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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 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 dois dias do mês de agosto 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 22ª 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 030/2021;  Projeto de 

Lei Complementar nº 004/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

alteração da Lei Complementar nº 71, de 12 de abril de 2018, encaminhado para as Comissões 

Permanentes de Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos para estudos e pareceres 

técnicos; Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre o 

Programa de Incentivo à Construção de passeios em ruas e avenidas 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 estudos e pareceres técnicos; 

Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração 

da Lei nº 1.662, de 10 de outubro de 2019 e da Lei nº 1.664, de 19 de novembro de 2019, , 

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 026/2021, 

de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a realização de eventos e distribuição 

gratuita de bens e serviços junto as ações culturais 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; Projeto de Lei 
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nº 027/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a realização de eventos e 

distribuição gratuita de bens e serviços junto à rede pública municipal de educação 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; Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre a instituição do Programa Horto Municipal de Pato Bragado 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 029/2021, de autoria 

do Executivo Municipal que Dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidade 

associação Comunitária Cultural Bragadense – ACCB, relativo ao exercício financeiro de 2021 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 004/2021, de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe sobre a reserva de vagas, 

em concursos públicos para Provimento de Cargos Efetivo e Empregos Públicos no âmbito do 

Município de Pato Bragado, para candidatos afrodescendentes e dá outras providencias, 

encaminhado para a Comissão Permanente de Justiça e Redação para estudos e parecer 

técnico; Projeto de Resolução nº 004/2021, da Mesa Diretiva que Dispõe sobre autorização para 

transmissão das Sessões da Câmara Municipal de Pato Bragado, por rádio, televisão e rede 

mundial de computadores e dá outras providencias. encaminhado para a Comissão 

Permanente de Justiça e Redação para estudos e parecer técnico; Requerimento nº 016, de 

autoria do Vereador Mauricio Lunkes que solicita informações sobre os gastos no combate à 

Dengue no Município de Pato Bragado; Requerimento nº 017, de autoria do Vereador Mauricio 

Lunkes que solicita informações do Executivo Municipal sobre Processo Licitatório para 

contratação do Hospital Maternidade Capriotti Ltda.; Indicação nº 042, de autoria do Vereador 

Dante Mundt que sugere aquisição e fornecimento de equipamentos para os piscicultores e 

empedramento de açudes; Indicação nº 043 de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que 

sugere construção de Capela Mortuária no Município de Pato Bragado; e, Recomendação 

Administrativa nº 09/2021, advindo do Ministério Público Estadual, recomendando a 

apresentação de Projeto de Lei para reserva de vagas para os afrodescendentes no concurso 
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público. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, 

iniciou saudando a todos os Vereadores, Servidores, as pessoas presentes e as demais que 

estavam acompanhando a Sessão pela TV Legislativo (Facebook e Yotube), bem como pela TV 

Costa Oeste; Desejou a todos as boas vindas neste segundo período da Sessão Legislativa e 

pediu a colaboração de todos os Vereadores que trabalhem em harmonia em prol da 

comunidade; Pediu respeito entre todos os Vereadores neste período, respeitando a posição 

de cada um; Agradeceu os trabalhos que o Servidor Alberto Mareco vem desempenhando ao 

logo do tempo frente a secretaria da Câmara Municipal, muitas pessoas não sabem do 

trabalhos que este servidor faz perante a Câmara e para todos os Vereadores, sempre como 

muita disposição, conhecimento, em fim e um servidor excepcional, assim como os demais 

Servidores, Odete Mareco, Doutora Pollyanna, Rafael Traczynski, Assessor, todos são muito 

importantes. nos que diz respeito ao trabalho do dia a dia; Agradeceu a reunião realizada pelo 

Prefeito Municipal com todos os Vereadores na semana passada, onde que foram discutidos 

várias ações que serão colocadas em práticas no Município; Umas das ações comentadas foi a 

ampliação da Creche, dizendo que o Projeto está pronto para ser iniciada, disse que no primeiro 

momento ele era favorável a construção de uma nova Creche, mas depois das explicações feitas 

pelo Prefeito Municipal, houve um consenso para a ampliação, mas quem sabe daqui alguns 

anos não seja construída uma  nova Creche; Também que no futuro o parque de máquina será 

transferido para outro local, ficando essa área também para a ampliação da Creche no futuro; 

Também comentou sobre o Projeto de Lei 024, que trata sobre incentivo a construção de 

passeios públicos, disse que isso e muito importante para o embelezamento do Município e 

para dar mais segurança; Finalizou agradeceu aos todos os membros da Mesa Diretiva pelo 

trabalho e espera que neste período possam demonstrar mais trabalhos em prol de todos.  

Vereador Egídio Rodrigues, por sua vez, saudou da mesma forma a todos os Vereadores, 

Servidores, as pessoas presentes e quem estavam acompanhando pelas redes sociais; 

Reportou-se sobre sua indicação que trata sobre a construção da capela mortuária no 

Município, falou da importância dessa obra para a nossa população, pois esta obra vem ao 

encontro de atender todas as pessoas que passam por momento de dor na perda de seus ente 

queridos e nada mais jutos que o Município disponibiliza um espaço para atender as famílias e 
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amigos neste momento; Falou que manteve contato com a Ex-Prefeito Cleci Loffi, do Município 

de Mercedes, pois naquele Município já existem uma capela mortuária construída com 

recursos do Município, segundo o Vereador no primeiro momento houve discordância até 

mesmo do local da construção da capela, mas hoje toda a população de Mercedes apoia a obra 

construída; Disse que naquele Município a capela foi construída próximo ao cemitério 

municipal; Disse que nesta quinta-feira, estará fazendo uma visita técnica para conhecer o 

projeto da capela, convidou os Vereadores para participarem dessa visitas, informou que o 

Pastor Ênio Correia, da Igreja Quadrangular estará participante também desta visita; Segundo 

o Vereador esta visita poderá esclarecer e obter informações como foi construída e como 

funciona naquele Município; Disse quem sabe possa sair do papel definitivamente, pois a anos 

vem sendo discutido a pedido da própria comunidade, mas infelizmente até hoje não foi 

realizada esta obra tão importante para todos; Também comento da reunião ocorrida na 

semana passada na prefeitura a pedido do Prefeito Municipal e realmente foram discutido 

várias ações, mas pediu que se inicie um planejamento nas ações e não deixar para acontecer 

algumas delas no final do mandato ele quer que o Prefeito trabalhe durante os quatros anos e 

não somente no final; Disse que o Município deveria adquirir uma área já pensando para o 

futuro a construção do novo parque de maquinas e não deixar para depois, precisam ter 

planejamento, o Município dizem que tem mais de trinta milhões em caixa, porque não se 

adquirir a área neste momento; Comentou também que precisa o Município realizar com 

urgência a aplicação de camada asfáltica da rua que dá acesso a Cerâmica São Luiz, pois esta 

empresa e uma das pioneira do nosso Município, nasceu em 1963, e muitas empresas que 

foram instalada muito depois hoje tem seus acessos pavimentadas com asfalto, pediu 

prioridade nesta obra; Finalizou dizendo que foi procurado pelo empresário para solicitar junto 

ao Poder Público esta obra, pois hoje muitos veículos pesado deixam de transitar por aquela 

rua para transitar pelo loteamento Fischer, causando até mesmo perigo a população, pois o 

movimento se torna mais intenso. Vereador Mauricio Lunkes, saudou a todos os Vereadores, 

os Presentes, Servidores e demais pessoas que estavam acompanhando a sessão pelas redes 

sociais; Disse que estava utilizando a Tribuna em forma de desabafo e para explicar algumas 

situação que são lamentáveis que estão ocorrendo contra sua pessoa; Explicou em definitivo 
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para todos os motivos pelo qual foi candidato na eleição passada; Disse que fez uma campanha 

respeitosa, foi com pessoas que acreditaram na sua pessoa, e não foi eleito com salame e muito 

menos com goles de cerveja que precisou pagar para se eleger; Disse que tem situações que 

está ocorrendo na sociedade alguns dias, mas isso se agravou nas ultimas semanas, que é muito 

triste quando um Vereador quer fazer pelo certo e tratado como está errado; disse que é 

utilizado a máquina pública para denegrir a imagem do Vereador, usam a máquina para passar 

para a população notícias inverídicas; Cobrou também dos Vereadores que vem denegrindo 

sua imagem perante a comunidade, dizendo coisa que não acontece, que tudo que não ocorre 

e por causa do Vereador Mauricio, isso e não ter ética, covardes, quem faz isso;  Disse a todos 

que ele não e situação e nem oposição, mas sim um Vereador que vai defender seis mil 

habitantes; Disse que ele falou esse dias para o Luciano Scherer que ele não vai atender X 

porque foi seu eleitor, mas que vai atender aos seis mil habitantes do Município, pronto acabou 

e assim que o Vereador vai atuar; Disse que será que e difícil das pessoas entender isso? Disse 

que as pessoas que usam contra eles isso, são covarde, covardes, sem ele poder se defender, 

isso fica vergonhoso para ele se poder se defender; Disse que dois, três empresários te ligar, 

chamar na mesma semana fora os cidadãos que param onde ele está trabalhando distorcendo 

fatos; Disse que o troco não vai ser com mal e sim com bem, trabalhando vai mostrar ao povo 

que ele não e nada disso que estão falando dele; Disse que ele iria representar o povo pelo que 

lhe paga no mandato de Vereador; Disse que ele não é obrigado concordar com as coisas 

erradas, pronto acabou, é difícil isso se entender, isso e o correto; Disse que ele não está na 

Câmara para beneficiar empresa, parentes, até porque até hoje não pediu para empregar 

ninguém dentro da Prefeitura e não fara isso; Disse que foi eleito como Vereador dentro da 

coligação que esta comandado o Município, mas ele irá trabalhar da sua forma, pelo povo; 

Pediu aos Empresários e a população que tiverem qualquer dúvidas sobre seu posicionamento 

que  lhe procurarem, pois ele iria defender o gerador de empregos, pessoa de bem, mas 

vagabundo não terá vez com ele. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 016, de autoria do Vereador 

Mauricio Lunkes que solicita informações sobre os gastos no combate à Dengue no Município 

de Pato Bragado, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Requerimento nº 017, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que solicita 
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informações do Executivo Municipal sobre Processo Licitatório para contratação do Hospital 

Maternidade Capriotti Ltda., após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; Indicação nº 042, de autoria do Vereador Dante Mundt que sugere 

aquisição e fornecimento de equipamentos para os piscicultores e empedramento de açudes, 

após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação 

nº 043 de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que sugere construção de Capela Mortuária no 

Município de Pato Bragado, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste 

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

Vereadores:  Egídio Rodrigues, Dante Mundt, Jonatan Fernandes, Mauro Weigmer 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 dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e 
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Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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