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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 vinte e três 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 25ª 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 034/2021; Indicação nº 

048, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que sugere estudos visando construção de 

galerias em ruas do Município; Indicação nº 049, de autoria dos Vereadores Ademir 

Kochenborger e Simone Tornquist que sugere inclusão de itens de higiene pessoal nas cestas 

básicas distribuídas pelo Município; Indicação nº 050, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes 

que sugere Criação de Programa de incentivos a implantação de cisternas e exigências no Plano 

Diretor;  Ofício nº 259, advindo do Executivo Municipal em resposta ao Requerimento 014, de 

autoria de todos os Vereadores. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna o Vereador Egídio 

Rodrigues, ao fazer uso da tribuna, início seu discurso saudando os demais vereadores, 

colaboradores da Câmara Municipal, funcionários municipais e a todos que acompanham a 

sessão nas redes sociais. Destacou que o motivo de estar usando a tribuna, seria para falar de 

sua indicação, que trata sobre a colocação de galerias em determinadas ruas do município, uma 

vez que existe um programa de incentivo para colocação de calçadas, mas que em alguns 

lugares não existe as galerias, deste modo alguns munícipes procuraram o vereador para que 

o mesmo entrasse com essa indicação para que o Município  primeiramente colocasse as 
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galerias e posteriormente realizasse a construção da nova calçada, assim não seria necessário 

refazer o serviço em um futuro próximo. O vereador também realizou a leitura de um oficio 

que foi encaminhada para a delegacia da receita Federal, onde solicita o a doação de 

mercadorias apreendidas, como brinquedos e materiais escolares para serem repassadas as 

crianças de nosso município. Outro assunto abordado na tribuna, foi uma reunião realizada 

com o prefeito municipal juntamente com a vereadora Cleonice Strenske, onde trataram sobre 

uma futura verba que seria concedida pela deputada Cristina Silvestri, para construção de uma 

academia ao ar livre nas proximidades das dependências da quadra Sintética localizada próximo 

a rodoviária, e que já possuía em mãos o protocolo realizado junto ao governo do estado e que 

até o final do ano esses equipamentos já estariam instalados no Município. O vereador deu 

sequência ao seu discurso falando sobre a Capela Mortuária, onde foi informado que o Pastor 

Ênio realizou uma reunião com os demais líderes religiosos, onde todos foram unanimes para 

que se realizasse a construção desta Capela Mortuária, para tanto foi sugerido ao prefeito 

municipal que realizasse até o dia 30/09/2021 o pedido de uma emenda parlamentar aos 

senadores, Álvaro Dias, Flavio Arns e Oriovisto Guimaraes, para que no próximo ano esse 

pedido seja incluído no planejamento do Governo Federal. Também agradeceu ao Servidor 

Alberto Mareco que auxiliou os vereadores na formulação do ofício encaminhado para 

delegacia da receita federal. O vereador finalizou seu discurso na tribuna destacando que 

recebeu cobranças, e que hoje mesmo recebeu uma mensagem de voz a respeito da colocação 

de lombadas, em conversa com o secretário de viações e obras, foi sugerido transformar 

algumas ruas em preferenciais, para tentar solucionar o problema, mas existem algumas ruas 

como a Rua do Poente e Florianópolis onde não há como realizar essa situação, o Vereador 

pede que seja tomada providencias. Outro Vereador a fazer uso da Tribuna foi o Vereador 

Mauro Weigmer que saudou os demais vereadores, colaboradores da Câmara Municipal e 

demais munícipes que acompanham a sessão através das redes sociais, início seu discurso 

parabenizando o vereador Egídio Rodrigues pela iniciativa de buscar recursos com os 

deputados, destacou que agora é o momento em que os deputados enxergam os pequenos 

municípios, também parabenizou o deputado Hussein Bakri pelo trabalho realizado no 

Município, destacando que hoje havia recebido uma ligação do assessor Luciano, onde lhe 
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informou que havia sido depositado o valor de R$ 400.000 (Quatrocentos Mil Reais)  para 

alargamento da rua no mutirão, inclusive é uma indicação do próprio vereador, e mais R$ 

220.000 (Duzentos e Vinte Mil Reais), que serão investidos na obra embelezamento no trajeto 

que compreende a saída para Entre Rios do Oeste proximidades do Ginásio de Esportes O 

Bragadinho, duas verbas onde o dinheiro já está depositado, em Setembro máximo Outubro 

será depositado outra verba para nova etapa na praça Municipal. Frisou que o Deputado não 

recebeu nenhum voto na eleição passada mas sempre demonstrou interesse em ajudar nosso 

município e que merece respeito, também mencionou a verba oriunda do Deputado Sergio 

Souza onde o Município recebeu o valor de R$ 750.000 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais). 

Finalizou dizendo que no último sábado esteve na Rádio PatoFm, onde foi abordado o tema 

Doação de Sangue um assunto muito importante, onde precisamos fazer campanhas para 

doação de sangue pois isso salva vidas, também destacou que durante a ano foi autor de 12 

indicações e mais duas em parceria com os demais vereadores. Já a Vereadora Simone 

Tornquist foi a última a utilizar a tribuna onde início saudando os demais colegas vereadores, 

comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais, 

utilizou a tribuna para falar de sua indicação que trata sobre inclusão de itens de higiene pessoal 

nas cestas básicas distribuídas pelo Município e demais assuntos, hoje o Município dispõe de 

uma lei a de 13027 de 2013, que não contempla esse quite de higiene pessoal, em uma visita 

realizada com a equipe da Assistência Social, Secretária Arlete, Psicóloga, foi a demanda 

levantada por elas, pois isso seria de extrema necessidade para as famílias carentes, solicitando 

que a Administração Municipal realize estudos mais aprofundados a respeito da indicação, pois 

isso viria a auxiliar muito na saúde das famílias, principalmente na saúde das mulheres, pediu 

apoio na votação destacando também que esta indicação foi realizada em parceria com o 

Presidente do Legislativo Ademir Kochenborger. Parabenizou a Administração Municipal, A 

Secretária da Agricultura Jaqueline Vaneli pelo excelente trabalho realizado nas hortas 

Comunitárias onde 11 famílias estão sendo beneficiadas totalizando mais de 40 pessoas um 

trabalho muito bonito, onde antes era um lixão hoje está resolvido. Também destacou a visita 

do Deputado Sergio Souza, onde a vereadora pode participar do encontro, onde foi repassado 

o valor de R$ 750.000 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), onde serão adquiridos uma pá 
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carregadeira e quatro escarificadores, recursos já empenhados. Frisou a visita do Assessor do 

Deputado Hussein Bakri, Luciano Scherer onde sinalizou o repasse de R$ 75.000 mil para 

construção de banheiros, e que nos próximos dias a equipe de diretores estarão fazendo uma 

visita solicitando mais recursos para construção de uma sala para materiais, e mais algumas 

demandas. Também ressaltou a volta das atividades esportivas, vôlei gigante e as demais estão 

retomado aos poucos e que todos protocolos de saúde estão sendo respeitados e que a 

população não relaxe pois a vacinação está bem adiantada vacinado a faixa etária dos 22 anos 

mais os cuidados precisam continua. ORDEM DO DIA: 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, após discussão foi aprovado em votação final por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 023/2021, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre alteração da Lei nº 1.404, de 2 de abril de 2014 e dá 

outras providencias, discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; 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, após discussão foi aprovado em votação final por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 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, sem  

discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 

Projeto de Lei 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, sem discussão foi aprovado em 

votação final por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 048, de 

autoria do Vereador Egídio Rodrigues que sugere estudos visando construção de galerias em 

ruas do Município, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Indicação nº 049, de autoria dos Vereadores Ademir Kochenborger e Simone 

Tornquist que sugere inclusão de itens de higiene pessoal nas cestas básicas distribuídas pelo 

Município, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 
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e, Indicação nº 050, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que sugere Criação de Programa 

de incentivos a implantação de cisternas e exigências no Plano Diretor, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  

Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Egídio Rodrigues, Cleonice Strenske, Mauro 

Weigmer, Jonatan Fernandes, 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 vinte e três 

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. 

  
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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