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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO, 
ESTADO DO PARANÁ. 
 
PRESIDENTE: Ademir Marcelo Kochenborger 
2º SECRETÁRIO: Egídio Mattjes Rodrigues 
 
VEREADORES PRESENTES:  Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Mauricio Lunkes, 
Mauro André Weigmer, Simone Stein Tornquist.  
 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois,  nas 

dependências da sala de Sessões da Câmara Municipal de Pato Bragado, Estado do 

Paraná, Avenida Willy Barth nº 2889, às 18h00min, foi realizada a 1ª (Primeira) Sessão 

Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura; Os trabalhos foram abertos 

pelo Senhor Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, Invocando a Proteção 

de Deus declarou abertos os trabalhos da Sessão; Após submeteu em discussão e votação 

a ata da sessão anterior, ninguém se manifestando declarou aprovada por unanimidade 

de votos; A sessão não contou com a presença do Vereador Jonatan Fernandes por testar 

positivo ao Covid-19, devidamente justificado sua ausência por cumprir isolamento do 

protocolo. Por determinação do Presidente e na ausência do 1º (Primeiro) Secretário, o 

Vereador Egídio Mattjes Rodrigues, 2º (Segundo) Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias do  PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 003/2022; I Projeto de Lei 

nº 046, de autoria do Executivo Municipal que Ratifica a segunda alteração e consolidação 

do Contrato de Consorcio, oriundo do protocolo de Intenções do Consorcio 

Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, e dá outras providencias, 

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

Assistência para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 003, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial 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 
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técnicos; Projeto de Lei nº 004, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial 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; Projeto de Lei nº 005, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para inclusão de 

ação no PPA 2022/2025 e LDO 2022 e abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras 

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

Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência e Obras e Serviços Públicos para 

estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 006, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre a instituição do Programa Despertar, no âmbito do Município de Pato 

Bragado 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 001, de autoria do Vereador Ademir Marcelo 

Kochenborger que Sugere aplicação de camada asfáltica sobre pedras irregulares e 

construção de passeios público na Rua Arthur Scherer que dá acesso a Cerâmica e 

Madeireira São Luiz; Indicação nº 003, de autoria do Vereador Egídio Mattjes Rodrigues 

que Sugere melhorias no trevo de acesso da antigo Laticínios; Indicação nº 004, de autoria 

da Vereadora Simoni Stein Tornquist que Sugere inserção de números dos “telefones” e 

“Celulares” nas tarifas de agua e nos carnes de IPTU;  Indicação nº 005, de autoria do 

Vereador Dante Conrado Mundt que Sugere instalação de toldo para embarque e 

desembarque de alunos em frente à Escola Municipal Marechal Deodoro; Indicação nº 

006, de autoria dos Vereadores Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, 

Jonatan Fernandes, Mauro André Weigmer e Simoni Stein Tornquist  que Sugerem 

aquisição de “Aparelho de raio X” com recurso próprios da municipalidade; Mensagem 

pela Abertura da Sessão Legislativa, subscrita pelo Prefeito em Exercício, saudando a 

todos os Vereadores, e expondo as obras realizadas em 2021 e as principais obras ações 

e obras prevista e planejadas para execução em 2022; Oficio nº 036,  da Secretaria 

Municipal de Saúde, convidando os Vereadores para participarem da audiência pública a 

ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, às 
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14:00 horas; Ofício nº 027,  da Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças, Ana 

Carolina Specht, informando a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para os 

demais Vereadores que os dados relativos à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 

2021, já estão concluídos e pede a Comissão a realização da Audiência Publica para o dia 

25 de fevereiro de 2022, às 16:00 horas, cujo loca e data ainda poderão serem definidos 

pela Comissão, devidamente informado a Secretaria de Finanças para sua apresentação; 

e, Oficio nº 423/2021, do Prefeito Municipal em resposta ao Requerimento nº 029, de 

autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger. GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador 

Ademir Kochenborger, iniciou saudando a presidente da Casa, demais vereadores, 

funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que acompanham a 

sessão através das redes sociais. Agradeceu a todos os Nobres Edis desta Casa de Leis 

que deram seu voto de confiança para que pudesse continuar na presidência do Poder 

Legislativo de Pato Bragado. Neste novo ano espera poder realizar um grande trabalho à 

frente do Legislativo Municipal conta com a ajuda de todos vereadores para que possam 

realizar um trabalho diferenciado neste ano juntamente com o Poder Executivo, as portas 

da Câmara Municipal estarão abertas para atender as demandas da População 

Bragadense.  Agradeceu também ao Vereador Egídio pela leitura na noite de hoje, visto 

que o Vereador Jonatan testou positivo para o Covid, também agradeceu a todos os 

colaboradores desta Casa de Leis pelo belo trabalho desenvolvido e que tem auxiliado 

muito no desenvolvimentos dos trabalhos nesta Casa. Espera que neste ano possam 

realizar um bom trabalho em harmonia entre todos os vereadores. Vereador Egídio 

Rodrigues, saudou ao Presidente da Casa, demais vereadores, funcionários do Legislativo, 

comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais. 

O Vereador iniciou seu discurso falando sobre sua indicação onde solicita melhorias no 

trevo que dá acesso as antigas instalações da Laticínios, pois o meio fio é feito de pedras, 

os pingo de ouro já estão mortos, no meio do canteiro existe um monte de terra, então 

pediu para administração municipal que juntamente com a equipe de engenharia que 

faça um estudo e faça as modificações necessárias para melhorar e embelezar aquele 

trevo, com uma iluminação alta, plantio de flores. No início da ano conversou com o 
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Secretário de Esportes Kleber Duarte a respeito do ginásio do Mutirão, relatou a ele a 

necessidade de realizar consertos principalmente na iluminação pois muitos bicos 

estavam queimados, o alambrado na parte lateral está cheia de buracos, o Secretario lhe 

repassou que na próxima licitação a empresa que ganhar vai ter que disponibilizar alguém 

para ficar por lá até determinado horário da noite para que possa realizar o desligamento 

das luzes e da agua, pois muitas vezes o pessoal utiliza e deixa ligado, isso o próprio 

Vereador verificou e foi desligar as luzes e fechar as torneiras. Outro assunto que abordou 

na noite de hoje é sobre o termino do campeonato municipal de vôlei que aconteceu no 

dia 04/12/2021 no lago municipal, p Vereador ficou muito chateado pois foi feito o 

encerramento e a Vereadora Nice estava presente e não foi chamada para fazer a entrega 

da premiação, foi chamado outras pessoas e ela não foi chamada, vejo que isso é injusto, 

pediu com carinho para que isso não se repita. O Vereador também solicitou ao 

presidente para que fizesse um breve comentário a respeito das sobras do montante 

repassado a Câmara Municipal, quanto que sobrou e para onde foi destinado esses 

recursos, por que o Vereador acompanha e todo ano sobra um valor e muitas vezes é 

devolvido para a Municipalidade e muitas vezes esse dinheiro é devolvido e nada foi feito, 

não sai do papel. Também esteve conversando com um empresário e verifiquei a falta de 

barracões em nosso município, conversei com o Secretario Lucas e me repassou que vai 

sair uma licitação para construção de barracão, mas vejo que a municipalidade tem que 

investir mais em construção de barracões, vejo que existe muitos lotes onde podemos 

construir barracões precisamos gerar emprego e renda. Outro assunto que abordou é 

sobre a Rodoviária Municipal, vejo que a empresa que ganhou não cumpriu e não foi 

multada sobre isso, se fosse uma empresa de fora seria multado e por dois anos não 

poderia participar de licitação, vejo que tem que se tomar alguma atitude com a 

rodoviária, pediu que o Poder Executivo reabre à rodoviária. por final,  parabenizou os 

seis vereadores que entraram com a indicação para aquisição de raio x, pois isso foi uma 

promessa de campanha a população merece esse aparelho pois assim não será 

necessário levar os pacientes para fora do Município. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 001, 

de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1493, de 1º de outubro 
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de 2015, após discussão foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 002, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre 

a alteração da Lei nº 1479, de 6 de julho de 2015 e da Lei nº 1.577, de 11 de outubro de 2017, 

após discussão foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Indicação nº 001, de autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que Sugere 

aplicação de camada asfáltica sobre pedras irregulares e construção de passeios público na Rua 

Arthur Scherer que dá acesso a Cerâmica e Madeireira São Luiz, após discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos; Indicação nº 003, de autoria do Vereador Egídio Mattjes Rodrigues que 

Sugere melhorias no trevo de acesso da antigo Laticínios. sem discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 004, de autoria da Vereadora 

Simoni Stein Tornquist que Sugere inserção de números dos “telefones” e “Celulares” nas tarifas 

de agua e nos carnes de IPTU, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos;  Indicação 

nº 005, de autoria do Vereador Dante Conrado Mundt que Sugere instalação de toldo para 

embarque e desembarque de alunos em frente à Escola Municipal Marechal Deodoro, após 

discussão foi aprovada por unanimidade de votos; e, Indicação nº 006, de autoria dos Vereadores 

Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Jonatan Fernandes, Mauro André Weigmer 

e Simoni Stein Tornquist  que Sugerem aquisição de “Aparelho de raio X” com recurso próprios 

da municipalidade, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Dante 

Conrado Mundt, Cleonice Schirmer Strenske, Egídio Mattjes Rodrigues, Simoni Stein Tornquist e 

Mauro André Weigmer. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, 

vai assinada pelo Senhor Presidente e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos vinte e um dias do 

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

 
 Egídio Mattjes Rodrigues                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
         2º Secretario                                                                   Presidente 
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