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ATA DA TRIGÉSIMA 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 Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, 
Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos treze dias do mês de outubro 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 32ª (Trigésima Segunda) 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, mas com uma retificação a Sessão foi 

aberta pelo Vice-Presidente, Vereador Mauro André Weigmer; 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 040/2021;  Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre a autorização de abertura de Crédito Adicional Suplementar 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; Projeto de 

Lei nº 039/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a revogação da Lei nº 

1.738, de 6 de outubro de 2021 e dá outras providencias, encaminhado para as Comissões 

Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para estudos e pareceres; 

Requerimento nº 025, de autoria dos Vereadores Ademir Marcelo Kochenborger e Egídio 

Mattjes Rodrigues que solicita informações sobre a instalação das lâmpadas Led em nosso 

Município; Requerimento nº 026, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que solicita 

construção de trevo na Pr 495, em frente a Pato Lajes Artefatos de Cimento em nosso 

Município;  Indicação nº 057, de autoria de todos os Vereadores que sugere Instituição de 

“Calendário Anual” dos pontos facultativos e feridos no Município;  Ofício  nº 315, advindo do 

Executivo Municipal em resposta ao Requerimento nº 022, de autoria da Vereadora Cleonice 

Strenske; Oficio  nº 319,  advindo do Executivo Municipal, convidando os Vereadores para 

participarem do ato Simbólico de Plantio de Arvores, como ação integrante de um Projeto que 

a Itaipu Binacional desenvolve, em parceria com os Municípios Lindeiros, a ser realizada no dia 

22 de outubro de 2021, às 09h00, nas dependências do Porto Britânia; e, Oficio nº 031, advindo 

da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Desenvolvimento Econômico, convidando os 

Vereadores para a Sorteio Ame Pato Bragado a ser realizado no dia 14 de outubro de 2021, às 
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16h00, junto a Secretaria de Industria e Comercio.  GRANDE EXPEDIENTE:  Mauricio Lunkes,  que 

saudou o presidente da casa demais vereadores, comunidade presente e a todos que 

acompanham a sessão através das redes sociais, o vereador iniciou seu discurso falando sobre 

o transporte escolar, no início do mandato como vereador fui criticado por usar a tribuna e não 

tentar resolver de outra forma, mas tem horas que a gente tem que expor o que está 

acontecendo, hoje o transporte escolar está bastante falho, procurei os secretários de 

Planejamento e de  Educação, e me informaram que foi repassado para a Administração e que 

não teria nenhum motorista que quisesse assumir o transporte,  vejo que o prefeito tem 

autonomia para tomar decisões para isso que foi eleito e vejo que não é momento de ficar 

preocupado com a próxima eleição, de não querer se queimar com funcionários, cidadãos e 

empresários lá fora e sim tem que tomar atitude, também peço que os colegas vereadores que 

tomem atitude e façam a mesma cobrança, também não sou contra o funcionalismo público, 

mas vejo que motorista é motorista indiferente se ele é chamado para ambulância, ônibus ou 

carro ele tem que assim fazer, também vejo que o município é falho no quesito da capacitação, 

é necessário capacitar todos os motoristas, para que quando fosse chamado poderia atender. 

Outra cobrança realizada pelo vereador diz respeito a uma lei aprovada nesta casa que trata 

sobre a proibição de uso e comercialização de Narguilé, o vereador mencionou que em um jogo 

do campeonato municipal de Futebol Society teve que se levantar com a Família para não inalar 

a fumaça devido ao uso do mesmo, em outra ocasião o vereador Adilson teve que se retirar 

junto com sua família da praça devido a utilização do Narguilé, até tirou uma foto e fez 

questionamentos ao vereador autor da lei. Finalizando o discurso o vereador destacou que hoje 

utiliza-se da tribuna para pedir apoio aos demais vereadores para fazer cobranças ao executivo 

para que se cumpra a lei. O segundo inscrito da noite foi o vereador Egídio Rodrigues, que 

saudou o presidente, demais vereadores, funcionários desta casa de leis, comunidade presente 

e a todos que acompanham a sessão através das redes sociais, venho utilizar a tribuna para 

falar sobre o pedido de informação que é assinado por mim e pelo presidente Ademir, e trata 

sobre as luzes de led instaladas em nosso município, nas visitas que faço sou cobrado a respeito 

deste projeto, visto que foi gasto mais de R$ 1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos Mil Reais) 

para a instalação e a economia seria repassada aos consumidores e até hoje não se tem 

informações a respeito. Outro assusto abordado pelo vereador foi o transporte escolar, há um 

mês atrás fiz um pedido de informação a respeito do transporte escolar e disse assim que 

recebesse as informações repassaria aos demais vereadores e a comunidade, mas sinto 

informar que não poderei repassar as informações pois faltam as linhas que estas empresas 

realizavam a recolha, as informações estão incompletas. O vereador também fez uma cobrança 

a respeito da falta de cupom para distribuição da Campanha Ame Pato Bragado. Pediu 

providencias a respeito da situação. O vereador também se pronunciou o respeito do projeto 

033, que traz incentivos à rádio comunitária, na comissão ao qual faço parte meu parecer foi 

contrário visto que os membros desta rádio, e alguns sócios tem parentesco com funcionalismo 
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público. O terceiro inscrito foi o vereador Mauro Weigmer, que iniciou seu discurso saudando 

o presidente da casa, demais vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e 

aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais. Em seu pronunciamento o 

vereador se dirigiu ao vereador Egídio destacando que o projeto 033 é constitucional e que os 

vereadores tem que analisar a constitucionalidade do projeto, por isso fui favorável, já a 

aplicação sim precisa-se ter um cuidado, o projeto é claro e existem clausulas a serem 

cumpridas, e cabe a nós fiscalizar. Também quero falar ao vereador Mauricio que fez uso da 

tribuna para falar sobre o transporte escolar, quando existe uma função é não é horário normal 

não tem como obrigar, o prefeito não pode obrigar ninguém pois se houver uma denúncia 

sobre perseguição política ai sim haverá consequências. O vereador também falou sobre sua 

indicação que é construção de um trevo nas proximidades da empresa Pato Lajes, pois todos 

sabemos dos perigos que aquele trajeto oferece principalmente a saída de caminhões. Peço a 

municipalidade para que façam projetos pois no próximo ano é ano de eleições, e muitos 

candidatos vem solicitar as demandas do município e muitas vezes estes recursos são a fundo 

perdido. O último inscrito da noite foi o presidente da casa, vereador Ademir Kochenborger, 

que saudou o presidente da casa, demais vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade 

presente e aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais. O vereador iniciou 

seu discurso falando a respeito do transporte escolar, precisamos analisar o que é melhor para 

o município, hoje temos um grande número de colaboradores concursados, estagiários e 

comissionados, e se passar o transporte escolar para municipalidade vamos precisar de nove 

motoristas só para o transporte escolar devido aos horários e essa conta também precisamos 

fazer, vejo que o município tem uma frota terceirizada fazendo o transporte, precisamos 

conversar com o executivo a respeito da viabilidade, também podemos terceirizar uma parte, 

visto que temos dois ônibus à disposição, precisamos discutir com o executivo. Também quero 

falar a respeito do pedido de informação que é em parceria com o vereador Egídio a respeito 

das lâmpadas de LED instaladas em nosso município, a comunidade faz essas cobranças e nós 

precisamos repassar essas informações, principalmente se houve economia visto que o valor 

gasto no projeto foi alto. O vereador finalizou seu discurso falando sobre o projeto 033, que o 

mesmo é legal pois foi pedido um parecer jurídico da procuradora da câmara, quando for 

sancionado pelo executivo e se for feito um contrato com a radio o mesmo será fiscalizado. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 033, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 

concessão de subvenção social a entidade Associação Comunitária Cultural Bragadense – ACCB 

mantenedora dos serviços de radiodifusão comunitária da Radio Pato FM e dá outras 

providencias, com Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, após discussão foi 

rejeitado o Parecer da Comissão por cinco votos contra três, sendo os votos contrários do 

Parecer, dos seguintes Vereadores: Adilson Manhabosco, Dante Conrado Mundt, Mauro André 

Weigmer, Simone Stein Tornquist e Jonatan Fernandes. As Comissões de Finanças e Orçamento 

e Educação, Saúde e Assistência emitiram pareceres favoráveis, tendo os votos vencidos dos 
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Vereadores; Cleonice Strenske e Egídio Rodrigues. Após discussão foi aprovado o projeto por 

cinco votos contra três, tendo os Votos contrários dos Vereadores: Cleonice Strenske, Egídio 

Rodrigues e Mauricio Lunkes; Projeto de Lei nº 034, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.327, de 06 de maio de 2013, o Vereador Adilson 

Manhabosco apresentou Pedido de Vistas por uma Sessão para melhores estudos, 

devidamente aprovado por unanimidade pelo Plenário. Projeto de Lei nº 035, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre a autorização para a prorrogação de contratos por 

tempo determinado previstos na Lei nº 1.479, de 96 de julho de 2015, com Pareceres 

Contrários, acompanhado o Parecer Jurídico emitida pela Procuradora, sem discussão foi 

aprovado os Pareceres e conseguintemente ficou prejudicado e rejeitado por unanimidade de 

votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 036, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industria dos Produtos de Origem Animal no âmbito do 

Município de Pato Bragado e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, sem discussão 

foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 025, de 

autoria dos Vereadores Ademir Marcelo Kochenborger e Egídio Mattjes Rodrigues que solicita 

informações sobre a instalação das lâmpadas Led em nosso Município, após discussão foi 

aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 026, de 

autoria do Vereador Mauro André Weigmer que solicita construção de trevo na Pr 495, em 

frente a Pato Lajes Artefatos de Cimento em nosso Município, sem discussão foi aprovado por 

unanimidade neste Legislativo Municipal; e,  Indicação nº 057, de autoria de todos os 

Vereadores que sugere Instituição de “Calendário Anual” dos pontos facultativos e feridos no 

Município, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Egídio Mattjes 

Rodrigues, Mauro André Weigmer e Cleonice Schirmer Strenske. 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 treze dias do 

mês de outubro 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.x. 

 Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Marcelo Kochenborger 

   1º Secretario                                                                                    Presidente 
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