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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO 
BRAGADO, ESTADO DO PARANÁ. 
PRESIDENTE: Mauro André Weigmer 
1º SECRETÁRIO: Mauricio Lunkes 
 
VEREADORES PRESENTES: Adilson Manhabosco, Dante Conrado Mundt, Egídio Mattjes 
Rodrigues, Jonatan Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein 
Tornquist. 
 
Aos vinte e dois 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 38ª (Trigésima Oitava) Sessão Ordinária do ano 
em curso; Os trabalhos foram abertos pelo Vice-Presidente, Vereador Mauro André 
Weigmer, 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 não contou 
com as presença dos Vereadores Ademir Marcelo Kochenborger por estar em viagem 
oficial com o Prefeito Municipal para Brasília. Distrito Federal e da Vereadora Cleonice 
Schirmer Strenske, por motivo particulares. 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 047/2021; Indicação nº 067, de autoria 
do Vereador Dante Conrado Mundt que Sugere construção de parquinho infantil e 
lombada no novo Loteamento Social; e, Edital de Convocação – Audiência Publica, relativo 
ao Projeto de Lei Complementar nº 005, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 
sobre diversas alterações do Plano Diretor, a ser realizada no dia 30 de novembro de 
2021, às 17;30 horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal.  GRANDE EXPEDIENTE:   
O Vereador Egídio Rodrigues, 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 referindo-se ao dia 05 
de Novembro dia da entrega das chaves das casas no loteamento financiado pela Caixa 
Economia Federal, na fala do representante dos contemplados com as casas o Senhor 
Mauri Becker que mencionou que é nascido nesta terra e que por muitos anos pagou 
aluguel e agora foi beneficiado com uma casa, a fala dele me comoveu pois passei por 
uma situação semelhante a dele, uma pessoa de alta estima que em outras 
oportunidades não foi contemplado. Outra situação que acompanhei foi da viúva Leira 
Cunico fiquei comovido quando vi ela recebendo a chave de sua nova casa, são pessoas 
nascidas aqui em Pato Bragado e fico feliz em ver o sonho delas sendo realizados, na 
oportunidade o prefeito Municipal até mencionou que serão construídas mais 25 casas, 
e na minha opinião vejo que poderiam ser feitas mais casas para serem repassadas para 
a comunidade. Outro assunto abordado pelo vereador diz respeito a um pregão que o 
município fez para aquisição de um caminhão cavalinho mecânico, ano 2003 FH 12, vejo 
que a poucos dias o vereador Mauro fez uma indicação para que fosse comprado uma 
retro escavadeira e um caminhão novo, ai o município faz aquisição de um caminhão 
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2003 onde o município está fazendo leilão para vender maquinários do mesmo ano, fui 
cobrado e posteriormente fui até a secretaria de viação e obras fui ver o caminhão e o 
que foi me repassado é que este veículo roda pouco e que a vida útil dele seria longa, ai 
faço uma pergunta será que vai durar tempo esse caminhão, será que daqui dois ou três 
anos não será leiloado igual aos outros maquinários, vejo que se fosse pago o dobro ou 
o triplo mas que fosse adquirido um caminhão novo assim poderia rodar dez ou vinte 
anos no município, já a plataforma foi adquirida nova, vejo que isso tem que mudar. 
Também queria falar do Fespato assunto muito falado na sessão passada, da rua coberta, 
até o presidente falou que muitos lhe questionaram quando da obra da rua coberta, mas 
eu não vi em nenhum momento alguém questionar sobre esta obra, e sim questionar o 
preço que foi feito na verdade mais os aditivos que foram realizados, o que eu vi é que a 
população comentava sobre o preço e os aditivos feitos o custo da obra. Essa obra estava 
no plano de governo da oposição e não da situação, então por que alguém da oposição 
iria questionar essa obra. Na campanha quando fiz algumas visitas, ouvi muitas pessoas 
dizer que se tal pessoa fosse secretario na atual gestão seria oposição e hoje estão 
batendo palmas, vejo que na campanha se fala e depois jogam a culpa nos outros tem 
que se pensar melhor a hora de falar para não falar coisa que não deve depois. ORDEM 
DO DIA: Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria do Executivo Municipal, que Estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de Pato Bragado para o exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providencias, com parecer favorável com uma emenda modificativa no artigo 10, apresentado 
pela Comissão de Finanças e Orçamento, reduzindo a suplementação automática de 15% (quinze 
por cento) para 10% (dez por cento), sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste 
Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 041, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre 
o Programa de Incentivo a Agro Transformação de Alimentos de Origem Animal do Município de 
Pato Bragado e dá outras providencias, com pareceres favoráveis, sem qualquer alterações, e, 
sem discussão foi aprovado em primeiro turno de discussão e votação por unanimidade de votos 
neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 044, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias, com pareceres 
favoráveis, sem alterações, e, sem discussão também foi aprovado em primeiro turno por 
unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 067, de autoria do Vereador 
Dante Conrado Mundt que Sugere construção de parquinho infantil e lombada no novo 
Loteamento Social, sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo 
Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Egídio 
Mattjes Rodrigues e Jonatan Fernandes. 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 dois 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. 

 
 Mauricio Lunkes                                                                               Mauro André Weigmer 
   1º Secretario                                                                            Vice-Presidente 
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