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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 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 nove 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 23ª 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 032/2021; 

Requerimento nº 018, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que solicita informações sobre 

os gastos como o transporte escolar no Município; Requerimento nº 020, de autoria da 

Vereadora Cleonice Strenske que solicita informações sobre números de pessoas atendidas 

junto à Secretaria Municipal de Saúde; Indicação nº 044, de autoria da Vereadora Simone 

Tornquist que sugere implantação de Programa de Alimentação Nutricional; Indicação nº 045, 

de autoria da Vereadora Cleonice Strenske que sugere instalação de uma Acadêmica Ar Livre 

junto a Quadra Sintética, nas proximidade da Rodoviária Municipal e, Recomendação 

Administrativa nº 22/2021, advindo do Controle Interno, relativo ao Relatório Trimestral de 

Atividade da Unidade de Controle Interno – 2º quadrimestre. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se 

da tribuna Mauro Weigmer, saudou aos Vereadores, Colaboradores, as pessoas presentes e as 

demais que estavam acompanhando a Sessão pelas redes sociais; Disse que queria retratar 

alguma coisa que a aconteceram Sessão passada; Disse para o Vereador Mauricio Lunkes que 

tudo e qualquer coisa que precisa falar dele não precisara mandar recado e sim falara para ele 

diretamente;  Disse para o Vereador Mauricio que tudo que ele fez na última sessão, demostra 

um despreparo total, isso fica feio para a sociedade assistir; Disse ao Vereador que 
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despreparado, batendo na tribuna, gritando o povo bragadense não precisa ouvir e ver isso; 

Disse a ele que lhe cortou a palavra isso demostra um despreparo; Disse ao Vereador que 

chamou Servidores, Empresários e um ou mais Vereadores de covarde; Disse o Vereador se 

existe um covarde na história e o próprio Senhor Vereador; Disse que o Vereador tratou  

funcionário e de um ou mais Vereadores e não deu nomes, isso é covardia, isso demostra mais 

uma vez o despreparo; Agradeceu aos Vereadores que ajudaram a eleger, pois sem o apoio dos 

demais candidatos não seria Vereadores, pois ninguém se elegeu com seus próprio votos; Disse 

que ele na condição de Vereador precisa do apoio de cada um para aprovação dos projetos; 

Também falou a questão que o Vereador Mauricio disse que não nasceu no partido ou num 

grupo, e segundo o Vereador orador disse que também não nasceu dentro do partido e de um 

grupo, mas tem gratidão ao partido e ao grupo, que lhe ajudou a eleger, somente com seus 

cento e setenta e oito votos não seria suficiente para se eleger e estaria fora, então precisou 

de cada um para se eleger; Pediu ao Vereador porque não cita os nomes, talvez o Vereador não 

está ouvindo algumas fofocas lá fora e trazendo aqui para dentro da Câmara, pois se tem caso 

real tem que citar nomes; Disse que fica sua indignação pelo comportamento do Vereador 

Mauricio da última Sessão; disse ao Vereador que ele fala em humildade, mas quando preciso 

do partido e do grupo estava tudo certo, e hoje depois de eleito está tudo errado, tem alguma 

coisa errado no partido, no grupo, na administração pública, procure os meios e denuncie; 

Disse ao Vereador que falou de novelinha, mas quem está fazendo novelinha e o próprio 

vereador onde se quer cita os nomes dos autores; Disse ainda ao Vereador Mauricio e só dar o 

poder para conhecer a pessoa, hoje estamos conhecendo a sua pessoa, esse é o verdadeiro 

ditado que o Senhor falava; Reportou-se também sobre a camada asfáltica que está sendo feito 

na PR 495, através do Deputado Hussein que não eleição passada não fez nenhum voto aqui 

no Município, agradecer pelo empenho isso e gratidão, pois ele abraçou Pato Bragado;  

Também falou que esta semana passou a funcionamento do ultrassom no Município; Também 

falou do Agosto Azul, fez um apelo para que cada um faça seu exame. CLEONICE STRENSKE, 

cumprimentou aos Vereadores, Servidores, as pessoas presentes e a todas as pessoas que 

estavam acompanhando a Sessão pelo Facebook e pela TV Costa; Reportou-se sobre a 

importância da Campanha do Agosto Azul, disse que existem ainda resistência de algumas 
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pessoas para realização de exames; Disse que essa campanha vem para a conscientização e 

prevenção dos homens, assim como para as mulheres; Comentou sobre a visita realizada 

juntamente com os Vereadores Egídio Rodrigues, Mauricio Lunkes e do Pastor Ênio Correio no 

Município de Mercedes, onde foram recebidos pelo Secretário Municipal de Administração e 

Finanças, Senhor Edson, nesta visita foi o intuito de visitar a capela mortuária, saber como foi 

construído e como e o funcionamento da mesma; Reportou-se sobre a Indicação que estava 

apresentando em relação a instalação de Academia de Ar Livre, junto ao campo sintética, 

próximo a rodoviária Municipal; Também comentou sobre o seu requerimento que pede 

informações acerca das pessoas que são atendidas junto ao Posto de Saúde, informando a 

relação das pessoas e o número de vaga para realização de exames com especialista. Vereador 

Egídio Rodrigues,  saudou a todos os Vereadores, funcionários do Legislativo, as pessoas 

presentes e demais pessoas que estão acompanhando a Sessão, através das mídias sociais; 

Reportou-se também sobre a visita feita na quinta-feira, acrescentou que a capela mortuária 

foi construído dentro do cemitério, facilitando a realização de velório, sendo que a limpeza e 

feito por uma zeladora da própria municipalidade e que a família paga uma taxa quando utilizar 

para a realização de velório; Falou que o primeiro passo foi feito com a aprovação da indicação, 

segundo foi a visita feita para verificar o funcionamento da capela mortuária no Município de 

Mercedes, e disse que se necessário para implantação da capela, procurar verba do Governo 

Estadual os Vereadores certamente irão correr atrás disso; Reportou-se sobre o seu 

requerimento que solicita informações sobre o transporte escolar e disse que no passado o 

Município tinha seis ônibus para o transporte dos alunos e hoje temos apenas quatro, sendo 

que com a terceirização são transportado com quatro ônibus; Disse que conversou com o 

Prefeito Municipal sobre esse assunto e ele disse que tem um contrato assinado e que precisa 

ser respeitado, mas o Vereador quer saber se e mais viável a terceirização ou transportar com 

ônibus próprios; Disse que os pedidos de informações são muito importantes, e cobrou dos 

demais Vereadores para solicitar informações, e explicou que a Vereadora Simone trabalha no 

posto de saúde, e tiveram que ir juntamente com a Vereador Cleonice para pedir informações 

sobre serviços prestados à população; Disse que o pronunciamento do Vereador Mauricio 

Lunkes não lhe ofendeu, para ele não serviu o chapéu e disse que por ele pode até quebrar a 
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tribuna; Disse que no início da Sessão foi aprovado a terceirização no valor de um milhão e 

quatrocentos mil reais, mais verificou que uma empresa ganhou oitocentos mil reais, outra 

empresa um milhão e trezentos mil reais, além de outras empresas, disse o Vereador será que 

aquele um milhão e quatrocentos mil reais será o suficiente; Disse que vai pedir informações 

sobre essas contratações. Finalizou dizendo que no início do ano fez dois pedido de 

informações na Prefeitura, mas foi negado e segundo a Jurídica o Executivo não poderia ter 

negado. Vereador Mauricio Lunkes, de igual forma os demais saudou a todos; Respondeu ao 

Vereador Mauro sobre o despreparo; Disse que precisa responder ao Vereador Mauro, pois 

segundo o Vereador a encenação continua; Disse que o Vereador já vai para o quinto mandado 

e não vê nenhum preparo, todos o respeito; Disse que se elege em cima da máquina pública 

levando o pessoal dentro da ambulância é fácil de fazer campanha, mas quer ver bater no peito 

e não usar dinheiro, não usar a máquina pública e nem ter dentro da máquina para lhe apoiar; 

Disse que gratidão, apenas por ser eleito dentro de um partido político, não precisa compactuar 

com tudo; Disse para o Vereador para refrescar a cabeça se lembra quantas vezes eles e o 

Pedro Hinkel estiveram na casa dele para filiar no partido, e disse para eles que iria entrar na 

política para fazer a diferença, isso foi falado ou não? Segundo o Vereador dizia que ele iria 

pelo correto e eles falavam que era isso mesmo e desse jeito mesmo, venha conosco; Disse 

que eles estava consciente disso e o Secretario Lucas Blatt, do Planejamento, deixou claro seu 

posicionamento dentro da política;  Disse que dar nomes ele tem que muitas gente não tem 

que e a Ética, disse ao Vereador se ele acha senão pediu para os empresários se poderia usar o 

nomes deles, como o Município e pequeno, se ele não pensa que existe represália depois; Disse 

que o Vereador está induzindo a ele falar os nomes e daí precisar trazer eles aqui para provar 

e disse se essa pessoa daí não vem, vai se queimar com essa pessoa, então não venha com esse 

joguinho;  Reportou-se também sobre a emenda do Deputado Gugu Bueno que visava um 

equipamento de ultrassom, mas infelizmente o Município optou de alugar o equipamento, 

através de registro de preço, citou todos os tramites, através de documentos. Vereador Simone 

Tornquist, da mesma forma saudou a todos; Reportou também sobre a campanha do Agosto 

Azul, que os valores arrecadados com a venda das camisetas serão repassado para o Hospital 

de câncer, Upecamp de Cascavel; Falou também sobre o recapeamento da PR 495, que estava 
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sendo realizada até a saída para Entre Rios do Oeste, através do Líder do Governo Hussein Bakri 

e do Secretário Sandro Ales, que viabilizou esse recurso para concretização dessa importante 

obra, agradeceu pelo apoio; Reportou-se sobre o equipamento do Ultrassom que foi um pedido 

seu feito, no primeiro momento não se sabia como seria adquirido, mas depois de conversar 

com os servidores da saúde se chegou na conclusão que neste primeiro momento que fosse 

locado esse equipamento, até porque hoje existe um profissional para operar esse 

equipamento, disse que esse equipamento será utilizado uma vez por semana e será pago 

somente quando utilizado;  Explicou ao Vereador Mauricio Lunkes os motivos da negativa da 

vinda do equipamento indicado por ele, através do Deputado Gugu, segundo a Vereadora não 

está disponível no memento, mas não quer dizer que no futuro não tenha, segundo 

informações; Falou sobre sua indicação que pede instituição de programa alimentar junto ao 

Município; Finalizou falando sobre o ocorrido da semana passada na Sessão onde o Vereador 

Mauricio se manifestou e hoje pelo Vereador Egídio, disse a Vereadora que cada Vereador tem 

o jeito de trabalhar, de fiscalizar, tem alguns que gritam, esperneiam, mas que todos de uma 

ou de outra forma fazem o seu trabalho, e colocou seu nome a disposição da população, 

quando precisarem estar a disposição para ajudar. ORDEM DO DIA: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento que Aprova as 

Contras do Município de Pato Bragado, relativo ao Exercício Financeiro de 2019, após discussão 

foi aprovado em uma única discussão e votação por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; PROJETO DE LEI Nº 030/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

autorização ao Poder Executivo para inclusão de ação no PA 2018/2021 e na LDO 2021 e 

abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias, após discussão foi aprovado 

em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 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, com pareceres favoráveis das Comissões 

Permanentes, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

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

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, com parecer 

favorável da Comissão Permanente, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; Projeto de Resolução nº 004/2021, de autoria de Mesa Diretiva que 

Dispõe sobre autorização para transmissão das Sessões da Câmara Municipal de Pato Bragado, 

por Radio, Televisão e Rede Mundial de Computadores e dá outras providências, com parecer 

favorável, sem discussão foi aprovada em uma única discussão e votação por unanimidade de 

votos neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 018, de autoria do Vereador Egídio 

Rodrigues que solicita informações sobre os gastos como o transporte escolar no Município, 

sem discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 

Requerimento nº 020, de autoria da Vereadora Cleonice Strenske que solicita informações 

sobre números de pessoas atendidas junto à Secretaria Municipal de Saúde, após discussão foi 

aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 044, de autoria 

da Vereadora Simone Tornquist que sugere implantação de Programa de Alimentação 

Nutricional, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos; Indicação nº 045, de 

autoria da Vereadora Cleonice Strenske que sugere instalação de uma Acadêmica Ar Livre junto 

a Quadra Sintética, nas proximidade da Rodoviária Municipal, sem discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da 

palavra os seguintes Vereadores:  Mauro Weigmer, Egídio Rodrigues, Jonatan Fernandes, 

Dantes Mundt, Cleonice Strenske, Simone Tornquist 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 nove dias do 

mês de agosto 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. 
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Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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