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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 dezesseis dias do mês de novembro 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 37ª (Trigésima Sétima) 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; 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 046/2021; Projeto de Lei nº 043, de 
autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a criação de vaga no Quadro de Pessoal 
de Provimento Efetivo da Lei nº 675, de 19 de abril de 2004, encaminhado para as 
Comissão Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde 
e Assistência para estudos e pareceres técnicos;  Projeto de Lei nº 044, de autoria do 
Executivo Municipal que Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá 
outras providencias. encaminhado para as Comissão Permanentes de Justiça e Redação, 
Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos para estudos e pareceres técnicos; 
Projeto de Lei nº 045, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a Instituição 
do Programa “AME PATO BRAGADO” como política de Incentivo ao Consumo Local no 
Âmbito do Município de Pato Bragado, encaminhado para as Comissão Permanentes de 
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos;   
Requerimento nº 028, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Solicita soluções 
sobre o desativamento de chaves fusíveis no Município de Pato Bragado; Indicação nº 
066, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere extensão ou  instalação de Torre 
de sinal de internet no Loteamento Liberdade, Porto Britânia; Ofícios nº 361 a 365 e 367 
e 368, oriundos do Executivo Municipal, respondendo as Indicações nºs 058 a 064, de 
autoria dos Vereadores; e, Oficio nº09, do Presidente da Codebra, convidando os 
Vereadores para participar de AUDIENCIA PUBOICA DO COBEBRA, a ser realizada no dia 
23 de novembro de 2021, às 19:00 horas, nas sala da Acibra.  GRANDE EXPEDIENTE: 
Vereador Mauro Weigmer, 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 fazendo uma cobrança 
a respeito dos fios de internet que estão caídos principalmente na rua que será alargada 
no mutirão, o vereador informou que foi até a VipNet e fez a cobrança, lá foi comunicado 
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que os fios pertencentes a empresa seriam concertados no prazo de uma semana, 
também cobrou o prefeito para que seja feita uma cobrança na empresa OI, pois muitos 
fios pertencem a mesma. Outro assunto abordado pelo nobre Edil diz respeito ao grupo 
de Danças Bragadense que estariam em viagem ao Estado do Espirito Santo onde vai 
acontecer um circuito brasileiro de danças, lá vão representar o Município Bragadense, 
parabenizou o professor Sival pelo belo trabalho realizado em Pato Bragado. Também 
parabenizou a Secretaria de Educação Cristiano Bonatto e a todos envolvidos pelo belo 
trabalho realizado à frente do Fespato. O vereador finalizou seu discurso falando sobre 
sua indicação onde sugere extensão ou instalação de Torre de internet no Loteamento 
Liberdade, Porto Britânia, isso é uma cobrança realizada pelos moradores daquela 
localidade pois o sinal de internet não chega até aquele local. O Vereador Ademir 
Kochenborger que saudou os demais vereadores, funcionários do Legislativo, 
comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais. 
O vereador iniciou seu discurso fazendo um agradecimento especial a Secretaria de 
Educação e Cultura e a todos envolvidos na organização do Fespato, um grande 
espetáculo onde os valores locais deram um show, grandes talentos locais todos estão 
de parabéns.  Quero parabenizar toda administração pelo evento, e espero que seja 
realizado no próximo ano também, desde já quero informar que esse evento conta com 
meu apoio e creio que o demais vereadores também. O vereador mencionou que na 
Legislatura passada foi cobrado por muitas pessoas pela aprovação da rua coberta, mas 
neste final de semana puderam presenciar o quão importante é esta obra para a 
população Bragadense e de toda região, creio que hoje a visão é diferente pois esta obra 
pode ser muito utilizada pela população, se o Fespato fosse realizado no Centro Cultural 
não teria espaço suficiente para acomodar a todos espectadores, também não poderiam 
ser consumidos produtos como refrigerantes, cervejas, aguas, lanches querendo ou não 
a compra destes produtos movimenta o comercio local, beneficiando assim nossos 
comerciantes, todos estão de parabéns pelo belo espetáculo. Outro assunto abordado 
foi a rua que passa em frente à Escola Municipal, até foi verificar com o Vereador Dante 
se ele já havia entrado com um pedido para que seja feito um alargamento naquela rua, 
pois quando se encerra as aulas muitos pais vem buscar seus filhos e tem que acabar 
subindo o meio fio com os veículos, encostar em locais proibidos, parar na rua para poder 
pegar seus filhos, conversei com o secretário e Lucas e foi me informada que no próximo 
ano será tomada providencias a respeito para que seja solucionado este problema. 
Também, ouvi do vereador Mauro que a rua no Mutirão já tem a verba disponibilizada e 
que vai sair do papel, quero informar que fui procurado por moradores daquele local para 
que sejam tomadas providencias a respeito da alta velocidade que os veículos transitam 
naquele local, os moradores sugeriram a construção de uma travessia elevada, peço que 
administração realize estudos a respeito desta solicitação.  Outra situação semelhante 
diz respeito as lombadas na avenida, fui procurado por muitos munícipes para que sejam 
feitas travessais elevadas ao invés de lombadas semelhantes as que foram instaladas em 
Entre Rios do Oeste, pois assim os motoristas teriam que reduzir a velocidade ao transitar 
na avenida. O vereador finalizou seu discurso agradecendo aos servidores da Câmara 
Municipal pelo excelente trabalho realizado nesta casa de Leis. ORDEM DO DIA: 
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Requerimento nº 028, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Solicita soluções 
sobre o desativamento de chaves fusíveis no Município de Pato Bragado, após discussão 
foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 066, 
de autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere extensão ou instalação de Torre de 
sinal de internet no Loteamento Liberdade, Porto Britânia, sem discussão foi aprovada 
por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes 
Vereadores: Mauro Weigmer, Dante Mundt, Jonatan Fernandes 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 dezesseis dias do mês de novembro 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.x.x. 
 
 Mauricio Lunkes                                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
   1º Secretario                                                                                   Presidente 
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