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ATA DA QUADRAGESIMA 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, Dante 
Conrado Mundt, Cleonice Schirmer Strenske, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos seis dias do mês de dezembro 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 40ª (Quadragésima) 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 049/2021; I Projeto de Lei nº 046, de autoria do Executivo Municipal 
que Ratifica a segunda alteração e consolidação do Contrato de Consorcio, oriundo do 
protocolo de Intenções do Consorcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná – 
CISCOPAR, e dá outras providencias, encaminhado para as Comissões Permanentes de 
Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência para estudos e pareceres técnicos; 
Projeto de Lei nº 047, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da 
lei nº 1.582, de 15 de dezembro de 2017, encaminhado para as Comissões Permanentes 
de Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência para estudos e pareceres técnicos; 
Indicação nº 069, de autoria da Vereadora Simone Stein Tornquist que Sugere construção 
de banheiros no Parquinho, instalado na Rua Guairá, nas proximidades da Fábrica de 
Calçados Beira Lago e nos demais Parquinhos que não tem bem banheiro; ; Indicação nº 
070, de autoria da Vereadora Simone Stein Tornquist que Sugere Instituição de Programa 
para atendimento odontológico especializado em nosso Município; Convite, subscrita 
pela Diretora auxiliar do Colégio Estadual Pato Bragado, Professora Matiela Raquel 
Kirsten Hexsel, convidando os Vereadores para a cerimônia de formatura que acontecerá 
no dia 17 de dezembro de 2021, às 20;00 horas, na dependência do Centro Cultura Arte 
e Encanto; e, Ofício nº 014,  do Presidente da Acibra, solicitando cópia do Parecer Jurídico 
acerca do Projeto de Lei que trata sobre Juro Zero, emitido pela Procuradora da Câmara 
Municipal.  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 parabenizou os colaboradores da Secretaria de Viação e 
Obras que estavam presentes acompanhando a sessão e enalteceu o belo trabalho 
realizado por estes trabalhadores na comunidade bragadense. Também se reportou ao 
Vereador Mauricio que na sessão anterior fez uso da tribuna e realizou alguns 
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comentários sobre a administração bragadense, na opinião do Vereador Mauro, ao 
utilizar a tribuna na sessão anterior o Vereador Mauricio foi muito infeliz em seus 
argumentos, o primeiro deles foi ler um texto que foi escrito por outra pessoa isso foi 
percebido claramente, segundo ponto destacado foram as mentiras utilizadas para se 
promover, foi dito que na escola não tem estrutura, quando na verdade a escola possui 
um boa estrutura com salas climatizadas, computadores em todas salas, laboratório de 
computação e de Robótica, ginásio de esportes climatizado, e atende mais de 600 
crianças onde todas recebem seu lanche e podem fazer sua refeição sentadas, são 
poucos os lugares que encontramos isso, então dizer que nossa escola não tem estrutura 
é uma mentira para tentar se promover. O terceiro ponto abordado e por sinal o mais 
grave foi menosprezar funcionários públicos, o senhor menosprezou um título recebido 
a nível nacional e o pior de tudo menosprezar o nosso município, o senhor chamou nosso 
Centro de Saúde de “Postinho” e se o senhor não sabe vou te explicar a diferença, em 
grandes cidades o Postinho tem uma enfermeira que realiza serviços de aferição de 
pressão e aplicações de algumas injeções isso é Postinho senhor vereador, aqui em nossa 
cidade temos um excelente Centro de Saúde com uma equipe técnica de médicos, 
enfermagem e técnicos que em poucos lugares tem e o senhor menosprezou tudo isso. 
O senhor citou o Município de Quatro Pontes como exemplo, mas lá não tem hospital 
para atender a sua população eles precisam levar seus pacientes para os municípios de 
Entre Rios Do Oeste, Santa Helena ou Assis, mas lá é uma qualidade, quero falar das 
qualidades que temos aqui em comparação com o município que o senhor citou, na área 
esportiva temos Centro Poliesportivo, pista de skate, Piscina Coberta e Aquecida dentre 
outros que no momento não me recordo, aqui temos qualidade de vida, na agricultura 
temos muito mais programas que o município citado, na viação e obras temos asfalto em 
todas as linhas do interior isso graças a todas administrações que passaram por aqui e 
deixaram suas contribuições, na cultura tantas apresentações que nos dão tanto orgulho, 
tenho orgulho de morar aqui. O senhor tem tempo para mudar e se não está bom aqui 
pode procurar alguma cidade que o senhor citou, pois não vou aceitar que menospreze 
Pato Bragado. O Segundo inscrito da noite foi o Vereador Dante Mundt que saudou o 
presidente da casa, demais vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade 
presente e aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais.  Quero 
destacar nossa ida a Foz do Iguaçu onde participamos do Oitavo encontro da Acamop 
onde muitas pessoas importantes participaram do evento, foi muito proveitoso e 
conseguimos trazer muito conhecimento de lá e vai nos auxiliar nos trabalhos do 
Legislativo. Também quero citar o desenvolvimento de várias modalidades esportivas 
realizadas dentro do nosso município, tivemos a realização do campeonato municipal de 
Society onde recebemos do Governo do Estado recursos para construção da quadra, uma 
obra maravilhosa, campeonato Municipal e Bocha onde tivemos a conclusão na última 
sexta feira, campeonato de canastra, vôlei de areia, campeonato de sinuca e o Mais verão 
que acontecerá em breve, quero aqui parabenizar o secretario Kléber e a todos 
envolvidos na realização destes eventos. Também quero me reportar aos comentários 
realizados pelo Vereador Mauricio na Sessão passada, quero aqui deixar minha 
indignação com os comentários realizados pelo vereador, andei a semana passada e não 
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encontrei o Postinho que senhor mencionou, mas Unidade Básica de Saúde encontrei 
duas em nosso Município, onde todos nossos munícipes são atendidos com amor e 
carinho pelas equipes, também foi citado a obra na praça que não foi terminada onde 
vira recurso do Governo do Estado através do Deputado Hussein Bakri no valor de R$ 
1.200,000 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), uma obra que será concluída em breve, o 
município tem esse dinheiro em caixa mas por que vamos utilizar nossos recurso se 
podemos receber a fundo perdido essa verba, mas podemos utilizar esses recursos 
próprios para outras melhorias. Também quero defender os terceirizados que estão 
fazendo um belo trabalho na comunidade Bragadense. A Vereadora Simone Tornquist foi 
a terceira inscrita a utilizar o espaço da tribuna, saudando o presidente da casa, demais 
vereadores, funcionários do Legislativo, comunidade presente e aos demais que 
acompanham a sessão através das redes sociais, iniciou seu discurso falando sobre suas 
duas indicações a primeira delas fala sobre a construção de banheiros no Parquinho, 
instalado na Rua Guaíra, nas proximidades da Fábrica de calçados Beira Lago e nos demais 
Parquinhos que não tem banheiros, também Sugere que sejam construídos com 
fraldários e com as devidas adaptações para cadeirantes, bem como instalação de 
bebedouros.. Já a segunda indicação trata sobre instituição de programa para 
atendimento odontológico especializado em nosso Município. Tal medida proporcionará 
maior conforto aos munícipes Bragadenses que não precisarão mais se deslocar para 
outros Municípios para fazer seus procedimentos. Sugere que se faça convênio com os 
Profissionais de Odontologia de nosso Município. A Vereadora parabenizou o Prefeito 
Municipal e o Vice Prefeito por passar em todas secretarias recolhendo assinaturas onde 
será confeccionado um quadro com o prêmio recebido recentemente em Curitiba. 
Também parabenizou a Secretaria Arlete e toda sua equipe pela Palestra realizada no 
último dia 30 com o tema Empoderamento Feminino. No encontro da Acamop tivemos 
um encontro com o Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, onde tivemos boas 
notícias, principalmente o enxugamento das filas eletivas. Quero parabenizar a Secretária 
de Educação juntamente com a Marceli e Marcelo que estão em Brasília representando 
nosso Município no evento Nacional e Ciência e Tecnologia onde fomos convidados para 
apresentar o laboratório de Robótica. O Quarto Vereador Inscrito a utilizar a Tribuna foi 
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. Uso o espaço da tribuna para parabenizar o município, como disse o 
Vereador Jonatan quando é para bater palma estou ai para isso, mas quando é para 
criticar também estou ai não preciso puxar o saco de ninguém, uma coisa que eu não 
faria nunca é mandar alguém morar em outro município só por que viu que no outro 
município tem uma coisa que funciona melhor que no seu município, acho isso uma falta 
de respeito. Então quando você recebe uma crítica é aceitar e analisar pois muitas vezes 
para melhorar, na minha vida sempre aceitei as críticas para melhorar isso é um dever do 
ser humano. Gostaria de sugerir ao presidente que quando for receber um prêmio assim 
que leve algum funcionário junto isso faz valorizar o funcionário do Município. Hoje o 
Município está bom então vamos valorizar as pessoas que antecederam as 
administrações atuais, pois pegaram o município em boas condições. Para os vereadores 
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quero dizer que fui contra a terceirização dos funcionários de viação e obras por que 
tinha um concurso público vigente, foi dado um tapa na cara destas pessoas, em nenhum 
momento critiquei esses funcionários, mas a pessoas que estavam esperando essas vagas 
levaram um tapa na cara, pois se esperassem encerar este concurso votaria a favor da 
terceirização.  Também faço uma sugestão para que os nove vereadores façam uma 
indicação em conjunto para fazer a terceirização do transporte de pacientes para Toledo 
e Cascavel, para ver quantos vereadores vão assinar. Quero falar também sobre o 
Governo Federal diga que o Governo Federal parou de roubar sub faturar obras, 
patrocinar políticos, artistas com a lei Ruanet, que era dinheiro sujo, lavado, agora as 
estatais estão dando lucro como a Petrobras e Itaipu dois exemplos, terminando obras 
que a vinte anos estavam paradas, fui para o Mato Grosso e não vi sem terras na beirada 
da pista, sindicatos e ONGS que defendem a queimada na Amazônia mas não defendem 
a fome no Nordeste, o governo Bolsonaro levou agua há 20 milhões de Nordestinos esse 
é o motivo para defender ele. Para finalizar minha fala um pais onde o governo é de 
Direita as pessoas vem morar nesse lugar, agora quando o governo é de esquerda o povo 
quer sair deste lugar, vou dar exemplo quem quer ir morar na Venezuela ou em Cuba. O 
último inscrito da noite foi o Vereador Mauricio Lunkes, 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 iniciou seu discurso 
destacando que é lamentável estar nesta casa de leis para entrar em discussão com 
vereadores que se intitulam experientes velhos de mandato, vocês todos entenderam 
meu discurso não foi nem um ataque, quero ressaltar sobre ataque desde do início do 
meu mandatado vereador Mauro Weigmer, se você pegar todas as sessões vai ver que 
nunca ataquei, sempre critiquei, cobrei ai sim começou os ataques, essa preocupação de 
lá na frente querer alguma coisa a mais na política o que isso incomoda tanto vocês 
senhor presidente também fala tanto, vamos botar um ponto final nisso ai vocês fazem 
a política de passar o pano e eu faço a política pela qual eu sou pago, não vou mais 
retrucar contigo vereador Mauro Weigmer, por que não adianta você vai para o lado 
pessoal, aqui somos pagos para discutir melhorias para o Município e vou lhe responder 
um questionamento, bragadenses eu não vou abandonar vocês eu não vou embora para 
alegria de vocês até o momento só incomodei políticos então estou no caminho certo, 
senhor presidente o que me doeu é que vocês tentam jogar o funcionalismo, pessoas 
contra nós e nenhum momento eu disse que quero mal para eles, não sou mais que 
ninguém. Vereador Dante Mundt o senhor deveria dar uma satisfação para sociedade, 
você como autoridade quando for assistir uma partida de futebol, você se comporte 
como tal para qualquer cidadão isso fica feio agora você como uma autoridade tentar 
agredir alguém, isso fica feio você sabe do que eu estou falando. O que também me doeu 
foi falar que desprezei a cidade vizinha Entre Rios Do Oeste, o que eu falei foi que eles 
estavam entre os dez no IDEB e nós não e que eles também tem uma arrecadação alta, 
tenho meus pais que estão acompanhando, pai e mãe quero aproveitar e dizer que amo 
vocês e que graças a vocês sou quem eu sou hoje, tenho família, amigos de infância. Peço 
aqui que não retorcem se dirijam a mim. Eu não posso usar a tribuna para dizer que isso 
está certo o u errado que começa os ataques, então para que vereador, para assinar 
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papel, fazer oba oba. Um exemplo recebi ligações e áudios de pessoas dizendo de que 
cada vereador vai poder indicar para as próximas 25 casinhas, opa pera ai olha sociedade 
pelo que o planejamento me passou não está nada definido e se tiver direcionamento eu 
vou denunciar. Vereador diz que não vai rebater mais ataques.      
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, após 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;  Lei nº 889, de 27 de abril de 2007; e a 
Lei nº 1611, de 12 de setembro de 2012,  sem discussão foi aprovado em segundo turno 
por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 069, de autoria da 
Vereadora Simone Stein Tornquist que Sugere construção de banheiros no Parquinho, 
instalado na Rua Guairá, nas proximidades da Fábrica de Calçados Beira Lago e nos 
demais Parquinhos que não tem bem banheiro, após discussão foi aprovada por 
unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, Indicação nº 070, de autoria da 
Vereadora Simone Stein Tornquist que Sugere Instituição de Programa para atendimento 
odontológico especializado em nosso Município, após discussão foi aprovada por 
unanimidade de votos neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se 
da palavra os seguintes Vereadores: Mauro André Weigmer, Dante Conrado Mundt, 
Simone Stein Tornquist, Egídio Mattjes Rodrigues, Mauricio Lunkes, Jonatan Fernandes e 
Cleonice Schirmer Strenske. 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 seis dias do mês de dezembro 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 
 
 Mauricio Lunkes                                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
   1º Secretario                                                                            Presidente 
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