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ATA DA DECIMA TERCEIRA 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 Marcelo Kochenborger, Adilson Manhabosco, 
Cleonice Schirmer Strenske, Dante Corado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes. Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 

Aos dez dias do mês de maio 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 13ª 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 021/2021; Projeto de Lei nº 014, de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 

Pato Bragado para o período de 2022 a 2025 e dá outras providencias, nos termos do 

Artigo 205, combinado com o Artigo 207, do Regimento Interno o Presidente 

encaminhou para a Comissão Permanentes de Finanças e Orçamento para recebimento 

e emissão de Parecer Técnico; Projeto de Lei nº 015, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias do Município de Pato Bragado para o 

exercício financeiro de 2022 e dá outras providencias, nos termos do Artigo 205, 

combinado com o Artigo 207, do Regimento Interno o Presidente encaminhou para a 

Comissão Permanentes de Finanças e Orçamento para recebimento e emissão de 

Parecer Técnico; Projeto de Lei nº 016, de autoria do Executivo Municipal que Institui o 

“Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbano de Pato Bragado” e dá outras 
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providencias, encaminhado para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos  para recebimento estudos e  Parecer 

Técnico; Projeto de Lei nº 017, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do Município de  

Pato Bragado” e dá outras providencias, encaminhado para as Comissões Permanentes 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos  para 

recebimento estudos e  Parecer Técnico; Projeto de Lei nº 018, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre autorização de concessão de incentivo empresarial 

mediante a concessão de direito real de uso e dá outras providencias, encaminhado 

para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e 

Serviços Públicos  para recebimento estudos e  Parecer Técnico; Projeto de Resolução nº 

002, de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público 

no Poder Legislativo, nos termos do inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal e dá 

outras providências. Encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Indicação nº 029, 

de autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere estudos visando revitalização das 

calçadas do Município; Indicação nº 030, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que 

Sugere concessão de desconto no pagamento de taxa de iluminação pública para 

comerciante e igrejas; Indicação nº 032, de autoria dos Vereadores Egídio Rodrigues e 

Cleonice Strenske que Sugerem construção de Centro de Convivência de Idosos; 

Indicação nº 033, de autoria do Vereador Dante Mundt que Sugere implantação de 

Programa de Incentivo ao Comercio Local;  Indicação nº 034, de autoria da Vereadora 

Simone Tornquist que Sugere implantação de Programa Jovens Aprendiz no Município; 

e, Indicação nº 035, de autoria dos Vereadores Ademir Kochenborger e Mauricio Lunkes 

que Sugerem contratação de segurança, instalações de portões eletrônicos e aquisição 

de aparelhos. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Ademir 

Kochenborger, iniciou cumprimentou a todos os Vereadores e as pessoas que estavam 
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acompanhando a sessão pelas redes sociais; Agradeceu ao Vereador Mauro Weigmer 

que conduziu a última Sessão Ordinária na sua ausência, da mesma forma agradeceu a 

todos os Vereadores e Servidores pelos trabalhos realizados na última Sessão; Ato 

continuo reportou-se sobre a viagem oficial realizado juntamente com o Prefeito 

Municipal para a Capital de Estado, onde que visitaram várias Secretarias de Estados, 

protocolando Projetos; Disse que foram muito bem recebidos pelo Guto Silva, na Casa 

Civil, pelo Deputado Estadual Hussein Bakri, Líder do Governo, pelo Deputado Estadual 

Ademir Bier; Disse que estiveram reunião com essas liderança governamental para 

busca de recursos para o nosso Município e disse que em breve o Município estará 

recebendo verba do Governo, uma destacada foi para o alargamento da rua do Projeto 

Mutirão, Novas Unidade de Casas,  estiveram também no Detran onde que solicitaram a 

vinda de profissionais para fazerem um estudos das ruas e avenidas para fins de 

discussão de colocação de lombadas, mão única entre outros; Finalizou dizendo que o 

Prefeito Mano e muito bem recebido pelo Governo Estadual e isso e muito importante, 

pois com o conhecimento que tem fica mais fácil a obtenção de recursos financeiros a 

fundo perdido para o nosso Município; Reportou-se sobre a sua indicação juntamente 

com o Vereador Mauricio Lunkes que trata sobre contratação de segurança, colocação 

de portões eletrônicos e aquisição de aparelhos para a Escola Municipal, Colégio 

Estadual, Creche, Centro Cultural e onde se fizer necessário, falou dos motivo que 

levaram a solicitar ao Prefeito Municipal e pediu urgência para colocação de segurança 

armada enfrente as escolas, pois o que ocorreu em Santa Catarina liga alerta para todo 

mundo se prevenir. Vereador Mauro Weigmer, saudou a todos os Vereadores, Visitantes 

e os internauta; Enalteceu as palavras do presidente Ademir e ficou feliz por saber que 

em breve estará vindo recursos financeiro para o início da obra de alargamento da rua 

do Projeto Mutirão; Comentou sobre as duas indicações que estava apresentando nesta 

sessão, falou da importância de cada um; e, falou pela passagem do dia da Mães. 

Vereadora Cleonice Strenske, saudou a todos os presentes, Vereadores e as pessoas que 

estavam acompanhando a sessão pelas redes sociais; Iniciou falando da sua indicação 
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juntamente com o Vereador Egídio que sugere a implantação do Centro de Convivência 

do Idoso, falou da importância do pedido; Também comentou sobre a possível volta das 

aulas em nosso Município, conforme o Vereador Mauro Comentou na última Sessão e 

que lhe causou estranheza sobre a fala do Vereador, pois muita gente lhe cobrou sobre 

as voltas, mas na condição de Professora não sabia de nada e isso lhe causou muita 

estranheza, pois para ela isso não e função do Vereador; Segundo a Vereadora para 

volta as aulas precisam seguir um Protocolo que existem na Educação, precisam 

conversar com os Professores, pais de alunos e outras pessoas, não e assim chegar e 

autorizar as voltas; Disse que esteve falando com o Secretario de Educação, sobre esse 

assunto. Vereador Mauricio Lunkes, saudou a todos, e iniciou falando que e a favor da 

voltas as aulas em nosso Município; Disse que precisam voltar os alunos as aulas, pois 

tem pais que precisam sobreviver e hoje está muito difícil, pois muitos pais precisam 

pagar alguém para cuidar dessa crianças, muitas vezes menores, ou optar pela mãe 

deixar de trabalhar para cuidar os filhos; Disse que precisa se unir todos juntos e tentar 

reiniciar as aulas; Disse que o questionamento da Vereadora Cleonice precisam ser 

muito vem avaliado e que a sociedade precisar serem ouvidos e não somente uma 

classe, pois todos, todos estão perdendo com a paralisação das aulas e cada dia vai 

piorando, pois os pais precisam trabalhar para trazer os sustentos dos filhos para casa e 

está muito difícil nesta questão; e, Por final falou também da indicação 035 que trata 

sobre contratação de segurança, portões eletrônicos e aparelhos nas instituição de 

ensino, falo que com orgânica a administração púbica precisa tomar essa providências, 

pois o que aconteceu em Santa Catarina liga o alerta para todos, as vezes pensamos que 

aqui isso não a conterá, mas se for feito um estudos vão se notar que em vários 

municípios já aconteceram esses tipos de atentado e para prevenir precisamos tomar 

providencias com urgência e colocarmos seguranças até mesmo armado. ORDEM DO 

DIA: PROJETO DE LEI Nº 011/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre 

O Programa de Internet Social no âmbito do Município de Pato Bragado e dá outras 

providencias, sem discussão foi aprovado em última votação por unanimidade neste 
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Legislativo Municipal; PROJETO DE LEI Nº 005/2021, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.664, de 19 de novembro de 2019, após 

discussão foi aprovado por cinco votos contra três, sendo os votos contrários dos 

Vereadores Egídio Rodrigues, Cleonice Strenske e Mauricio Lunkes; PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 001/2021, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que 

Dispõe sobre a Suspensão de Exigência do Plano Diretor, Lei Complementar nº 068/18 e 

dá outras providencias, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; Indicação nº 029, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que 

Sugere estudos visando revitalização das calçadas do Município, sem discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 030, de 

autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere concessão de desconto no pagamento 

de taxa de iluminação pública para comerciante e igrejas, sem discussão foi aprovada 

por unanimidade de votos; Indicação nº 032, de autoria dos Vereadores Egídio 

Rodrigues e Cleonice Strenske que Sugerem construção de Centro de Convivência de 

Idosos, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Indicação nº 033, de autoria do Vereador Dante Mundt que Sugere 

implantação de Programa de Incentivo ao Comercio Local, após discussão foi aprovada 

por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal;  Indicação nº 034, de autoria da 

Vereadora Simone Tornquist que Sugere implantação de Programa Jovens Aprendiz no 

Município; e, Indicação nº 035, de autoria dos Vereadores Ademir Kochenborger e 

Mauricio Lunkes que Sugerem contratação de segurança, instalações de portões 

eletrônicos e aquisição de aparelhos, após discussão foi aprovada por unanimidade de 

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

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

Strenske 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 dez dias do mês de maio de 

dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x 
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Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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