattje Rodrigues, Jonatan Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro 
André Weigmer e Simone Stein Tornquist.  

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nas 

dependências da Câmara Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná. 

Na abertura dos trabalhos inerentes à composição da Mesa, parte que 

coube ao mestre cerimonial, Senhor Rafael José Traczynski, foi 

realizada a Sessão de Instalação da 8ª (oitava) Legislatura do 

Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, tendo início às 08:00 

(oito horas). A abertura dos trabalhos foi feita pelo Vereador mais 

idoso, Senhor Egídio Mattjes Rodrigues, invocando a proteção de Deus, 

declarou abertos os trabalhos. Solicitando, em seguida que os 

Vereadores e os demais presentes se colocassem em posição de 

respeito para execução do Hino Nacional Brasileiro e Municipal. Na 

sequencia o Senhor Presidente Egídio Mattjes Rodrigues, convidou o 

Vereador Ademir Marcelo Kochenborger para secretaria-lo nos 

trabalhos. Por determinação do Presidente, o Secretário fez a leitura 

do Edital de Convocação nº 048/2020 e do Ato-Me 003/2020, 

declarando, em seguida, o Presidente, Instalada a oitava Legislatura 

do Município de Pato Bragado, à partir desse instante o Presidente 

passou a presidir a solenidade de posse dos Senhores Vereadores e 

Vereadoras, o Presidente prestou o juramento de posse “Prometo 
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cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei 

Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me 

foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e bem-estar de 

seu povo”. Em seguida assinou o termo de posse. O Secretário chamou 

individualmente os Vereadores e Vereadoras, que à medida que iam 

sendo chamados pronunciavam os termos “Assim o Prometo”, e 

assinavam o termo de posse e entrega de cópias dos diplomas e 

declarações de bens, devidamente autenticadas. Ato contínuo os 

Vereadores e Vereadoras foram declarados empossados pelo Senhor 

Vereador Egídio Mattjes Rodrigues. Em seguida o Presidente iniciou o 

processo de votação da Mesa Diretiva para anuênio de 2021 (dois mil 

e vinte e um), conforme determina o § 3º do Artigo 22 da Lei Orgânica 

Municipal e do Regimento Interno. Que após concluído apresentou os 

seguintes resultados: Presidente eleito o Vereador ADEMIR 

MARCELO KOCHONBORGER, com 07 (sete) votos, tendo ainda 

recebido 02 (dois) votos o Vereador EGIDIO MATTJES RODRIGUES; 

Vice-Presidente eleito o Vereador MAURO ANDRÉ WEIGMER, com 

07 (sete) votos, tendo ainda recebido 02 (dois) votos o Vereador 

EGIDIO MATTJES RODRIGUES; 1º (primeiro) Secretário eleito com 

07 (sete) votos o Vereador MAURICIO LUNKES, tendo ainda recebido 

02 (dois) votos a Vereadora CLEONICE SCHIRMER STRENSKE;  e, 2ª 

(segunda) Secretária eleita com 08 (oito) votos a Vereadora 

CLEONICE SCHIRMER STRENSKE, tendo ainda recebidos 01 (um) 

voto o Vereador EGIDIO MATTJES RODRIGUES.  O Presidente declarou 

eleita e empossada a Mesa Diretiva para anuênio de 2021 (dois mil e 

vinte e um), assumindo os trabalhos imediatamente, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Ficou 

assim composta a Mesa Diretiva: Presidente, ADEMIR MARCELO 
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KOCHENBORGER, RG nº 8.749.543-5, CPF nº 062.225.769-23, 

Empresário, residente e domiciliado na Rua Rolândia, nº 2546; Vice-

Presidente, MAURO ANDRÉ WEIGMER, RG nº 6.095861-0, CPF nº 

005.020.219-90, Servidor Público Municipal, residente e domiciliado na 

Curitiba, nº 482; 1º (Primeiro) Secretário, MAURICIO LUNKES, RG 

nº 8.099.112-6, CPF nº 058.142.559-60, Profissional Liberal, residente 

e domiciliado na Rua Itararé, nº 431; e, 2ª (Segunda) Secretária, 

CLEONICE SCHIRMER STRENSKE, RG nº 6.085.216-2, CPF nº 

005.015.389-76, Professora Municipal, residente e domiciliado na Rua 

Goiás, nº 11, Bairro Alvorada do Município de Pato Bragado/Pr. 

Assumindo os trabalhos já na condição de Presidente anuênio 2021 

(dois e vinte e um) o Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, 

agradeceu a todos pela confiança depositado em seu nome para 

comandar os trabalhos do Poder Legislativo Bragadense. Ato continuo 

o Presidente passou a palavra ao Ex-Presidente, Holdi Romer para fazer 

seu pronunciamento, por sua vez, o Ex-Presidente, saudou a todos os 

Presentes, desejou muito sucesso a todos os Vereadores e Vereadoras 

e da mesma forma desejou muito sucesso ao Prefeito e Vice-Prefeito. 

Por final, fez um relato do trabalho realizado na condição de Presidente 

da Câmara no último ano da Legislatura e entregou ao novo Presidente 

um relatório do patrimônio em nome do Legislativo e da devolução da 

sobra de caixa ao Executivo Municipal e disse que deixa a vida pública 

depois de vários anos com o dever cumprido, mas que sempre estará 

a disposição do Município. Em seguida passou a palavra ao Vereador 

Egídio Mattjes Rodrigues que falou pela Coligação do Podemos, o 

Vereador por sua vez, agradeceu a todos a comunidade de Pato 

Bragado, aos Candidatos da sua coligação, Coordenação e as demais 

pessoais envolvidas no pleito e desejou a todos os Vereadores êxito 
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nesta nova função que estão assumindo nesta data. Ato continuo o 

Presidente Ademir Kochenborger, fez o seu pronunciamento também 

da tribuna e agradeceu novamente os votos recebidos para a função 

de Presidente, agradeceu os trabalhos dos servidores do Legislativo 

pela organização para a realização desse evento. Por final, agradeceu 

sua família que sempre estiveram ao seu lado nos momentos fácil e 

difícil.  Após os pronunciamentos o Senhor Presidente convidou os seus 

pares e a toda a comunidade presente para a Sessão Solene a realizar-

se logo após o encerramento dessa Sessão. Agradeceu a todos os 

Vereadores e demais presentes, com a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente 

ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e pelo 

1º (primeiro) secretário. Pato Bragado, Estado do Paraná, em primeiro 

de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 
 

MAURICIO LUNKES                  ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER 
   1º SECRETÁRIO                                       PRESIDENTE 

 
 
A PRESENTE ATA CONFERE COM A ORIGINAL TRANSCRITA NO LIVRO. 
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