
 

             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 QUARTA 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 vinte e cinco 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 34ª (Trigésima Quarta) 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, apenas ficou de mencionar a aprovação 

do Projeto de Lei nº 038, de autoria do Executivo Municipal, com pareceres favoráveis, e sem 

discussão por unanimidade de votos; 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 

043/2021;  Indicação nº 061, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que sugere construção 

de rampa de acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida no Colégio Estadual 

em nosso Município; Indicação nº 062, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que 

sugere aquisição de retroescavadeira e caminhão toco para a Secretaria Municipal de Viação, 

Obras e Urbanismo; Indicação nº 063, de autoria do  Vereador Dante Conrado Mundt que 

sugere melhorias no campinho e no matinho na Rua Apucarana, nas proximidades da Industria 

de Calçados Beira Lago; ; Indicação nº 064, de autoria da  Vereadora Cleonice Schirmer Strenske 

que sugere contratação de mais um Médico Ginecologista e Obstetra;  Ofício  nº 25,  subscrita 

pela Coordenadora da CORESAN - Toledo.  GRANDE EXPEDIENTE:  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. Uso a tribuna na noite de hoje para falar a respeito de uma visita que realizei na 
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indústria de vasos de propriedade do Ricardo, uma trabalho artesanal com uma qualidade 

fantástica, não sei se os colegas vereadores conhecem, mas quero destacar que hoje ele se 

encontra em um espaço reduzido, e isso tem comprometido a produção dele, pois ele tem um 

campo muito amplo para realizar vendas mas o espaço para a produção é muito pequeno, 

devido a isso fui conversar com a municipalidade para ver se conseguem auxiliar este 

empresário cedendo um espaço maior, por que daqui a pouco um outro município pode ter 

uma outra visão e lhe oferecer um espaço e nós vamos acabar perdendo esta empresa. Outro 

assunto que trago até vocês diz respeito a viagem oficial a Curitiba onde acompanhei o prefeito 

municipal, fomos até o DER para falar a respeito da construção de um trevo nas proximidades 

da empresa Pato Lajes e outro nas proximidades das Marinas. Também conversamos a respeito 

da iluminação na Avenida Willy Barth com recursos da Itaipu e a Municipalização do Trajeto 

que Compreende o Portal de Entrada do Município até as proximidades do Ginásio de esportes 

o Bragadinho, esta é uma situação que o prefeito vem trabalhando forte para conseguir a 

municipalização.  Também realizamos uma visita ao gabinete do Deputado Hussein Bakri, onde 

fomos agradecer pelo trabalho realizado no Município como vocês podem ver está sendo 

realizado um recape na avenida obra muito importante para nossa cidade. No dia 21 de 

Outubro esteve com o prefeito na solenidade de entrega do prêmio em gestão financeira e 

Transparência, onde a band fez um levantamento em todos os municípios paranaenses com 

até 30 mil habitantes chamado cidades excelentes e nosso município foi o primeiro lugar, esse 

é título que tem ser muito valorizado. No dia 22 estivemos na secretaria de agricultura onde 

tratamos a questão das cisternas, uma indicação do vereador Mauricio e a gente levou até o 

secretário da agricultura para tentar uma parceria com estado, Itaipu e município para viabilizar 

as cisternas. Também quero falar sobre minha indicação na noite de hoje, onde estou sugerindo 

a compra de uma Retroescavadeira e um caminhão toco para realização de serviços pequenos. 

A vereadora Cleonice Strenske, foi a segunda Inscrita a utilizar a tribuna, iniciou saudando o 

presidente da casa, vereadores, vereadora, funcionários desta casa e os demais que 

acompanham nas redes sociais, quero falar sobre minha indicação na noite de hoje que trata 

sobre a contração de um médico ginecologista e Obstetra, pois a demanda é grande e acaba 

sobrecarregando o único medico que trabalha em nosso município, pois a demora na consulta 
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gera insatisfação nas mulheres, pois as consultas são agendadas para um único dia do mês 

assim causa muita demora e apenas casos urgentes são atendidos fora dos dias marcados. O 

Vereador Mauricio pediu espaço a parte e informou que o Deputado Gugu Bueno havia lhe dito 

que o aparelho de Ultra Som ira vir para Pato Bragado e que até Dezembro deve estar no 

município. Por tanto quero agradecer ao Deputado Gugu Bueno pelo empenho para trazer esse 

aparelho. A vereadora menciona que a contratação de mais um profissional será muito útil e 

poderá auxiliar nos trabalhos do aparelho de Ultrassom.   A vereadora finalizou seu discurso 

destacando o termino de contrato da Psicóloga Carolina, pois tem muitos pacientes que não 

receberam alta e o contrato está se encerrado e sabemos que não há possibilidade de 

renovação pois já foi realizado uma vez, então quero sugerir que a municipalidade contrate 

esta profissional na condição de comissionada até o final de ano, pois o teste seletivo irá 

demorar até a homologação e estes pacientes vão ficar desassistidos e o trabalho da psicóloga 

é muito importante. O terceiro inscrito foi o Vereador Jonatan Fernandes que inicio saudando 

o presidente da casa, demais vereadores, funcionários da casa, comunidade presente e aos 

demais que acompanham através das redes sociais. Hoje venho de modo especial a falar sobre 

dois assuntos, meu intuito não é buscar discussão mas na última sessão o vereador Egídio 

Rodrigues disse que ainda não bateu palmas esse ano para obras realizadas no município. 

Gostaria de dizer vereador que de forma alguma venho aqui rebate-lo, mas me ative ao que o 

senhor disse e comecei a olhar e resolvi colocar para a população, gostaria de pontuar algumas 

obras que estão sendo feitas com recursos próprios do município, o asfalto no parque industrial 

onde será investido mais de um milhão de reais, também temos a cisterna no cristal que passa 

de R$ 100.000,00  (Cem Mil Reais), a mini usina e fotovoltaicas aprovada nesta casa de leis que 

vai custar quase um milhão de reais, reservatório de agua na linha Itapiranga no valor de R$ 

60.000 ,00 (Sessenta Mil Reis), as pedras irregulares na linha Dois Vizinhos no valor de mais de 

R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais), mais de R$ 630.000,00 (Seiscentos Mil Reais) 

investidos nas redes de agua, Reformas no telhado do Centro Cultural mais de R$ 380.000,00 

(Trezentos e Oitenta Mil Reais) e mais outras obras que não vou citar aqui até devido ao tempo, 

totalizando as obras são mais de R$ 4.000,000,00 (Quatro Milhões de Reais) em Obras 

realizadas com recursos próprios do município. Também vamos assinar um convenio com a 
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Itaipu Binacional onde serão investidos mais de R$ 4.000,000 (Quatro Milhões de Reais) no 

município e parte deste recurso vira do município. Também temos reformas que são feitas nos 

prédios públicos. Por isso parabenizo a administração pelo trabalho desenvolvido e nos 

vereadores por acompanhar este trabalho. Quaro dizer que todas administrações realizaram o 

trabalho com eficiência e consciência devido a este trabalho fomos reconhecidos a nível de 

estado recebendo um prêmio onde conquistamos o primeiro lugar. O vereador finalizou seu 

discurso destacando uma indicação sua realizada no início deste ano que fala sobre a aquisição 

de uma área para construção de um novo parque Industrial, vejo que o prefeito está olhando 

com carinho, mais vai um tempo para que isso seja feito, sabemos que muitas empresas estão 

precisando de um espaço para ampliar sua produção. Outra indicação que quero comentar é o 

sobre o Eco ponto, a administração está fazendo um estudo para que isso seja feito. ORDEM 

DO DIA: Projeto de Lei nº 038, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a autorização 

para abertura de credito adicional suplementar e dá outras providencias, sem discussão foi 

aprovado em votação final por unanimidade votos neste Legislativo Municipal; 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, com emendas aditiva e modificativa, apresentadas pelas Comissões de 

Educação, Saúde e Assistência e Finanças e Orçamento, após discussão as emendas foram 

aprovadas por unanimidade de votos. O projeto em seu todo também foi aprovado, sem 

discussão por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 061, de autoria 

do Vereador Mauricio Lunkes que sugere construção de rampa de acesso para cadeirantes e 

pessoas com mobilidade reduzida no Colégio Estadual em nosso Município, após discussão foi 

aprovada por unanimidade de votos; Indicação nº 062, de autoria do Vereador Mauro André 

Weigmer que sugere aquisição de retroescavadeira e caminhão toco para a Secretaria 

Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, após discussão foi aprovada por unanimidade de 

votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 063, de autoria do  Vereador Dante Conrado 

Mundt que sugere melhorias no campinho e no matinho na Rua Apucarana, nas proximidades 

da Industria de Calçados Beira Lago, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal; Indicação nº 064, de autoria da  Vereadora Cleonice Schirmer 

Strenske que sugere contratação de mais um Médico Ginecologista e Obstetra, sem discussão 
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foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo, sem discussão foi aprovada por 

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

palavra os seguintes Vereadores: Mauro André Weigmer, Cleonice Schirmer Strenske, Dante 

Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, Simone Stein Tornquist, Mauricio Lunkes e Egídio Mattjes 

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 vinte e cinco 

dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 Mauricio Lunkes                                                                                       Ademir Marcelo Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                        Presidente 
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