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ATA DA DECIMA SÉTIMA 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 sete dias do mês de junho 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 17ª 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 025/2021; Acordão de Parecer Prévio nº 

94/2021, do Tribunal de Contas do Paraná, relativa a Prestação de Contas do Município 

de Pato Bragado, Exercício Financeiro de 2021, encaminhado para a Comissão de 

Finanças e Orçamento, nos termos do Artigo 211, do Regimento Interno; Requerimento 

nº 010, de autoria dos Vereadores Adilson Manhabosco, Ademir Kochenborger, 

Cleonice Strenske, Dante Mundt, Jonatan Fernandes, Mauro Weigmer, Simone 

Tornquist e Egídio Rodrigues que solicitam gestões junto ao Governo de Estado para 

aquisição de Colheitadeira Frontal; Indicação nº 037, de autoria de todos os Vereadores 

que solicitam gestões junto ao Governo de Estado para aquisição de Colheitadeira 

Frontal. TRIBUNAL POPULAR: Utilizaram-se da Tribuna Popular os Senhores: LUCIANO 

ROBERTO SCHERER, Assessor Parlamentar do Deputado Estadual, Hussein Bakri e o 

MAURICIO ALVES DE MORAIS. O primeiro fez uma prestação de contas sobre o repasse 
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de recursos financeiros a fundo perdido oriundos de iniciativa do Deputado ao 

Município de Pato Bragado, o Assessor mencionou que o Deputado tem um 

comprometimento com o nosso Município e região para liberação de recursos, somente 

para o Município de Pato Bragado, neste dois anos, foram liberados dois milhões, 

novecentos e noventa mil reais. Finalizou desejando bom trabalhos a todos e se colocou 

à disposição de todos. Já o Senhor Mauricio, reportou-se sobre pronunciamento de 

Vereadores da Sessão do dia dez de maio de dois mil e vinte e um, segundo ele o que 

busca e uma reflexão sobres algumas manifestações ocorridas naquela data por parte 

de alguns Vereadores, principalmente sobre o retorna das aulas e sobre educação do 

Município de Pato Bragado como um todo. Em seu pronunciamento foi aparteados 

pelos Vereadores Ademir Kochenborger e Mauricio Lunkes, o Vereador Mauricio disse 

que precisa terminar esse Mimi sobre voltas às aulas, o povo não aguenta mais isso, 

precisa dar continuidade para voltar a reinar o crescimento e desenvolvimento do 

Município, os comerciantes não aguenta mais ficar com as portas fechadas. O Vereador 

Ademir questionou o orador que dizendo que ninguém dos Vereadores se manifestou 

contra os professores, muito pelo contrário, que sempre tiveram um respeito muitos 

grande pelos professores, que todas as decisões tomadas foram através de 

manifestações das lideranças do Município, através de realização de reunião em 

conjunta. Ao final o Orador agradeceu a oportunidade do uso da tribunal e pediu 

desculpas caso tenham desrespeitados alguns Vereadores, pois o intuito principal foi 

tão somente aos Vereadores uma reflexão mais profunda sobre as aulas e a educação 

como um todo. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna a Vereadora Cleonice 

Strenske, iniciou cumprimentou a todos os Vereadores, servidores, e as pessoas que 

estavam acompanhando a sessão pelas redes sociais; Comentou sobre a visita que fez 

junto a Escola Municipal Marechal Deodoro durante a semana, foi recepcionada pela 

Diretora, Coordenadora e pelo Secretário Municipal de Educação, disse que foi um 

encontro proveitoso que muitas coisas foram faladas, e que lhe chamou a atenção foi 

que na escola a internet não está funcionamento como deverias, diante disso se 

http://www.camarapatobragado.pr.gov.br/


 

             Câmara Municipal de Pato Bragado 
                   Estado do Paraná 

 

 

______________________________________________________________________

___  
Av. Willy Barth, 2889 – Centro – Fone: (45) 3282-1374  - email: camarapb@bol.com.br 

www.camarapatobragado.pr.gov.br – CEP 85948-000 – Pato Bragado - Paraná 
 

 

colocou à disposição para solucionar este problema, do qual resultou na apresentação 

da Indicação 037, que pede a instalação de WI Fi de melhor qualidade na escola 

principalmente para atender os professores em todas as salas de aulas. Nesse encontro 

também foi comentado que já houve uma reunião em vinte e dois de dezembro do ano 

passado com o Prefeito Municipal para que fosse resolvida esta situação, mas 

infelizmente até agora não foi feito. Disse também que na última sessão a Vereadora 

Simone comentou que a Secretaria de Saúde tem um protocolo sobre a covid e a qual e 

respeitado tudo que está escrito neste documento, mas a Vereadora comentou que 

amanhã e quarta os professores estarão fazendo a testagem de todos, isso quer dizer 

que o protocolo foi alterado e para a Vereadora isso e muito importante, pois assim os 

Professores estarão com maior segurança e especialmente dando também segurança a 

todos os alunos da rede municipal.  ORDEM DO DIA: 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, sem discussão foi aprovado em 

votação final por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 020, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1319, de 20 de março de 2013, Lei nº 

1321, de 20 de mar4ço de 2013, Lei nº 1.182, de 18 de maio de 2011; Lei nº 815, de 5 

de maio de 2006 e Lei nº 1.104, de 24 de março de 2010,  sem discussão foi aprovado 

em votação final por unanimidade de votos; 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, sem discussão 

foi aprovado em votação final por unanimidade de votos; Requerimento nº 010, de 

autoria dos Vereadores Adilson Manhabosco, Ademir Kochenborger, Cleonice Strenske, 

Dante Mundt, Jonatan Fernandes, Mauro Weigmer, Simone Tornquist e Egídio 

Rodrigues que solicitam gestões junto ao Governo de Estado para aquisição de 

Colheitadeira Frontal, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; e, Indicação nº 037, de autoria de todos os Vereadores que 

solicitam gestões junto ao Governo de Estado para aquisição de Colheitadeira Frontal, 
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após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores:  Jonatan 

Fernandes, Mauro Weigmer, 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 sete dias do mês de junho 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. 

 
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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