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ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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: Ademir Marcelo Kochenborger, Adilson Manhabosco, Dante 
Conrado Mundt, Cleonice Schirmer Strenske, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos vinte e nove 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 39ª (Trigésima Nona) 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 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 048/2021; Indicação nº 068, de autoria 
do Vereador Mauro André Weigmer que Sugere reformas do Posto de Saúde atual e 
iluminação no novo Posto de Saúde; Oficio nº 384, do Executivo Municipal que encaminha 
cópia de contraditório protocolado junto ao Tribunal de Contas do Paraná, relativo  ao 
Processo  nº 622698/2021, representação da Lei 8.666, interposto pela Governança Brasil 
em Relação ao Pregão Eletrônico nº 111/2021, de autoria do Executivo Municipal; Oficio 
nº 386, de autoria do Executivo Municipal, que informa que o Servidor Lucas Botega não 
poderá se fazer presente na audiência pública a ser realizada no dia vinte e nove de 
novembro de dois mil e vinte e um, por ter compromissos particulares assumidos nesta 
mesma data; Ofício nº 388, de autoria do Executivo Municipal, convidando um Vereador 
para fazer parte da Comissão Organizadora de Festividades do Município durante o 
exercício de 2022; Oficio 38, da Secretaria Municipal de Ação Social, convidando os 
Vereadores para  fazer parte da frente de honra da Palestra Show que será realizada no 
dia 30 de novembro de 2021, às 19:00 horas, no Centro Cultura; e, Ofício nº 013,  do 
Presidente da Acibra, solicitando participação na reunião da comissão de Justiça e 
Redação para fins de avaliar o Projeto de Lei Juro Zero.  GRANDE EXPEDIENTE:  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. Ao usar o espaço o Vereador abordou 
dois assuntos o primeiro diz respeito ao temporal que danificou muitas residências, 
espaços públicos no Município Bragadense, aproveitando a oportunidade parabenizou a 
equipe da Secretaria de Viações e Obras, e a equipe terceirizada que realizaram um 
excelente trabalho na limpeza de vários locais, com agilidade e trabalho eficiente, 
também relembrou que muitos questionaram quando foi aprovado a terceirização, 
imagina se não tivesse essa equipe a disposição quanto tempo levaria para organizar 
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esses locais afetados pelo vendaval, por isso venho até a tribuna para parabenizar pelo 
belo trabalho desenvolvido. Outro assunto abordado foi a apresentação da Orquestra 
Municipal que se apresentou no domingo à noite, o Vereador parabenizou a todos 
integrantes pela bela apresentação. O segundo Vereador inscrito foi o Presidente da 
Câmara Municipal Ademir Kochenborger, que iniciou seu discurso saudando os demais 
colegas vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que 
acompanham a sessão através das redes sociais. O Vereador utilizou o espaço da Tribuna 
para relatar sua viagem a Brasília onde acompanhou o prefeito Municipal em viagem 
Oficial, no dia 23 fomos ao congresso nacional e logo em seguida fomos participar da 
reunião na FPA conforme fotografia em anexo e cumprimos agenda com o deputado 
federal Sergio Souza. No mesmo dia na parte da tarde encaminhamos e protocolamos 
pedido de emendas aos deputados(a) Valdir Rossoni, Evandro Roman, Leandre Dal Ponte 
e senador Álvaro Dias, cobramos do Senador Álvaro Dias, a liberação dos recursos do 
oficio já protocolado, o qual foi assinado em conjunto com a vereadora Cleonice Strenske 
e vereador Egídio Rodrigues que refere-se ao pedido de recursos para construção de uma 
capela mortuária no Município. Ainda a tarde estivemos em reunião no ministério da 
agricultura (MAPA) com a presença do deputado Sergio Souza onde foi autorizada a 
Licitação para aquisição de uma pá carregadeira, com parte dos recursos na ordem R$ 
500.000,00oriundos à Fundo Perdido através do Ministério da Agricultura – viabilizada 
pelo deputado Sérgio Souza Ainda no dia 23/11/2021, no período noturno A noite 
participamos do evento organizado pela rede Bandeiras de rádio e televisão, evento este 
prestigiado por várias autoridades, entre elas o vice presidente da república general 
Hamilton Mourão, presidente do senado federal senador Rodrigo Pacheco, presidente da 
câmara dos deputados deputado Arthur Lira, ministro do STF Gilmar Mendes, presidente 
da rede Bandeiras, entre senadores e deputados presentes, onde o nosso município 
conquistou o segundo lugar entre os municípios brasileiros (com menos de 30 mil 
habitantes) na eficiência fiscal e transparência. Tenho muito orgulho de representar 
nosso município e quero parabenizar a todos administração Municipal, Colaboradores e 
toda população bragadense pela conquista deste prêmio, pois nosso município foi 
destaque a nível Nacional. Também quero parabenizar a toda equipe da Secretaria de 
Viação e Obras pelo belo trabalho de limpeza realizado após o temporal que castigou 
nossa cidade. O Vereador também parabenizou a Secretária de Esportes que no final de 
semana realizou o campeonato de Skate na pista localizada próximo a entrada do 
Mutirão, um evento do Estado do Paraná, onde mais de 100 atletas de Pato Bragado e 
de outras regiões participaram do evento. Também parabenizou a Orquestra Municipal 
pela bela apresentação realizada no domingo. O Vereador finalizou seu discurso falando 
sobre a indicação do Vereador Mauricio, na qual sugere reformas do Posto de Saúde atual 
e iluminação no novo Posto de Saúde, em conversa com o autor o mesmo relatou que as 
reformas são necessárias visto que estes locais estão sucateados e precisam de 
melhorias, espero que sejam feitas estas melhorias, mas quero comunicar aos colegas 
vereadores e a toda comunidade bragadense, que a dois meses estamos elaborando um 
projeto para este local, este projeto venho debatendo com meu assessor Rafael, com o 
funcionário do Legislativo Alberto Mareco e em breve será apresentado, só estamos 
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aguardando fechar o ano para ver quanto recursos que a Câmara Municipal vai estar 
devolvendo para a Administração, estamos conversando com o Executivo Municipal para 
que seja utilizado aquele espaço para a construção de um Centro de Convivência do 
Idoso. Foi uma ideia que o Alberto me repassou e gostei da mesma pois além de estar no 
plano de Governo Municipal, será de muita utilidade para nossos idosos, um lugar amplo 
bem localizado, por isso chamei o Prefeito Mano e o vice John para que veja com a equipe 
de engenharia se há possibilidade de fazer esta obra naquele local, caso seja possível 
vamos buscar mais recursos na esfera federal para que possamos realizar este projeto 
que além de beneficiar os idosos, pode ser utilizados pelas pessoas que possuem 
necessidades especiais. O terceiro Inscrito a utilizar a tribuna foi o Vereador Mauricio 
Lunkes, que iniciou seu discurso saudando os demais colegas vereadores, funcionários do 
Legislativo, comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das 
redes sociais. No dia de hoje utilizo a tribuna para falar de um evento, em primeiro lugar 
quero agradecer e cumprimentar a Administração Municipal, o Prefeito Mano e ao 
Vereador Ademir que foram até Brasília nos representar na entrega do Prêmio Cidades 
Excelentes, o fato de sermos reconhecidos no âmbito estadual já é o suficiente o bastante 
para um município como o nosso, gestão fiscal é sempre um tema sensível diante do que 
Brasil a fora, o fato de que Pato Bragado ser reconhecido é um grande feito, mas se você 
perguntar ao contador de qualquer um dos municípios vencedores ele vai dizer que a 
administração não fez amais do que a obrigação isso é fato. Eficiência Fiscal o que é, esse 
é o prêmio que nosso Município levou, alocar os recursos nas áreas essenciais e cumprir 
metas fiscais, ou alocar recursos de forma pontual baseado em planejamento e que 
tragam retorno no ponto de vista de desenvolvimento mas simplesmente um prêmio que 
se mostra quanto se gastou e onde se gastou não quer disser que se investiu certo que 
sim por muitas vezes poderia ser feito o mesmo com mais. Se a gente pergunta a cada 
um dos secretários se fez uso desses recursos de forma eficiente não sei se teremos 
respostas ou uma resposta convincente. Gestão fiscal eficiente ocorre em Pato Bragado, 
tem obra que começou a quatro anos atrás e foi terminado só agora é o caso do postinho 
foi preciso tirar dinheiro do bolso do município para concluir a obra, adquirimos junto ao 
governo federal três ônibus e sete anos eles não rodam, foi feito planejamento para 
construção da rua coberta e revitalização da praça e até agora não se vê a conclusão 
destas obras por que estão aguardando alguma emenda de deputados, o IPTU deveria 
ser mais não é a maior fonte de receita do município mais não é, afinal de contas é feita 
uma gestão fiscal eficiente de fato, a gestão fiscal não é só gastar os mínimos previstos 
em lei, mas é manter um governo rígido a maior fonte de receita do município hoje é 
contra cheque do trabalhador com impostos de renda na fonte, temos casas de dois 
milhões de reais que pagam IPTU minguado, da nossa agua é cobrado um taxa que 
permite o desperdício será que Pato Bragado está pensando realmente em 
desenvolvimento e neste momento destaco a cidade de Quatro Pontes eles não tem os 
Royltes uma muleta que atrasa seu processo, investem em incubadoras industriais, 
modernização, gestão pública, dá para perceber as ações daquele lugar são feitas com 
planejamento e num comparativo com nossa cidade para receber um prêmio de cidade 
excelente justamente o prêmio principal da noite, é um dos município que possuem um 
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dos melhores IDH do Paraná, um dos melhores IDEBES do País, investimento com retorno 
talvez quem mora lá não vai concordar comigo mas uma frase muito dita por muitos que 
passam e falam da política pública de Pato Bragado, olha o que faz Quatro Pontes sem 
Royalties, Quatro Pontes assim como nos é uma cidade pequena do porte da nossa com 
uma área um pouco maior que a nossa porem com uma população inferior que vive 
basicamente do agronegócio mas ostentam um PIB de R$ 44,283 contra o nosso de R$ 
29,000, segundo IBGE. Diante de tudo isso quero agradecer a toda equipe de 
contabilidade, administração e finanças que fizeram todo esse prêmio de Pato Bragado 
acontecer. Para a prefeitura está na hora de se mirar em bons exemplos por que eu digo 
isso por que aqui se subir na tribuna alguns vereadores disseram algum dia que é fácil 
subir criticar aqui é uma casa de leis e vou dizer a grosso modo aqui é uma puxação de 
saco, eu quero bem do nosso município por que eu citei Quatro Pontes por que o que 
eles tem e o que eles são e o que nós temos e o que nós somos, nós podemos ser 
melhores estou usando o nome deles para seguir de exemplo. Na educação segundo 
último levantamento do IDBE anos iniciais Pato Bragado não está entre os dez, municípios 
aqui perto ensino fundamental anos finais não se enquadrou em nenhum deles, vejo 
Entre Rios do Oeste com um crescimento baixo visto o que arrecadam, ensino médio Pato 
Bragado também não se encaixa entre os Dez, o que quero dizer onde vamos em um 
colégio e não tem uma estrutura adequado ao professor é visto é notório é a vista de 
cada um daqui ou cidadão no momento que não se investe mais em saúde você só faz a 
parte politicamente correta, ela politicamente funciona mas socialmente ela não 
funciona. Então está na hora de parar com aquele jogo. Vamos falar de cultura, educação 
e saúde, senhor presidente falou sobre minha indicação para o poste de saúde 
precisamos de um espaço adequado, na cultura no início do ano fiz indicação pedindo 
ampliação e reformas, alias em 05 cinco anos é a segunda reforma que temos ai, se os 
demais vereadores não sabem está sendo trocado estruturas que a três anos foram 
trocadas batendo na mesma tecla por que, por que isso será que eu que estou errado, 
por que faço este questionamento, lá eu quero este prêmio para nós, por que temos 
tudo. Falam tanto do plano de governo lá não está escrito que iriam enxugar a máquina 
pública e o que está acontecendo, nossa máquina pública está encharcada, terceirização 
encima de terceirização, contratação de empresas, a poucos dias atrás um cidadão me 
disse que cortava a grama do município sozinho, hoje a prefeitura tem equipamentos a 
prefeitura terceiriza, será que eu estou errado, onde estamos investindo esse dinheiro, 
estou ganhando pago para fazer a coisa andar, não tenho político de estimação pode não 
gostar alguns de vocês que estão assistindo mas tudo isso que estou falando são críticas 
construtivas, parar de falar no politicamente correto, a sociedade não sabe o que está  
acontecendo lá, não sabe que tem postinho sendo construído a quatro anos se gastando 
um monte de dinheiro, fiz um vídeo dentro do centro cultural parece que faz 20 anos que 
ninguém entrou ali, pare com esse politicamente correto eu ajeito para vocês aqui e 
vocês ajeitam para mim ali, quero enxugar a máquina pública, promessa de governo, vice 
prefeito me chamou e alguns de vocês estavam juntos e me afirmou que a máquina 
pública tem que ser enxugada me falou diversas vezes promessa de governo.  Eu quero 
que a coisa ande agora não posso aceitar que se leiloe um carro 2003 e se compra um 
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caminhão 2003 como vereador Juruna disse, onde se leiloa uma retro escavadeira 2001 
e se compra um caminhão usado, isso não está certo. Não podemos adquirir ferramentas 
para o município para dois ou três anos. Precisamos pensar com cautela agora se foi 
direcionado ou talvez se tinha um genro dentro da administração que levou a 
documentação para o Detran ele intermédio não sei eu quero bem do Município.   
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, sem discussão foi aprovado em segundo 
turno 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, sem discussão foi aprovado em votação final 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, sem 
discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo 
Municipal; Projeto de Lei nº 040, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a 
alteração de Lei nº 815, de 6 de maio de 2006; Lei nº 1.676, de 20 de dezembro de 2019; 
Lei nº 1.668, de 3 de dezembro de 2019; Lei nº 1.669, de 12 de dezembro de 2019; e a 
Lei nº 889, de 27 de abril de 2007, com pareceres favoráveis das Comissões permanentes, 
sem discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, 
Indicação nº 068, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que Sugere reformas do 
Posto de Saúde atual e iluminação no novo Posto de Saúde. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  
Utilizaram-se da palavra os seguintes Vereadores: Mauro André Weigmer, Dante 
Conrado 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 
vinte e nove 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 
 
 Mauricio Lunkes                                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
   1º Secretario                                                                            Presidente 
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