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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 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:  Adilson Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, 
Cleonice Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer, Simone Stein Tornquist.  

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um,  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 41ª (Quadragésima Primeira) Sessão 

Ordinária da Primeira 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. Por determinação do Presidente, o 1º (primeiro) 

Secretário, Vereador Mauricio Lunkes, fez a leitura do Edital de Convocação nº 

050/2021. Em seguida o Presidente iniciou o processo de votação da Nova Mesa 

Diretiva para anuênio de 2022, conforme determina o § 3º do Artigo 22 da Lei Orgânica 

do Município de Pato Bragado. Que após concluído apresentou os seguintes resultados: 

Presidente reeleito o Vereador ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER, com 06 (seis) votos, 

tendo ainda 03 (três) votos o Vereador MAURICIO LUNKES; Vice-Presidente eleito a 

Vereadora SIMONI STEIN TORNQUIST, com 06 (seis) votos, tendo ainda recebido 03 

(três) votos o Vereador MAURICIO LUNKES; 1º (Primeiro) Secretário eleito o Vereador 

JONATAN FERNANDES, com 06 (seis) votos, tendo ainda recebido 03 (três) votos o 

Vereador EGIDIO MATTJES RODRIGUES; e, 2º (Segundo) Secretário eleito com 08 (oito) 

votos o Vereador EGIDIO MATTJES RODRIGUES, tendo ainda recebido 01 (um) voto a 

Vereadora CLEONICE SCHIRMER STRENSKE. O Presidente declarou eleita a Nova Mesa 

Diretiva para anuênio de 2022 (dois mil e vinte e um), assumindo os trabalhos 
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automaticamente em primeiro de janeiro de dois e vinte e dois, conforme dispositivo 

do § 3º do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. Ficou assim composta a Nova Mesa 

Diretiva: Presidente, ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER, brasileiro, casado, 

empresário, portador do RG nº 8.749.543-5, inscrito no CPF nº 062.225.769-23, 

residente e domiciliado na Rua Rolândia, nº 2546, nesta cidade; Vice-Presidente, 

SIMONI STEIN TORNQUIST, brasileira, casada, Servidora Pública, portador do RG nº  

6.085.282-0, inscrito no CPF nº  030.711.799-52, residente e domiciliado na Rua 

Guaratuba, nº 1012, nesta cidade; 1º (Primeiro) Secretário, JONATAN FERNANDES, 

brasileiro, casado, Servidor Público, portador do RG nº 9.254.000-6, inscrito no CPF nº 

071.364.349-89, residente e domiciliado na Rua Maringá, nº 2451, nesta cidade; e, 2º 

(Segundo) Secretário, EGIDIO MATTJES RODRIGUES, brasileiro, casado, motorista, 

portador do RG nº 4.746.542-7, inscrito no CPF nº 657.349.809-78,  residente e 

domiciliado na Rua Getúlio Vargas, Bairro Alvorada, nº 87, nesta cidade. Após a escolha 

da Nova Mesa Diretiva o Presidente deu prosseguimento ao Pequeno Expediente, 

solicitando ao 1º Secretário a Leitura das seguintes matéria, iniciando pelo PROJETO DE 

LEI Nº 048, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a concessão de 

subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de 

Marechal Cândido Rondon – PR, e dá outras providencias, encaminhado para as 

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

Saúde e Assistência para estudos e pareceres técnicos; REQUERIMENTO Nº 029, de 

autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que Solicita envio de expediente ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Cordeiro Bini, Delegado da Receita Federal 

do Brasil, Agencia de Foz do Iguaçu/Pr, requerendo, de acordo com as possibilidades do 

Órgão, a doação de veículos apreendidos, em beneficio ao Município de Pato Bragado; 

REQUERIMENTO Nº 030, de autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que 

Solicita gestões junto a Itaipu Binacional para ampliação do convenio do Programa de 

moradia para beneficiar famílias de baixa renda; Ofícios nºs  412 a 416, advindos do 

Executivo Municipal em resposta aos Requerimentos nºs 027 e 028, bem como das 

Indicações nºs 066 a 068, todos de iniciativas dos Vereadores; Ofício nº 03, advindo do 
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Centro de Convivência da Criança e do Adolescente que convida os Vereadores para 

apresentações de encerramento das atividades do Centro de Convivência a ser 

realizada no dia 14 de dezembro de 2021, às 19h15, na rua coberta; e, Oficio nº 322, 

advindo da Acamop, convidando os Vereadores para participar da reunião, que 

acontecerá no dia 17 de dezembro de 2021, às 19:00 horas, no Plenário da Câmara de 

Cascavel. GRANDE EXPEDIENTE:  Utilizou-se do Espaço o Prefeito Municipal Leomar 

Rohden, 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 Prefeito Municipal destacou a 

escolha da Nova Mesa Diretiva, parabenizou os integrantes da Mesa Diretiva atuais pelo 

belo trabalho desenvolvido e desejou sucesso aos novos integrantes. Seguindo seu 

pronunciamento o Prefeito Municipal lembrou de algumas ações que estão sendo 

desenvolvidas em Pato Bragado, mesmo passando por um ano difícil devido a Pandemia 

do Corona Vírus, e receio com a nova ameaça de pandemia devido a nova Cepa do Vírus 

denominada de Omicron, o Prefeito espera que não cause tantos danos à saúde da 

população, mas pediu para todos ficarem atentos e continuar com os cuidados para 

evitar o contagio. Enalteceu também os recentes eventos que aconteceram no 

Município, principalmente na Secretaria de Esportes onde os campeonatos iniciaram 

em agosto devido a Pandemia, tiveram a realização dos campeonatos de bocha, Sinuca, 

futebol Society, Vôlei de Areia, Futevôlei, várias atividades com os Clubes de Mães e 

finalizaram as competições esportivas com o Mais Verão que aconteceu neste final de 

semana aqui no Município. Na Cultura também tiveram muitas atividades como o 

Fespato que atraiu grande público, caminhada com as Lanternas, apresentação da 

Banda Municipal, apresentação de Danças do Professor Sival e muitas outras ações que 

vão estar acontecendo nos próximos dias. Na Secretaria de Industria e Comércio as 

ações da campanha Ame Pato Bragado foi um sucesso. Na Assistência Ação Social 

também tiveram muitas ações, onde teve o retorno das atividades para os idosos, o 

Centro de Convivência com grande participação das crianças, na secretária de Saúde 

realizaram muitos atendimentos e muitas ações, Secretaria de Obras diversos trabalhos 



 

             Câmara Municipal de Pato Bragado 
                  Estado do Paraná 

 

4 

 

na área urbana e rural, Secretaria de Educação com várias atividades e por último um 

convite do Ministério da Educação e Cultura, onde a Secretária, Diretora do Colégio e o 

Servidor Marcelo estiveram representando o Município com o Laboratório de Robótica. 

Também dividiu com a Câmara Municipal o Prêmio recebido em Curitiba e em Brasília, 

onde foram contemplados com a primeira colocação a nível estadual e em segundo 

lugar a nível Federal no quesito melhor gestão fiscal, eficiência e transparência, cidades 

com menos de 30 mil habitantes. O Prefeito Municipal finalizou seu discurso 

destacando algumas obras que foram realizadas no Município como vários trechos de 

padras irregulares, nas Linhas Dois Vizinhos, São Francisco, Arroio Fundo, Itapiranga, 

Oriental e KM 5, totalizando R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), também está em 

andamento a pintura do Centro Poliesportivo Cristal, no valor de R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais), Serviços de Geoprocessamento para a gestão tributária, no valor 

de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), materiais para construção das linhas de 

água nas comunidades da linhas Itapiranga e Barigui, num total de R$ 632.000,00 

(seiscentos e trinta e dois mil reais), Troca de telhado no Centro Cultural, no valor de R$ 

384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), reservatório de agua na linha 

Itapiranga, num valor de R$ 62.000.00 (sessenta mil reais), construção da Mini Usina de 

Placas Fotovoltaicas, no valor de R$ 977.000,00 (novecentos e setenta e sete mil reais), 

Cisterna Junto ao Centro Poli Esportivo Cristal, no Valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte 

e três mil reais), asfalto, galerias na antiga Fecularia, novo Parque Industrial no valor de 

R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), foi adquirido um 

caminhão usado e uma prancha nova para transporte das maquinas pesadas no valor de 

R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), ambulância nova no valor de R$ 

235.000,00 (duzentos e trinta e cinco reais), novos computadores para escola municipal 

no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), foram instalados Câmeras 

de Segurança, Instalação de Paver nas calçadas, pedras irregulares na entrada dos 

pátios, alargamento da rua Tancredo Neves no Mutirão, melhorias na saída da cidade 

no lado Sul, construção da segunda etapa da Praça, recursos que virão de uma verba do 

Deputado Hussein Bakri no valor de mais de R$ 1.200,000,00 (um milhão, duzentos e 
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cinquenta mil reais), recursos para aquisição de uma Pá Carregadeira no Valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) do Deputado Sergio Souza, um caminhão Poli 

Guindaste verba do Deputado Ademir Bier, um caminhão tanque para agua verba do 

deputado Aroldo Martins, uma Van para transporte de pacientes no valor de R$ 

170.000,00 (cento e setenta mil reais) verba do Deputado Elio Rusch, assinaram um 

novo convênio bem amplo com a Itaipu Binacional no valor de R$ 4,5 (quatro milhões e 

quinhentos mil reais) e estão buscando novas parcerias com Itaipu e Governo Estadual 

e Federal, querem revitalizar a avenida Continental, investir na Usina de Placas 

Voltaicas, mais uma caixa de água na Cidade, mais 25 (vinte e cinco) Casas no 

Loteamento Social, Recape asfáltico na sede e interior, uma nova obra que está no 

plano de governo que viram de recursos devolvidos por esta Casa de Leis.  O primeiro 

Vereador a utilizar a Tribuna foi o 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 hoje é a última sessão ordinária e como chegaram ao final do primeiro 

ano, fez uma retrospectiva do que se passou neste ano, pensou no que se passou nos 

últimos dias, repensou várias situações e disseque tenta melhorar como pessoa, no seu 

trabalho e disse que cada cidadão deve fazer isso e hoje  usa o espaço para agradecer 

primeiramente as pessoas que confiaram nele para representá-los nesta casa de leis, 

agradecer ao Alberto que sempre lhe ajudou, sempre dá apoio, responde a todos 

questionamentos, agradecer também as demais vereadores e vereadoras, por aprovar 

suas indicações, requerimentos e projetos de lei, também agradecer aos secretários 

municipais. Também pediu desculpas se foi mal interpretado, viu que falhou e pediu 

desculpas pela sua parte, vai continuar fiscalizando fazendo seu trabalho e não 

responderá mais aos ataques, pois todos juntos tem o poder de fazer o município 

melhor, discutir projetos, indicações isso sim sempre quis o bem, precisa evoluir, disse 

que a maneira de se portar aqui não será mais a mesma. Parabenizar aos novos 

integrantes da mesa diretiva, desejou um excelente trabalho a todos. O Vereador 

Ademir Kochenborger, por sua vez, saudou o presidente da casa, demais vereadores, 
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funcionários do Legislativo, Prefeito Municipal, Vice Prefeito, secretários municipais 

presentes comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das 

redes sociais, usou a tribuna para fazer um agradecimento especial a esposa Adriana,  

filha Maria e ao Filho kauan, demais familiares que sempre esteve ao seu lado, 

principalmente sua esposa que sempre lhe deu apoio em todos os momentos,  

agradeceu ao vice presidente, Vereador Mauro Weigmer quando não esteve presente 

nas sessões lhe substituiu nos trabalhos da mesa, agradecer ao Vereador Mauricio 

Lunkes, Primeiro Secretário que sempre realizou as leituras, agradecer a Vereadora 

Cleonice Strenske, Segunda Secretaria, também agradeceu a todos os vereadores pelo 

bom entendimento nos trabalhos sempre tentei conduzir as sessões com respeito e 

diálogo com todos vereadores, e que no próximo ano seja ainda melhor. Também 

agradeceu os votos recebidos para poder presidir por mais um ano o poder Legislativo 

Bragadense, teve seis votos que confiaram nele e também entendo os demais que não 

votaram nele, isso é democracia e disse que já mais vai misturar as coisas, sempre vai 

respeitar a todos. Agradeceu o Poder Executivo pela bela parceria realizada com o 

Legislativo Municipal, no próximo ano as portas sempre estarão abertas para poderem 

realizar novos trabalhos que venham a melhorar a qualidade de vida da população. 

Agradeceu a todos os colaboradores da Câmara Municipal que tem desempenhado um 

trabalho maravilhoso. Finalizou informando a comunidade que estarão devolvendo aos 

cofres do Município cerca de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) e que pediu 

ao Prefeito Municipal que esse valor seja revertido em uma obra que estão trabalhando 

e que vai melhorar a qualidade de vida dos idosos e das pessoas portadoras de 

necessidades especiais, uma obra que está no plano de governo, que é a Construção de 

um Centro de Convivência do Idoso e das Pessoas com Deficiência. Agradeceu aos 

Secretários Municipais pelo bom trabalho desenvolvido, servidores públicos, aos 

deputados principalmente ao Deputado Hussein Bakri que destinou muitos recursos ao 

Município sem ter obtido nenhum voto na eleição passada. Pediu para o prefeito 

Municipal olhar com carinho para algumas demandas como: Municipalização da 

Avenida Willy Barth, Revitalização das Avenidas, Juro Zero para Instalação de Placas 
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para produção de energia solar nas residências, Construção de Ciclovia na Rua Do 

Poente até o Novo Loteamento Social, Camada Asfáltica Cerâmica São Luiz, 

Alargamento com Revitalização na Frente da Escola Municipal, Construção de uma 

Super Creche que possa atender mais Crianças do Município.  O último inscrito da noite 

foi o Vereador Dante Mundt, que saudou o presidente da casa, demais colegas 

vereadores, vice prefeito municipal, comunidade presente e aos demais que 

acompanham a sessão através das redes sociais. Aproveitou a oportunidade para falar 

sobre algumas indicações que realizou neste ano de 2021, principalmente por se tratar 

de um ano atípico devido a Pandemia, onde juntamente com a cooperativa Sicredi 

conseguiram adquirir duas mascaras respiradoras para o Município repassadas ao 

Hospital Vilela Capriotti, outra indicação foi o Programa Ame Pato Bragado onde foram 

sorteados R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em prêmios beneficiando o Comércio e a 

Comunidade Bragadense, também a colocação da placa Amo Pato Bragado, junto ao 

lago Municipal que hoje se tornou um cartão de visitas do  Município. Também relatou 

uma situação que aconteceu na sessão passada, onde foi acusado de agredir alguém na 

final do campeonato municipal de Society, onde o Vereador Mauricio lhe acusou de 

agredir, disse que em momento alguns agrediu ninguém, e disse ao Vereador que tem o 

vídeo que pode postar, que mostre para a comunidade onde ele está errado, isso lhe 

deixou muito magoado e disse que se o Vereador comprovar que errou ele vira  até esta 

tribuna para assumir o seu erro, mas está de consciência tranquila que jamais fez isso. 

Agradeceu a toda comunidade pela confiança depositada nele e disse que quer 

contribuir com o crescimento de Pato Bragado, e desejou a todos um feliz natal e um 

prospero ano novo. ORDEM DO DIA: 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, após discussão foi aprovado em votação final por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei Complementar nº 005, 

de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 
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067, de 12 de abril de 2018: Lei Complementar nº 068, de 12 de abril de 2018; Lei 

Complementar nº 071, de 12 de abril de 2018; e, Projeto de Lei Complementar nº 072, 

de 18 de abril de 2018,  com pareceres favoráveis das comissões como uma emenda 

modificativa com a substituição do anexo IV, após discussão foi aprovada a emenda e o 

projeto em seu todos por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 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, com pareceres favoráveis, com emendas da 

Comissão de justiça e redação, modificando a premiação de dinheiro para vales 

compras, cupom do consumidor deverá ser identificado com carimbo da empresa 

vendedora, os vales compras terão que serem gastos no comercio Local, e o prazo para 

retirado das premiações, após discussão todos foram aprovadas por unanimidade de 

votos neste Legislativo, bem como o Projeto em seu todo; 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, com pareceres 

favoráveis das Comissões, sem alterações, após discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos neste Legislativo em primeiro turno; REQUERIMENTO Nº 029, de 

autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que Solicita envio de expediente ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Cordeiro Bini, Delegado da Receita Federal 

do Brasil, Agencia de Foz do Iguaçu/Pr, requerendo, de acordo com as possibilidades do 

Órgão , a doação de veículos apreendidos, em beneficio ao Município de Pato Bragado, 

após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; e, 

REQUERIMENTO Nº 030, de autoria do Vereador Ademir Marcelo Kochenborger que 

Solicita gestões junto a Itaipu Binacional para ampliação do convenio do Programa de 

moradia para beneficiar famílias de baixa renda, após discussão foi aprovado por 

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

das Explicações os Vereadores: Mauro André Weigmer, Jonatan Fernandes, Dante 

Conrado Mundt, Cleonice Schirmer Strenske, Simoni Stein Tornquist, Egídio Mattjes 
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Rodrigues e Mauricio Lunkes. Na sequencia o Senhor Presidente a pedido dos 

Presidentes das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e 

Educação, Saúde e Assistência convocou todos os membros das respectivas comissões 

para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 18:15, 

para análise e discussão do Projeto de Lei nº 048, de autoria do Executivo Municipal; 

Ato continuo o Presidente também  convocou seus pares para a próxima Sessão 

Extraordinária a ser realizada no dia 15  de dezembro de 2021, às 18:300 horas, em cuja 

Ordem do Dia será apreciada a seguinte matéria: Projeto de Lei Complementar nº 

005/2021; e, Projetos de Lei nºs 045 e 046,  de autoria do Executivo Municipal. Ao final 

o Presidente agradeceu a todos os Vereadores pelo trabalhos realizados no decorrer de 

dois mil e vinte e um, agradeceu a todos os Servidores do Legislativo pela colaboração 

que tiveram durantes este ano e em especial a sua esposa e seus filhos presentes nesta 

Sessão. Nada mais havendo a tratar, sendo lavrada a presente ata, que lida e achada 

conforme, vai assinada pelo Presidente do Legislativo Municipal e o 1º (primeiro) 

Secretário. Pato Bragado, Estado do Paraná, em treze de dezembro do ano 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 

 
 
MAURICIO LUNKES                                                     ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER 
   1º SECRETÁRIO                     PRESIDENTE 
 
 
A PRESENTE ATA CONFERE COM A ORIGINAL 


