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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO, 
ESTADO DO PARANÁ. 
 
PRESIDENTE: Ademir Marcelo Kochenborger 
1º SECRETÁRIO: Jonatan Fernandes 
 
VEREADORES PRESENTES: Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, Egídio Mattjes Rodrigues, 
Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer, Simone Stein Tornquist.  
 

Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois,  nas dependências 

da sala de Sessões da Câmara Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, Avenida 

Willy Barth nº 2889, às 18h00min, foi realizada a 4ª (quarta) Sessão Ordinária da Segunda 

Sessão Legislativa da Oitava Legislatura; Os trabalhos foram abertos pelo Senhor 

Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, Invocando a Proteção de Deus 

declarou abertos os trabalhos da Sessão; Após submeteu em discussão e votação a ata 

da sessão anterior, ninguém se manifestando declarou aprovada por unanimidade de 

votos; A sessão contou com a presença de todos os Vereadores. Por determinação do 

Presidente o 1º (Primeiro) Secretário, o Vereador Jonatan Fernandes passou a fazer a 

leitura das seguintes matérias do PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de Convocação nº 

007/2022; Projeto de Lei Complementar nº 001,  de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 003, de 21 de junho de 1996 e dá outras 

providencias, encaminhado para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e e 

Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 008,  de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a Instituição do Programa de Auxílio 

Alimentação no âmbito do Poder Executivo do Município de Pato Bragado e dá outras 

providencias, encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 009,  de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial 

e dá outras providencias, encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 
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012,  de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre autorização ao Chefe do Poder 

Executivo para alienar bem imóvel de propriedade do Município de Pato Bragado e dá 

outras providencias, encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 013,  de 

autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração 

dos servidores públicos municipais do Poder Executivo do Município de Pato Bragado 

relativo ao exercício financeiro de 2022 e dá outras providencias, encaminhada para as 

Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para estudos e 

pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 001-CM,  de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe 

sobre a revisão dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais,  

encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento e Educação, saúde e Assistência para estudos e pareceres técnicos; Projeto 

de Lei nº 002-CM,  de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe sobre a revisão anual dos 

Subsídios dos Vereadores e dá outras providencias,  encaminhada para as Comissões 

Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Educação, saúde e 

Assistência para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 003-CM,  de autoria da 

Mesa Diretiva que Dispõe sobre a concessão de auxilio alimentação aos Servidores do 

Poder Legislativo Municipal e dá outras providências,  encaminhada para as Comissões 

Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Educação, saúde e 

Assistência para estudos e pareceres técnicos; Projeto de Lei nº 004-CM,  de autoria da 

Mesa Diretiva que Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Especial e dá outras 

providencias, encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento e Educação, saúde e Assistência para estudos e pareceres 

técnicos; Indicação nº 011, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere instalação 

de equipamentos de climatização no Ginásio de Esportes Bragadinho; Indicação nº 012, 

de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Sugere instituição de concessão de “Alvará 

Prévio” para início de edificação e similares pelo prazo mínimo de noventa dias; Indicação 

nº 013, de autoria da Vereadora Simoni Tornquist que Sugere implantação de serviços de 

Equoterapia e Hidroterapia em nosso Município; Indicação nº 014, de autoria do 
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Vereador Egídio Rodrigues que Sugere instalação de Canil para abrigo de animais de rua; 

Oficio nº 009, subscrita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

solicitando que auxilia na divulgação do Minicurso Intitulado: NR -31 Segurança e Saúde 

no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura; 

Oficio nº 006, da Acamop, convidando os Vereadores para participarem do 1º Encontro 

Acamop e Secretarias de Estado, juntos para o Desenvolvimento do Oeste, que será 

realizada no dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e dois, na cidade de Céu Azul, 

das 9:00 horas às 12:15 horas; e, Convite, do Presidente da Adepta, convidando os 

Vereadores para prestigiarem o Encontro de Dança a ser realizada no dia vinte de março 

de dois mil e vinte e dois, na Chácara Flores. GRANDE EXPEDIENTE:  O Vereador Mauricio 

Lunkes foi o primeiro inscrito, 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. O Vereador menciona que utiliza o 

espaço para falar sobre vários pontos, iniciando o assunto sobre dois países que brigam 

em busca de poder, onde pessoas inocentes sofrem por irresponsabilidade política, onde 

pessoas constroem vidas, lutas e trabalhos para conquistar suas casas seus bens e por 

poder são destruídos. O Vereador destaca que alguns dias atrás viu nas redes sócias, 

pessoas de bem brigando por irresponsabilidade Política, o Vereador cita a Empresaria 

Elaine e sua esposo conhecido como Pilica, que tem a vidraçaria em nossa cidade e 

sofrem por ter o seu bem adquirido mas não pago. A proprietária da terra alega que foi 

jogado lixo em sua propriedade e que não recebeu o valor pago, também tem a situação 

dos agrotóxicos, mas essa pessoa também precisa produzir. O Vereador destaca que vê 

irresponsabilidade Política e diz que, se não tivesse construído essas casas naquele local, 

ou se já tivesse resolvido essa situação as famílias não estariam neste impasse. O 

Vereador destaca ter ficado triste por esta situação segundo a proprietária se tudo tivesse 

resolvido não estaria mais produzindo naquele local, e que a administração prometeu 

realizar o pagamento assim que fosse concluído o processo na primeira instancia, por isso 

o vereador se utiliza da tribuna para fazer cobranças a respeito de algumas situações. 

Outro assunto abordado pelo Vereador foi o projeto da Creche, ele estaria sendo cobrado 
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pela população a respeito de estar embargando a construção da mesma, e que isso não 

era verdade, também não julga a sociedade pois esta não tem conhecimento dos tramite 

e projetos, e que na verdade solicitou mais informações a respeito do projeto de 600 

metros e que está orçado o valor de R$ 2.800,000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil 

Reais), e que necessita de estudos e avaliações profundas, e que precisa ter certeza do 

que está aprovando. O Vereador finalizou seu discurso falando a respeito da colocação 

de segurança nos educandários, pois alguns dias atrás invasores adentraram na escola, 

mencionou que muitos estagiários foram contratados, e que foi contratado segurança no 

turno diurno, mas não foi colocado segurança nos educandários onde considera ser 

fundamental contratação de segurança. 

O Segundo Vereador a utilizar a Tribuna foi o Edil Egídio Rodrigues que 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 

utilizou-se do espaço para falar sobre sua indicação que sugere construção do Canil 

municipal, o Vereador mencionou que esteve conversando com a Sirlei que possui um 

canil particular, onde estão alojados 40 cães e isso gera um custo de R$ 700,00 

(Setecentos Reais) por mês, estes recursos são oriundos de doações, o Vereador 

parabenizou a mesma pela bela atitude e empenho realizado em seu canil, segundo a 

proprietária muitas pessoas trazem animais para serem cuidados por ela. Por isso o 

Vereador realizou esta indicação, e faz o pedido para o Poder Público, para que sejam 

tomadas providencias para implantação do Canil Municipal. O Vereador finalizou seu 

discurso destacando estar triste com uma situação, pois sua esposa havia sido cobrada 

pela população sobre o Vereador ser contra os motoristas de plantão das ambulâncias 

levarem estes veículos até suas casas no horário do plantão, o Vereador destaca que 

nunca foi contra esse procedimento e que os motoristas tem total apoio para levarem 

estes veículos até suas casas, pois isso dá celeridade na hora que precisar fazer um 

socorro.  O terceiro Vereador a utilizar a Tribuna foi o Presidente da Casa Vereador 

Ademir Kochenborger que saudou a presidente da casa, demais vereadores, funcionários 

do Legislativo, comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das 
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redes sociais. O Vereador menciona que utiliza a tribuna para falar sobre o discurso do 

Vereador Mauricio Lunkes onde menciona que duas famílias acabaram se 

desentendendo nas redes sociais, também menciona que é irresponsabilidade da 

Administração Municipal por não ter pago a outra quantia para estes proprietários, 

conheço muito bem os proprietários senhor Pilica e dona Elaine são amigos meus, o 

Vereador Ademir menciona que o Vereador Mauricio está desinformado e que não 

buscou mais informações a respeito da real situação com o Jurídico da Prefeitura 

Municipal ou com a advogada da família, essa questão está na Justiça na ocasião a Família 

aceitou vender por determinado valor, posteriormente procuraram a justiça para receber 

um valor maior, foi realizado três avaliações na época, posteriormente a Justiça 

determinou ao Executivo mandar um projeto Lei para Câmara Municipal, analisando a 

situação eles foram buscar a primeira, segunda instancia e a justiça definiria se o 

Município deveria pagar um valor maior, na primeira instancia eles ganharam, o dinheiro 

está bloqueado a Câmara aprovou, será recorrido na segunda Instancia que é obrigatório 

pois o Município é obrigado a recorrer na segunda instancia, O Vereador Ademir 

mencionou que por tanto o que foi dito nesta tribuna é inverdade e que o mesmo está a 

par da situação, também destaca que a família tem o direito de recorrer e que em 

nenhum momento o Município declarou que não iria pagar esse valor, por tanto dizer 

que é irresponsabilidade do Município não condiz com a situação. Outro ponto citado 

pelo Vereador Ademir diz respeito ao projeto do CMEI da Creche que segundo o Vereador 

Mauricio usando as redes sociais mencionou que estes projetos chegaram a Câmara de 

qualquer jeito para serem aprovados e na visão do Vereador essa declaração está 

equivocada, pois nunca foi negado um pedido de informação, ou informações sobre 

determinados projetos, por tanto é fácil usar a tribuna e se fazer de vítima perante a 

sociedade, o Vereador Ademir menciona que o Vereador Mauricio participou da reunião 

com a Executivo Municipal quando foi discutido este projeto da Creche, juntamente com 

a Diretora do CMEI o pessoal da Educação, inclusive o pedido de ampliação da Creche é 

um pedido das professoras da direção do CMEI inclusive foram elas que passaram a forma 

de como gostaria que fosse feito para que pudessem realizar seu trabalho da melhor 
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forma possível. O Vereador finalizou seu discurso destacando que não adianta correr 

atrás de picuinhas, correr nas redes sociais é necessário ter coerência com as coisas, 

vamos buscar fazer o melhor e trabalhar para a Comunidade.  ORDEM DO DIA: Projeto de 

Lei nº 043/2021, 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, após 

discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Indicação nº 011, de autoria do Vereador Mauro Weigmer que Sugere 

instalação de equipamentos de climatização no Ginásio de Esportes Bragadinho, após 

discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação 

nº 012, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Sugere instituição de concessão de 

“Alvará Prévio” para início de edificação e similares pelo prazo mínimo de noventa dias, 

sem discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo; Indicação nº 013, 

de autoria da Vereadora Simoni Tornquist que Sugere implantação de serviços de 

Equoterapia e Hidroterapia em nosso Município, após discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos; e, Indicação nº 014, de autoria do Vereador Egídio Rodrigues que 

Sugere instalação de Canil para abrigo de animais de rua, após discussão foi aprovada por 

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

da palavra os seguintes Vereadores: Mauricio Lunkes, Egídio Rodrigues, Cleonice 

Strenske, Dante Mundt, Mauro Weigmer, Jonatan Fernandes e Simoni Tornquist. Nada 

mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata, que após lida, vai assinada pelo 

Senhor Presidente e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos catorze dias do mês de março 

de dois mil e vinte e dois.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. 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                   Presidente 
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