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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA 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 trinta 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 26ª 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; Projeto de Lei nº 031, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre Programa Municipal de Promoção e Incentivo ao Esporte e Lazer 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; Indicação nº 

051, de autoria dos Vereadores  Ademir Kochenborger e Simone Tornquist  que sugerem 

instituição de programa sobre a importância e a valorização da mulher em nosso Município;  

Ofícios nºs 268 a 273, advindos do Executivo Municipal em resposta as Indicações nºs 042 a 

047, de autoria dos Vereadores. GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna a Vereadora 

Cleonice Strenske ao fazer uso da tribuna, iniciou seu discurso saudando ao Presidente da Casa, 

demais vereadores e vereadora, funcionários desta casa, comunidade presente e aos demais 

que acompanham a sessão através das redes sociais e TV Costa Oeste. A Vereadora destaca 

que utiliza-se da tribuna para prestar seu apoio ao manifesto e coleta de assinaturas On line 

contra a instalação das novas praças de pedágios entre as cidades de Marechal Candido Rondon 

e Guairá,  Toledo a Cascavel, muitas pessoas questionam que isso já foi aprovado, porém o 

projeto ainda não passou por todas as comissões que deveria ter passado, e também não foi 

detalhado quais estradas estaduais o Governo Federal estaria assumindo, e se o Tribunal de 

Justiça acatar as reivindicações o projeto poderá voltar para ser rediscutido na Assembleia 

Legislativa. O manifesto começou em Marechal Candido Rondon, chamado de MCR contra o 

Pedágio, com apoio de várias lideranças entre outros de Municípios como Mercedes, Quatro 
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Pontes, Cascavel, Toledo, Guairá, Pato Bragado, Entre Rios, Nova Santa Rosa, Palotina, Terra 

Roxa, já constam na lista do Baixo assinado, por esse apoio o Manifesto passa a se chamar de 

Costa Oeste contra o Pedágio, para dar mais representatividade, já passam de mais de mil e 

quinhentas assinaturas, a Vereadora informa que ela e o vereador Egídio fazem parte, e 

gostaria que os demais vereadores também fizessem parte do manifesto fazendo sua 

assinatura, também que o prefeito vice prefeito de nossa cidade, os empresários as lideranças 

que ainda não se manifestaram que faça sua manifestação e assine esse abaixa assinado e nos 

apoie, esse movimento não tem cor partidária então todos precisam fazer a sua parte. Todos 

são sabedores o quanto isso é ruim para o Oeste do Paraná, o quanto isso encarece ainda mais 

os alimentos, os transportes de cargas, os transportes coletivos, até mesmo fica ruim para os 

estudantes que vão estudar em outras cidades, tudo fica mais caro enfim vai afetar a todos de 

uma maneira em geral, claro que precisamos respeitar a opinião de cada um, mas também não 

podemos ficar sentado de braços cruzados, precisamos fazer a nossa parte, por isso que venho 

a usar a tribuna e pedir apoio para que cada um faça sua parte e ajude na coleta das assinaturas. 

O Vereador Mauricio Lunkes também fez uso da tribuna, iniciou seu discurso saudando o 

presidente da casa, os demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa, comunidade 

presente e a sociedade que acompanham a sessão através das redes sociais. O Vereador 

menciona que hoje faz uso da tribuna para sugerir algumas coisas e também cobrar algumas 

situações, sabemos que o poder executivo não consegue atender a todas indicações feitas 

nesta casa de leis, mas vejo que todas indicações feitas nesta casa, são feitas por que o povo 

nos cobra, e dentro delas precisamos selecionar algumas delas, não visão do vereador é preciso 

primeiramente prezar pela vida, o trabalhador em primeiro lugar, tem algumas situações que 

foram feitas indicações em legislaturas passadas, agora neste mandato também, vou em 

especifico entrar em um assunto na indicação que eu e o presidente  entramos nesta casa de 

Leis, que é o guarda no colégio. Algumas situações que estão acontecendo é que muitas 

pessoas de fora estão vindo no município, e aconteceu há alguns dias que muitos pais estavam 

preocupados, vieram me procurar, devido que pessoas tentando atrair crianças, entrando em 

comércios, com conversas adversas, e a preocupação logo vem com os filhos que estão na 

escola, por que a gente está trabalhando, e o bem maior que a gente tem é a família, os filhos 

em primeiro lugar, peço que administração não deixe para amanhã, também sei que tudo 

depende de um projeto, e leva tempo para fazer, mas pequenas ações podem ser feitas. Outra 

questão incluindo na época foi pedido guarda em todos os locais de ensino, por que os 

funcionários que ali trabalham as tias, zeladoras e professoras são técnicas em ensino e não 

em defesa, e por ter um número expressivo de pessoas nestes locais precisamos defende-las, 

isso cabe ao município. Hoje vejo que tem um livre acesso até coloquei na época que fosse ter 

um acesso só no colégio, na creche é outro local onde a cerca é baixa, então toda vez que 

acontece esse tipo de situação a comunidade se assusta, por isso peço que a Administração 

tome providencias neste sentido, sempre foi melhor prevenir do que remediar. Outro assunto 
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abordado pelo vereador foi a praça municipal, destaca que foi procurado pelos membros das 

igrejas, visto que o fluxo de menores naquele lugar usuários é grande e infelizmente é triste a 

gente pedir isso, Mauricio funcionário público até pediu por que guarda, gostaríamos que não, 

mas precisamos zelar e é de responsabilidade do município, então que incluísse a praça 

também e todos locais de ensino para que seja tomado uma ação, precisamos sim embelezar 

o município mas não adianta ter um município bonito e estar na situação que está hoje. Vejo 

que Isso acontece devido ao assistencialismo, o Município está atraindo muita gente de fora 

devido a cesta básica, hoje tem internet, onde uma família se pegar todos os benefícios não 

precisa trabalhar. Vejo que isso não é interessa ao município, precisa crescer sim, pessoas são 

bem vindas a residir aqui mas que venham para trabalhar, para produzir dentro do município, 

hoje tem famílias vindo para o município e todas empresas faltando gente para trabalhar, 

município está atraído muito destas pessoas não todas simplesmente para pegar os benefícios, 

isso não é bom, toda sociedade que trabalha quando precisa uma saúde, uma assistência no 

município tem que aguardar mais que essa pessoa e querendo ou não ela tem direito também, 

venho de uma família humilde, hoje os tempos mudaram tem emprego e serviços para todos, 

tem que colocar na peneira certas situações, até foi comentado de se implementar mais coisas 

na sexta básica, sou favorável mas vejo que tem pessoas que precisariam mais, como um idoso 

que vive com um salário mínimo uma família que tem uma pessoa especial em casa 

necessitando de uma atenção especial, hoje vejo muitas famílias que tem condições de 

trabalhar, as empresas dentro do município precisando de pelo menos um funcionário e não 

encontra, e dando esse assistencialismo que não funcionou vimos em governos passados no 

pais que isso não funcionou, o pais está nesta situação devido ao assistencialismo, vejo que 

para trabalhar você não acha ninguém mas se ir na praça duas ou três horas da manhã você 

junta dez ou quinze caboclos, marmanjão fazendo o que, de manhã vou dormir ao invés de 

trabalhar, enquanto você tiver esse assistencialismo, por isso peço para administração analisar 

melhor esses pontos de novo para melhorar essa situação. Não adianta investir no município, 

embelezar o município e esses jovens se perdendo. Estou indo atrás de projetos no passado já 

existiu o guarda mirim em Pato Bragado, estou vendo se pode implantar ele ou algo parecido 

estou pesquisando se a administração tiver algum projeto para tirar essas crianças envolver 

mais essas crianças dentro da comunidade na área de trabalho, por que sempre digo com 14 

anos pode roubar, pode namorar pode fazer tudo mas não pode trabalhar, sempre digo 

trabalho nunca matou ninguém digo por mim, trabalho desde que me conheço por gente isso 

só se faz ser humano, município tem que investir na educação dessas crianças, tirar da rua, não 

é fácil  acabar com essa cultura de rua que não precisa trabalhar diminuindo o assistencialismo 

a fome vai bater vai ter que trabalhar as pessoas que tem condições tem que trabalhar. E 

voltando um pouco nas situações de ter que fazer acontecer, nas pequenas ações tem uma 

pequena ação que é da ciclovia que liga o lago municipal as industrias é uma coisa que vem 

sendo pedida há anos, esse ano quem pediu foi o vereador Egídio, semana passada fui 
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comunicado que uma pessoa sofreu um acidente quebrando os dedos da mão, voltando a noite 

tinha alguns objetos na ciclovia e não viu, então temos que valorizar esse tipo de ações tem 

mulheres que voltam tarde por que trabalham em outros horários, outros turnos dessas 

empresas e conversando com as empresas me disseram que estão cobrando iluminação 

pública e cadê essa iluminação sempre pagaram essas iluminação e por que não colocar, então 

são pequenas ações que a gente pode contribuir com os empresários os trabalhadores, são 

projetos pequenos que fazem diferença perante a sociedade, vou usar um exemplo e já deixo 

claro que não sou contra, o Ame Pato Bragado o vereador pediu e logo foi feito legal de grande 

valia, mas foi feito de imediato então essas ações podem ser feitas de imediato, pequenas 

ações grande resultados que atendem quem mais necessita disso a comunidade. Sobre a 

questão de guarda fico no aguardo da administração peço que tome atitude vamos fazer o 

controle pois cabe a nós fazer isso, estamos aqui representando a comunidade e fazer o que lê 

pede e exige. O último vereador inscrito para fazer o uso da tribuna foi o Vereador Ademir 

Kochenborger que iniciou Seu discurso saudando os demais vereadores, comunidade já 

mencionada e a todos que acompanham a sessão através das redes sociais e a TV Costa Oeste, 

O vereador destacou o discurso da Vereadora Cleonice a respeito da implantação das praças 

de pedágios, acho muito importante a posição da vereadora e vejo que Pato Bragado tem que 

estar à frente também para não implantar, mas no meu ponto de vista essa praça de pedágio 

vai ser instalada não tem volta já está feito o projeto, agora cabe a nós vereadores de Pato 

Bragado, comunidade Bragadense e demais autoridades de outras cidades  precisamos  brigar 

pela taxa, tarifa do pedágio quero destacar que o Vereador Xaropinho é a favor do pedágio, 

mas desde que seja uma tarifa baixa, se comparado com valor que é cobrado em Santa 

Catarina, nosso valor é muito alto um absurdo, se implantado essa praça de pedágio precisamos 

trabalhar para que o preço a ser cobrado seja o menor possível, mas cada um tem sua opinião, 

e o vereador se dispõe a assinar a abaixo assinado. O Vereador também mencionou a respeito 

do pronunciamento do vereado Mauricio, a respeito de guardas no colégio, creche, projeto pia, 

crio que o município deve sim investir em segurança pois isso vai trazer segurança aos filhos 

dos trabalhadores que deixam seus filhos e querem que os mesmos tenham segurança, vejo 

que o município tem que tomar providencias, também vejo que o município terá um custo mas 

isso será um dinheiro bem aplicado pois dará segurança as crianças, funcionários e professores 

que trabalham na área da educação, pois isso é um pedido da população. O Vereador também 

fez um agradecimento especial ao deputado Hussein Bakri, pois no dia 27 recebeu uma 

mensagem do Deputado liberando um ofício no valor de R$ 620.000 (Seiscentos e Vinte Mil 

Reais), que já está na conta do Município, agora precisa fazer o projeto e estar finalizando a 

revitalização e alargamento da rua Tancredo Neves, obra que vai atender aos moradores do 

Bairro Mutirão, onde serão investidos em torno de R$ 400.000 (Quatrocentos Mil Reais), uma 

obra muito importante que vai beneficiar os moradores daquela localidade e vai melhorar o 

transito daquele local, Já o restante da verba em torno de R$ 220.000 (Duzentos e Vinte Mil), 
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serão destinados a revitalização da avenida Willy Barth, agora depende do município realizar o 

projeto, licitar e obra e fazer. Também gostaria de parabenizar o deputado juntamente com 

toda sua equipe, pois a mais de cinco, seis anos que nossa região principalmente os municípios 

de Pato Bragado, Marechal Candido Rondon, Entre Rios Do Oeste, Quatro Pontes, Mercedes 

sempre estarem brigando e sempre as pessoas tinham que se deslocar para Cascavel para fazer 

a doação de Sangue, e já está instalado há mais de cinco meses um posto de coleta de sangue 

em Marechal Candido Rondon, isso é muito importante para nossa região pois não precisamos 

mais se deslocar até Cascavel para fazer a doação, antes perdíamos um dia de serviço para se 

deslocar até lá, agora em torno de uma hora podemos fazer a doção retornar para casa. O 

Vereador parabenizou o Município de Marechal Candido Rondon pelo projeto de extrema 

importância para região. A Respeito da questão levantada pelo vereador Mauricio Lunkes, 

sobre a valorização o Vereador Ademir destaca que sempre foi defensor da população seja, 

branco, negro, pobre ou rico, vejo que precisamos valorizar toda comunidade bragadense, 

como vereador Mauricio comentou somos sabedores que o Município está crescendo, muitas 

pessoas de fora vindo morar aqui e sabemos que o assistencialismo atraia pessoas, muitas vem 

até o município buscar por isso, mas sabemos que o município não pode proibir que estas 

pessoas venham morar no município, mas podemos mudar alguns projetos, mudar algumas 

coisas, tem muitas empresas precisando de funcionários e está difícil, infelizmente é uma 

realidade, nos vereadores juntamente com o poder público precisamos ver uma forma de dar 

trabalho a estas famílias, pois muitos ficam no bolsa família vale gás, assim fica complicado, e 

em nosso pais muitas vezes pessoas que trabalham tem menos direitos de quem não trabalha. 

Também sabemos que a pessoas de mais idade, pessoas com deficiência precisam ser ajudadas, 

estes sim o município deve continuar a ajudar. ORDEM DO DIA: Indicação nº 051, de autoria dos 

Vereadores Ademir Kochenborger e Simone Tornquist que sugerem instituição de programa 

sobre a importância e a valorização da mulher em nosso Município, 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 trinta 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.x.x.x.x.x.x. 

  
Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                     Presidente 
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