
 

             Câmara Municipal de Pato Bragado 
                   Estado do Paraná 

 

 
 

_________________________________________________________________________  

Av. Willy Barth, 2889 – Centro – Fone: (45) 3282-1374  - email: camarapb@bol.com.br 

www.camarapatobragado.pr.gov.br – CEP 85948-000 – Pato Bragado - Paraná 

 

ATA DA TRIGÉSIMA 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 Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan Fernandes, 
Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos dezoito 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 33ª (Trigésima Terceira) 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 042/2021;  Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, de autoria do Executivo 

Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 067, de 12 de abril de 2018; 

Lei Complementar nº 068, de 12 de abril de 2018; Lei Complementar nº 071, de 12 de abril de 

2018 e Lei Complementar nº 0nº 072, de 12 de abril de 2018, encaminhado para as Comissões 

Permanentes de Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos para estudos e pareceres; 

Indicação nº 058, de autoria da Vereadora Simone Tornquist que sugere construção de abrigo 

para passageiros; Indicação nº 059, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que sugere 

aquisição de arquibancadas móvel para eventos no Município;   Indicação nº 060, de autoria do  

Vereador Dante Mundt que sugere aquisição e instalação de geradores de energia nos junto ao 

poços artesianos;  Ofícios  nºs 326 a 329, advindos do Executivo Municipal em respostas as 

proposições aprovadas de iniciativas dos Vereadores, referente as Indicações nºs  054  a 

056/2021 e do Requerimento nº 024/2021; Oficio  nº 326,  advindo do Controle Interno, 

encaminhando o Relatório Trimestral de Atividade da Unidade de Controle/2021; e, Convite, 

advindo da Secretaria Municipal de Saúde, convidando os Vereadores para participar da 

Palestra sobre Cancer do colo do útero, câncer de mama e menopausa”, a ser realizado no dia 

19 de outubro de 2021, às 19h00, junto ao Centro Cultural.  GRANDE EXPEDIENTE:  vereador 

Ademir Kochenborger, iniciou seu discurso saudando o presidente que o substituía no 

momento, demais vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais 

que acompanham a sessão através das redes sociais. Uso a tribuna na noite de hoje para falar 

sobre alguns questionamentos realizados na última sessão ordinária realizada no dia 13 de 

Outubro, esses questionamentos foram realizados por um funcionário público do poder do 
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Município de Pato Bragado, inclusive hoje ele fez mais alguns comentários na página do 

Facebook da Câmara Municipal, colocando que tem algumas empresas que prestam serviços 

ao Município de Pato Bragado e não estão prestando um serviço adequado, e que existem 

algumas irregularidades e a forma como se expressou na sessão passada e hoje colocou um 

texto na página eu não acompanhei o texto de hoje, mas eu falo aberto hoje aqui e tenho 

certeza que os demais colegas vereadores me permitem e me dão esse poder para falar para 

esse funcionário público que é o Mariano Scharnetzki. Quero dizer a ele que eu e os demais 

vereadores queremos ter a oportunidade de fazer uma reunião com esse cidadão que faz parte 

do quadro de funcionários públicos do município, também sabemos que ele é fiscal de 

contratos da Secretária de Industria e Comercio, ele tem todo o direito e dever de estar 

apresentando para mim ou para os demais vereadores se existe alguma irregularidade de 

alguma empresas que presta serviços ao município de Pato Bragado. Vou citar alguns exemplos 

como a varrição de rua é um contrato que a gente tem como uma empresa de fora um contrato 

muito bom, onde a população em si vê que é muito bom para comunidade e bom para a 

administração também, são pessoas de caráter que prestam um serviço muito bom e 

empregam famílias de Pato Bragado que hoje desenvolvem seu papel, hoje a cidade está 

bonita, está limpa e parabenizo essas empresas. Também temos outras empresas que 

desempenham um bom trabalho como a recolha de lixo, as vezes existem algumas cobranças 

mas isso é natural, as vezes acontece mas eu como vereador não vejo irregularidades nessas 

empresas que estão prestando serviços para o município e se tiver irregularidades que tragam 

até nos, sei que nosso dever é fiscalizar, mas não pode ficar colocando nas redes sociais 

querendo denegrir a imagem do poder Legislativo de Pato Bragado e não digo isso só por mim 

digo pelos demais colegas vereadores e se tiver alguma dificuldade, alguma irregularidade que 

tragam até nos, que façam uma denúncia se for preciso, por que hoje ele é fiscal de contratos 

no Município e é gratificado para isso. Por isso digo que precisamos esquecer as cores 

partidárias, e se não estiver contente com o emprego, tem que buscar uma forma de dialogar 

ou buscar uma outra área, não pode só levar para o lado da picuinha, das cobranças denegrindo 

a imagem do outro, por tanto se tiver alguma dificuldade que venham até o vereador Xaropinho 

ou aos demais vereadores desta casa de leis pois sempre estarão atendendo, a cobrança 

sempre vai ter é normal no dia a dia, mas o que vejo é que sempre as mesmas duas ou três 

pessoas fazendo picuinhas, sempre cobrando nas redes sociais, então se tiver alguma 

irregularidade procure o Ministério Público e faça uma denúncia, por que todas empresas que 

prestam serviços ao município hoje são pagas, o município nunca deixou de pagar uma empresa 

que presta serviços, por isso essas empresas tem que prestar um bom serviço. Por isso volto a 

frisar se existe alguma irregularidade venha até nos vereadores que estaremos averiguando e 

conversando com a empresa para resolver qualquer situação. Quero parabenizar essas 

empresas que prestam serviços ao município, hoje somos diferenciados graças ao Poder 

Executivo, Legislativo e a população bragadense. Por tanto quero falar ao servidor Mariano 
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Scharnetzki, que não tenho magoa dele, e se tiver qualquer dúvida que venha até mim ou 

procure outro vereador, na semana passada ele me cobrou uma situação do Portal de 

Transparência do Município fui lá cobrei o Executivo que resolveu o problema em dois ou três 

dias assim deve ser feito nos cobre que vamos cobrar o executivo. O Vereador finalizou seu 

discurso dizendo que não vai aceitar quem ninguém venha a denegrir a imagem do Poder 

Legislativo de Pato Bragado, que cada vereador busque sua forma de trabalhar lá fora, tenho 

certeza que cada vereador está desempenhando seu papel, fiscalizando, realizando indicações 

projetos para atender a comunidade em geral. 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, sem discussão foi aprovado em 

votação final 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 

Mauro Weigmer apresentou um novo Pedido de Vistas por mais uma Sessão para melhores 

estudos e análises técnicos, devidamente aprovado por unanimidade pelo Plenário. 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, após discussão foi aprovado em votação final 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, após discussão foi aprovado em votação final por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 058, de autoria da Vereadora 

Simone Tornquist que sugere construção de abrigo para passageiros, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 059, de autoria 

do Vereador Mauricio Lunkes que sugere aquisição de arquibancadas móvel para eventos no 

Município, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 

e,   Indicação nº 060, de autoria do  Vereador Dante Mundt que sugere aquisição e instalação 

de geradores de energia nos junto ao poços artesianos, após discussão foi aprovada por 

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

palavra os seguintes Vereadores: Dante Mundt, Jonatan Fernandes, Egídio Rodrigues, Cleonice 

Schirmer Strenske e Mauro Weigmer. 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 dezoito 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.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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