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ATA DA DECIMA QUINTA 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. 
 

1. Aos vinte e quatro 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 15ª 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 023/2021; 

Projeto de Lei Complementar nº 003, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 

sobre a alteração da Lei Complementar nº 081, de 11 de março de 2021, encaminhado 

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

estudos e Pareceres Técnicos; Projeto de Lei nº 002, de autoria da Mesa Diretiva que 

Dispõe sobre a contratação para a realização de teste seletivo para a contratação de 

pessoal por prazo determinado e dá outras providencias, encaminhado para as 

Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para estudos e 

pareceres técnicos; Edital de Convocação para Audiência Publica, relativo ao Primeiro 

Quadrimestre de 2021; Ofício nº 084, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, 

Senhor John Nodari, convidando os Vereadores e em especial a Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência para Audiência Publica, referente ao Primeiro Quadrimestre a ser 
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realizada no dia 28 de maio de 2021, às 08:00 horas, nas dependências da Câmara 

Municipal; e, Oficio nº 006, oriundo da Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

Senhora Rosemiri Gauer. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Ademir 

Marcelo Kochenborger, iniciou cumprimentou a todos os Vereadores, servidores, e as 

pessoas que estavam acompanhando a sessão pelas redes sociais; Reportou-se dos 

recursos financeiros que o Município estava recebendo, via Deputados Estadual, Ademir 

Bier e Elio Rusch, falou da importância do recebimentos desses recursos para o 

desenvolvimento do Município; Falou que esses dois Deputados sempre foram 

representantes do nosso Município e que em muito já contribuíram como o Município 

com Emendas Parlamentares; Também falou dos recursos que já vieram do Deputado 

Hussein Bakri, todos emendas a Fundo Perdidos; Parabenizou aos Deputados pelo 

esforço que fazem pelo nosso Município; Reportou-se também que participou da 

reunião da discussão sobre a volta de aula em nosso Município com representante das 

escolas, CMEI, Prefeito, Vice, Secretário Municipal de Educação, APMF, falou que foi 

muito boa a reunião e que as aulas estarão retornando gradativamente, ele é a favor da 

volta da aula, mas respeitando o Protocolo de Saúde, ouvindo os Professores, achou 

importante a participação dos representante dessas instituições, pois assim se 

acertarem todos mundo terão seus mérito, mas se caso houver erro, o erro será em 

conjunto. Vereador Egídio Rodrigues, saudou todos as pessoas presentes e os 

internautas; Reportou-se sobre o Projeto de Lei 016, que adveio do Executivo Municipal 

que pede a Criação de Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbano, 

programa esse que visa o plantio pela comunidade em lotes de propriedade do 

Município, segundo o Vereador esse programa está sendo criado, após uma visita feita 

ao Secretário Municipal de Industria e ao Próprio Prefeito, solicitando que esse lotes 

Públicos fossem regularizado, pois esse lotes vinham sendo explorado sem autorização, 

e agora com esse projeto de lei, estará sendo regularizado; Falou que este Programa 

terão a participação das Secretarias de Ação Social e Agricultura isso e muito 

importante; Reportou-se também sobre a visita feita a Hileia, com a presença de 
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liderança do Município e da empresa Hileia, representado pelos Senhores Manoel e 

Paulo, onde que os empresário falaram da intenção do incremento da fábrica de 

macarrão e de biscoito e segundo o Vereador isso trará para o Município um grande 

investimento econômico e de empregabilidade, disse que a empresa e seria e com 

expansão do negócio especialmente para Paraguai, Argentina e outros da  América do 

Sul, isso e visão de futuro. Vereador Mauricio Lunkes, saudou a todos os Secretários 

Municipais presentes, servidores e as pessoas que estavam assistindo via Facebook; 

Reportou-se sobre a indicação que fora apresentada e aprovada de sua iniciativa neste 

Legislativo que tratava sobre a municipalização dos abastecedouros comunitários e 

disse que estava havendo distorções de informações para os agricultores, dizendo que 

o Vereador estaria abrindo uma empresa para terceirização desse serviços; O Vereador 

disse para conhecimento público que ele Mauricio jamais estará abrindo empresa para 

se favorecer ou criar para favorecer outras pessoas; Segundo o Vereador muitos 

agricultores entraram em contato para dirimir dúvidas quanto esta sua indicação e o 

qual informou a verdade que constava no seu pedido ao Prefeito Municipal; Disse ainda 

o Vereador caso essa sua iniciativa venha prejudicar agricultores, certamente poderá 

ser discutido e voltado atrás, mas segundo ele não trará nada fora da normalidade, 

disse que apenas e uma indicação e que para se colocada em pratica, certamente serão 

ouvidos os agricultores antes de mais nada; Finalizou dizendo que representou o 

Presidente da Câmara na reunião no Comitê de Saúde com a participação das lideranças 

do Município, visando a volta as aulas, disse que isso e muito importante a participação 

das lideranças, pois assim da mais respaldo para todos, ele mesmo foi voto vencido na 

questão de continuidade dos jogos, mas precisa ser respeitado a decisão da maioria, 

mas em relação as aulas e favorável com cuidado e respeitado o protocolo sanitário. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 013/2021, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para inclusão de ação no PPA 2018/2021 

e na LDO 2021 e abertura de credito adicional especial e dá outras, após discussão foi 

aprovado em votação final por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 016, de autoria 
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do Executivo Municipal que Institui o “Programa Municipal de Agricultura Urbana e 

Periurbano de Pato Bragado” e dá outras providencias, com pareceres favoráveis das 

Comissões Permanentes, após discussão foi aprovado em primeiro turno por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 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, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, após discussão foi 

aprovado em primeiro turno por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, 

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, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, após 

discussão foi aprovado em primeiro turno por unanimidade de votos neste Legislativo 

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

Egídio Rodrigues e Jonatan Fernandes. 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 vinte e quatro dias do 

mês de maio 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. 

 
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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