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ATA DA VIGÉSIMA SETIMA 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 Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, 
Mauricio Lunkes e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos oito dias do mês de setembro 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 27ª 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 não contou com a presença do Vereador Mauro Weigmer, por 

estar com atestado médico, (isolamento), suspeita de Covid. 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 035/2021; Oficio nº 280, de autoria 

do Executivo Municipal que solicita a retirada do Projeto de Lei 029/2021, para melhores 

estudos;  Indicação nº 052, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que sugere aplicação de 

camada asfáltica em estradas do interior do Município; Indicação nº 053, de autoria do 

Vereador Egídio Rodrigues  que sugere melhorias no campo de futebol suíço da Associação da 

Linha Flor do Sertão;  Ofícios nºs 274 e 275, advindos do Executivo Municipal em resposta a 

Indicação nº 0941 e do Requerimento nº 020, de autoria dos Vereadores Mauro Weigmer e 

Cleonice Strenske, respectivamente; e, Convite para participar em audiência Pública, subscrito 

pelo Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Cascavel.  

TRIBUNA POPULAR: Na sessão realizada na noite de ontem tivemos dois inscritos para fazer 

uso da tribuna popular. O primeiro a utilizar do espaço foi o diretor geral da TV Costa Oeste 

Gilberto da Paz, que iniciou seu discurso saudando ao presidente da mesa, demais 

vereadores, comunidade presente, destacou que está há um mês com o trabalho em parceria 

no município, digo parceria pois não é realizado nenhum tipo de pagamento há TV Costa Oeste 

para transmissão dos programas que são religados na região Oeste. Para entender melhor a 

TV Costa Oeste, devido a Pandemia mais pessoas ficaram em casa, mais pessoas acessando a 

internet e as TVS migraram para este caminho. A WEB TV Costa Oeste está em 32 (trinta e 

duas) cidades no Oeste do Paraná, são 180 (cento e oitenta mil) assinantes e na região que 

Pato Bragado compõe são basicamente 40 (quarenta mil) assinantes então é interessante que 

todo trabalho que vocês estão colocando aqui, toda segunda-feira das 18:00 às 20:00 horas é 
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o horário que fica à disposição da comunidade de Pato Bragado é a Câmara de Vereadores, 

isso é interessante pois dá mais transparência ao trabalho e toda transparência é importante 

e coloca vocês em um âmbito microrregional, as imagens de vocês passam nas cidades 

vizinhas como Entre Rios, Santa Helena, São Jose Das Palmeiras, Marechal Candido Rondon 

até Mercedes cidades que estão recebendo sinal dos trabalhos da Câmara Municipal de Pato 

Bragado. Este trabalho é importantíssimo e nos próximos dias estaremos colocando em Pato 

Bragado um posto de atendimento, onde vamos colocar câmeras, iremos colocar um material 

de noticiário que vai rodar notícias da região aqui, por que em todos os anos que estamos 

trabalhando com veículo de comunicação percebemos que pequenos municípios não tem 

acesso aos grandes veículos de comunicação, muitas vezes o município tem atividades 

culturais, atividades esportivas que poderiam estar sendo transmitidas regionalmente, no 

estado ou nacionalmente e não são divulgados, então a TV vem para isso, dar este espaço 

para que possam divulgar junto a nossa TV. Este espaço é em parceria com o Provedor da VIP 

Net do colega Volnei, do qual acelerou os processos para que a gente pudesse chegar aqui 

antes e realizar este trabalho junto à comunidade. Processo importante, onde daqui uns dias 

terá noticiário da região, onde vocês também terão portas abertas para colocar os projetos 

para a comunidade e também um jornalismo que irá trabalhar com vocês. O Jornalismo hoje 

se tem uma visão como oposicionista, Jornalismo está na realidade também para ajudar a 

divulgar os bons projetos e a cobrar muitas vezes também, então como a Câmara faz hoje de 

cumprir o papel dela de ser um órgão fiscalizador ela vai ter o nosso apoio para divulgar os 

trabalhos da Câmara de Vereadores. Quero lembrar aos senhores e aqueles que nos assistem 

que muitas vezes um projeto bom que sai do Munícipio pode servir de exemplo para outro 

Município, assim fazendo um trabalho muito mais interessante. Quero lembra a vocês que a 

TV Costa Oeste distribui estes 32 (trinta e dois) Municípios em quatro núcleos quer dizer que 

são equipamentos diferenciados distribuídos em quatro regiões, então o material de vocês 

não roda em cidades como Cascavel, Palotina, mas roda na nossa microrregião, mas no 

noticiário onde engloba comunidade ela vai para 32 (trinta e duas) cidades. Então se estamos 

falando em 180 (cento e oitenta mil) residências, em cada uma delas se tiver dois ou três 

celulares ela também pode ter acesso as imagens. Temos um conteúdo com 24 (vinte e 

quatro) horas de programação que está à disposição de toda comunidade, tem um material 

que está sendo disponibilizado para o município também, a gente deixa aberto se tiver algum 

evento que será realizado no município a gente vem vamos estar fazendo parcerias, antes da 

pandemia fizemos a cobertura da festa do Cupim, até vamos fazer uma reedição deste 

material e mostrar para vocês novamente. Nos próximos dias estaremos com um projeto novo 

na TV Costa Oeste que se chama Cidades, iremos em cada município onde vamos recolher o 

IDH de cada um, falando sobre a produção, como está a indústria, o que o município oferece 

para cada empresário se instalar no Município, uma série de entrevistas que estará disponível 

a vocês. Fico feliz pois acompanhei um projeto discutido aqui que trata sobre calçamento em 
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vias públicas, poucos município fazem isso, a qualidade de vida de vocês é impressionante, 

não só o atendimento, existem reclamações sim mas é comum em todos os lugares. Gilberto 

finalizou seu discurso destacando que: Comunidade de Pato Bragado tem que aplaudir os 

vereadores que tem pois realmente lutam por uma qualidade melhor e isso faz a diferença. 

Hoje você pode acompanhar a TV Costa Oeste no site, provedores de internet, no nosso 

aplicativo e através das redes sociais. O Segundo inscrito a utilizar o espaço da tribuna 

popular foi o Pastor Marcos Langer, que inicio seu discurso saudando a todos e destacando 

que é uma alegria muito grande estar com vocês, gostaria de iniciar a minha fala dizendo que 

o texto bíblico que ecoa nesta semana em toda nossa nação é feliz a nação cuja o Deus é o 

senhor, somos uma nação abençoada pois temos o Senhor acima de todos. Na semana 

passada em uma live para aqueles que me acompanham também nas mídias sociais, deixei 

muito claro que sou apartidário não falo de siglas, não faço menções, tem eleições que nem 

minha esposa sabe em quem eu voto sou muito cauteloso neste sentido, mais uma coisa é 

óbvia o senhor está abençoando nosso Pais, e isso é motivo de gratidão então nesta semana 

da Pátria podemos lembrar que é feliz a nação cuja o Deus é o Senhor. Gostaria de mencionar 

a alegria de estar usando pela primeira vez uma tribuna, conforme as legislações quero 

agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. O primeiro motivo que me traz aqui nesta 

noite é dizer da alegria que é poder estar nessa comunidade de Pato Bragado, estou aqui 

desde Janeiro deste ano vim transferido do Município de Três Passos Rio Grande Do Sul, nos 

últimos 15 anos convivi no Rio Grande Do Sul, antes disso também estive em Ijuí onde prestei 

o meu estudo a faculdade da minha denominação também fica lá, então depois de muitos 

anos já que nasci aqui em Marechal Candido Rondon mais precisamente no Distrito de 

Margarida, mas não tive convivência aqui, agora estou tendo a experiência de ser Bragadense 

e gostaria de agradecer em nome da minha família a acolhida que tenho recebido de todos 

nossos queridos munícipes e dizer que tenho uma alegria e uma honra muito grande de poder 

trabalhar neste município e de uma forma poder estar envolvido nele e quem conhece a 

comunidade a qual eu sou pastor estamos em processo de reforma da comunidade, a igreja é 

um das mais antigas aqui do Município a construção dela é da data de 1968, então é a primeira 

vez que ela passa por uma repaginada desde essa época e não queríamos fugir muito pois 

respeitamos a história do Município, inclusive temos o sino que é uma característica da 

comunidade que depois de muitas conversas resolvemos restaurar ele pois respeitamos a 

história. O Pastor finalizou seu discurso destacando que como vem do Rio Grande Do Sul 

formei minha família lá, minha esposa é de lá meus filhos também, também gostaria de 

convidá-los para dia 18 de Setembro a comunidade estará realizando seu primeiro culto 

alusivo ao dia do Gaúcho que acontece no dia 20 de Setembro, inicialmente tínhamos a 

projeção de utilizar os espaço da rua coberta mas como estamos saindo de uma pandemia 

ainda não sabemos até que ponto isso é viável é seguro, então vamos realizar o culto lá na 

comunidade mesmo será uma programação especial alusiva ao Rio Grande Do Sul e aos 
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gaúchos. Finalizou sua fala realizando uma oração.  GRANDE EXPEDIENTE: Na sequência 

tivemos três vereadores que se inscreveram para fazer uso da tribuna, o primeiro a utilizar o 

espaço foi o vereador Egídio Rodrigues que iniciou seu discurso saudando o presidente, 

senhoras e senhores vereadores, aos funcionários desta casa, comunidade presente e a todos 

que acompanham através das redes sociais, venho na noite de hoje falar sobre minha duas 

indicações, a primeira delas de número 052 fui convidado pelos moradores da linha Flor Do 

Sertão para ir na terça feira passada assistir um jogo de bola naquela localidade e uma coisa 

que me chamou muita atenção como aquela associação está em posse a prefeitura não 

repassou para a associação as reformas ainda estão sob responsabilidade do município e neste 

campo de futebol suíço percebesse que o alambrado e o muro está muito caído, a iluminação 

do campo está precária e uma coisa que me chamou muito atenção quando eu fui conversar 

com essas pessoas que ali na associação o jogo das terças feiras são feitos por moradores da 

linha Flor do Sertão a maioria por pais e filhos isso de certa forma me comoveu, pois em outras 

associações a gente vê pessoas de fora vindo jogar, durante o jogo fui até o gramado e muitos 

jovens vieram conversar comigo a respeito da indicação, também fui cobrado a respeito da 

indicação que o vereador Mauricio realizou para que fosse implantado uma academia ao ar 

livre, pois um dos moradores relatou que se fosse implantado essa academia sua esposa 

também viria o acompanhar nas terças feiras, e conforme o vereador Mauricio disse antes da 

sessão os aparelhos para instalação desta academia ao ar livre estão para chegar. Vejo que 

minha indicação é muito importe pois reformando esse campo poderemos manter os 

moradores da linha na associação e assim proporcionando uma qualidade de vida melhor. Já 

a outra indicação de número 053 é sobre uma camada de asfalto ligando um trecho da linha 

KM 05 até a Linha Oriental, conversando com os moradores observei que este trajeto não 

tinha entrado como indicação, sei que a vereadora Simone também realizou indicação 

pedindo essa camada asfáltica em outros trechos, mas vejo que colocando asfalto nesta 

localidade traremos mais conforto para estes moradores e muitos agricultores do KM 05 tem 

propriedade na linha Oriental e vice e versa e por diversas vezes precisam deslocar seus 

maquinários agrícolas para estas localidades e ainda é um trajeto escolar, então atendendo 

esse pedido vamos dar melhores condições de trafegabilidade para aqueles moradores. O 

vereador continuou com seu discurso destacando que na semana passada esteve na secretaria 

de Viações e Obras pois moradores me ligaram e pediram para conversar com o responsável 

da Sabra que cuida da agua de nosso município, pois muitos reclamam que as contas de agua 

estão sendo colocadas em locais onde o vento acaba levando as mesmas, um dos moradores 

encontrou sua fatura no fundo do lote, já em outro caso outro morador encontrou sua fatura 

no outro lado da rua, também quero destacar aqui que não estou questionado o serviço de 

nenhum funcionário público, mas fui cobrado pela comunidade, sei que o trabalho realizado 

pela equipe do Sabra exige agilidade para assim atender toda demanda mas não custa ter um 

pouco mais de atenção, pois muitos moradores destacaram que tem vasilhas onde é só abrir 
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a tampa e colocar dentro mas muitas vezes isso não acontece. Também estive na secretaria 

de saúde hoje falando com o John, para ver sobre a possível contratação de um psiquiatra 

pois devido a pandemia muitas pessoas ficam com depressão, ansiedade e a contratação 

deste profissional viria a tender a demanda destas pessoas que esperam por vagas, e 

conversando com o John verifiquei que existe uma vaga por mês ai uma pessoa que se 

encontra em um estado crítico precisa esperar um ano para ser atendido, e já que a vereadora 

Simone entrou com indicação solicitando contratação de Cardiologista, e Oftalmologista, e 

este Psiquiatra viria a atender toda demanda do Posto de Saúde, pelo que John me colocou 

da dificuldade de encontrar profissionais, mais em nenhum momento falou que isso não seria 

possível, então mostrou interesse e colou pra mim todas as dificuldades em conseguir 

profissionais e que muitas vezes não querem se deslocar para cidades pequenas. O vereador 

finalizou seu discurso falando sobre a manifestação realizada ontem dia 07 de Setembro, 

favorável ao governo Bolsonaro vejo que não posso deixar de me manifestar para um 

presidente que usa nas suas falas, suas atitudes, suas ações Deus a família e a Pátria. O 

segundo a usar o espaço da tribuna foi o vereador Jonatan Fernandes que iniciou seu discurso 

saudando o presidente, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários desta casa, 

comunidade presente e a todos que acompanham através das redes sociais, faço uso da 

tribuna na noite de hoje para destacar algo que vem me chamando a atenção no decorrer dos 

anos, gostaria de explicar para a população que em 2017  comecei a trabalhar na parte 

administrativa junto ao servidor Airton na parte do Sabra desde então a gente tem observado 

e acompanhando esse trabalho, e hoje a pedido do diretor Cleisson  e da administração faço 

um pedido para que a população fique em alerta a respeito do consumo da água, hoje é 

consumido no município cerca de 1,5 milhões de litros de água por dia um número muito 

expressivo, e nos últimos três anos a comunidade está percebendo um baixo índice de chuvas 

com isso percebesse que nossas nascentes estão sumindo e nossos poços estão secando, 

inclusive na semana passada um poço que atende a linha km 13 e região da pato lajes teve 

uma queda na sua vasão de água para quase zero, e isso chamou muito atenção da 

Administração pois já avia se alertado que isso poderia acontecer, assim a administração tem 

buscado formas de  melhorar o abastecimento, só que infelizmente dependemos da natureza 

e a falta de água hoje é referente a falta de chuva, então uma forma de nos ajudarmos a nos 

mesmos é fazer o racionamento de água, precisamos economizar e gostaria de destacar que 

a taxa cobrada hoje em nosso município é uma das mais baixas da região, talvez isso influencie 

o gasto elevado de água, vemos em municípios vizinhos que eles vem interrompendo o 

fornecimento para conseguir controlar o gasto de água, já em outros municípios acontece um 

aumento nas taxas nos meses críticos para controlar o consumo nesse período, mas como 

moramos em um município pequeno e se todos controlarem o consumo podemos ter uma 

qualidade no serviço. Hoje a Administração já tem um projeto de cisternas que ao meu ver 

está um pouco defasado, conversando hoje com o Lucas que é o diretor de planejamento, 
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prefeito Mano e Vice John nos repassaram que estão buscando uma parceria com Itaipu 

Binacional para que haja incentivo para construção de cisternas maiores, principalmente no 

interior, inclusive alguns agricultores deram a ideia de perfurar mais poços, mais isso pode nos 

trazer problemas maiores pois outros poços podem acabar secando. O Vereador finalizou seu 

discurso fazendo um apelo para que a comunidade economize água e também parabenizou a 

equipe do Sabra pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade de Pato Bragado, equipe do 

barracão que está a mais de uma semana puxando água onde tem falta e também a 

administração o que está buscando formas e recursos para solucionar o problema, inclusive 

existe um projeto para construção de um reservatório de água para mais de um milhão de 

litros. Também parabenizar a equipe da Saúde que ampliou o horário de atendimento da 

farmácia. O último inscrito a utilizar o espaço da tribuna foi o vereador Mauricio Lunkes, que 

iniciou seu discurso saudando o presidente desta casa de leis demais vereadores, vereadoras, 

funcionários do legislativo, comunidade presente e a todos que acompanham a sessão, hoje 

não poderia deixar de me manifestar estamos na semana da pátria e com muita alegria vejo 

uma parte dos brasileiros se manifestando, este 07 de Setembro marcou história e gostaria 

de agradecer aos bragadenses que se deslocaram a Brasília para lutar pelos nossos direitos, 

para lutar pelas irregularidades que hoje estão acontecendo, contra o excesso de poder do 

STF, ministros do STF que lutam contra nossos direitos e o povo em apoio ao presidente e o 

mais interessante disso que ninguém levantou uma bandeira de partido político, a todo 

momento nossa linda bandeira do Brasil, isso que é interessante em geral o que nosso 

presidente está fazendo serve para nos também defender nossas bandeiras, aqui em Pato 

Bragado foi feito um manifesto de forma pacífica um diferencial aqui é que as pessoas não 

precisam ganhar para participar, elas vão para brigar pelos nossos direitos. Hoje vem se 

enchendo as tribunas de pessoas que falam bonito e isso não enche a mesa de ninguém e se 

houver indícios de que nosso presidente for corrupto irei contra ele mas a princípio não vejo 

isso, e digo que hoje ele me representa por três motivos, pela nossa pátria, Deus e família, 

vejo que o cidadão de bem sempre vai prezar por estas coisas pois isso faz a gente crescer e 

nos como temos cargos políticos hoje precisamos defender e como o pastor disse hoje, 

estamos aqui por uma missão temos que lutar sempre pelo correto. Durante a manifesto 

recebi muitas mensagens de apoio e até recebi pedidos para que isso fosse feito mais vezes, 

exercer o papel de patriotismo resgatar o que era feito no passado, o comunismo eu não 

quero viver, não quero ver um conhecido meu um parente cair de um pneu de avião tentando 

fugir dali, para não ter a família abusada, passar fome e ter seus direitos violados, é por isso 

que venho agradecer a todos os cidadãos bragadenses que se deslocaram a Brasília lutar por 

nossos direitos, e vamos torcer para que de resultado e que a coisa aconteça, vejo que o STF 

tem que cair eu vejo que são pessoas do mal sim, por que não pode liberar criminosos, a livre 

expressão está em jogo, hoje veio o diretor de televisão falar com nós, hoje podemos nos 

expressar no comunismo não vamos poder nos expressar não vamos poder cantar o hino do 
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Brasil, de Pato Bragado. Hoje o presidente me representa, mas no momento que falhar comigo 

ou população brasileira eu não tenho político de estimação, enquanto estiver certo terá 

sempre meu apoio, enquanto defender estas três bandeiras, Pátria, Deus e família terá 

sempre meu apoio. ORDEM DO DIA: Indicação nº 052, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues 

que sugere aplicação de camada asfáltica em estradas do interior do Município, após discussão 

foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 053, de 

autoria do Vereador Egídio Rodrigues que sugere melhorias no campo de futebol suíço da 

Associação da Linha Flor do Sertão, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos 

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

Vereadores: Egídio Rodrigues, Jonatan Fernandes e Simone Tornquist, 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 oito dias do 

mês de setembro 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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