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ATA DA SEXTA 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 vinte e oito 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 6ª (sexta) 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 

010/2022; Indicação nº 015,  de autoria dos Vereadores Adilson Manhabosco, Ademir 

Marcelo Kochenborger, Dante Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, Mauro André 

Weigmer e Simoni Stein Tornquist que sugerem implantação de programa para 

destruição de Kit Lances; Ofícios nºs 072 e 073, advindos do Executivo Municipal, 

respondendo as Indicação e Requerimento, de autoria dos Vereadores; e, Ofício de 

Agradecimento, advinda da Diretoria do Grupo Marca do Passado, CTG Sepé Tiaraju. 

GRANDE EXPEDIENTE:  Vereador 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 iniciou seu discurso falando 

a respeito de um curso que participou na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 16, 17, e 18 

deste Mês, onde abordou alguns tópicos repassados pelos palestrantes durante o curso. 
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O Vereador também mencionou que em Janeiro realizou uma visita ao clube Cristal onde 

está sendo construída uma obra da Piscina Coberta e Aquecida e estava abandonada, a 

poucos dias realizou uma nova visita e em conversa com o Secretario da pasta Cleber 

Duarte este lhe repassou que as obras devem perdurar por mais um mês, o Vereador 

questionou o porquê da demora na conclusão desta obra visto que muitas pessoas 

necessitam daquele espaço para realização de Hidroginástica e Hidroterapia, já que a 

obra se iniciou em 2020 e ainda não está concluída, foi lhe repassado que uma empresa 

de Minas Gerais recentemente repassou a parte mecânica e ocasionou a demora, e por 

se localizar tão distante fica difícil realizar algumas cobranças. O Vereador também falou 

a respeito do projeto 05 que trata sobre a construção do Creche, este projeto se encontra 

junto as comissões para avaliações, na semana passada foi chamado os engenheiros da 

prefeitura para falar a respeito, principalmente valor orçado que está em R$ 2.800,000 

(Dois Milhões e Oitocentos mil), valor que muitos consideram alto, segundo os 

engenheiros esse valor foi baseado na Tabela Sinape, segundo o nobre Edil alguns 

Vereadores solicitaram um estudo com outro engenheiro, por isso na demora para 

devolver o projeto para votação. O Vereador finalizou seu discurso dizendo que está 

envergonhado com algumas atitudes de alguns vereadores nas reuniões das Comissões, 

e que não foi embora da última reunião por consideração aos demais colegas, e cobrou 

mais respeito aos colegas.  O Segundo inscrito para fazer uso da tribuna foi o Vereador 

Mauro Weigmer 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 nobre Edil iniciou respondendo as dois questionamentos realizados pelo 

Vereador Egídio, primeiro foi citado que o prefeito não pode sair como alvo da justiça, 

prova disso o atual Prefeito Municipal está a quase 30 anos na vida pública e não tem 

contra ele nenhuma ocorrência do Ministério Público ou outro órgão fiscalizador, outra 

questão levantada é sobre as comissões, primeiro que deveriam ser transmitidas não tem 

nada esconder, e a população está convidada a comparecer e acompanhar as comissões. 

Outro ponto abordado pelo Vereador foi projeto 05, onde na opinião dele todas as 

dúvidas foram sanadas pelos engenheiros da prefeitura, o Vereador destaca que não se 
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pode passar informações desencontradas para a comunidade. O Vereador também 

agradeceu a resposta de sua indicação que trata sobre a entrega das correspondências 

para pessoas portadoras de necessidades especiais em suas residências. O Vereador 

finalizou seu discurso falando sobre as equipes terceirizadas, destacou o belo trabalho 

realizado pelo colaborador Volnei Lizzoni, onde todos os serviços realizados pelas equipes 

terceirizadas estão arquivados e catalogados com fotos. Também parabenizou o Grupo 

de Cavaleiros Marcas do Passado pelo belo evento realizado no final de semana. O 

terceiro Vereador a utilizar o espaço foi o Presidente da Casa Ademir Kochenborger que 

saudou a presidente da casa, demais vereadores, funcionários do Legislativo, 

comunidade presente e aos demais que acompanham a sessão através das redes sociais. 

O Vereador iniciou agradecendo ao presidente da Comissão de Justiça e Redação 

Vereador Jonathan pelo convite para participação da reunião onde os engenheiros da 

Prefeitura Municipal explanaram informações a respeito do projeto 05 que trata sobre a 

construção da creche, também destacou que o Vereador Egídio relatou em tribuna que 

alguns vereadores solicitaram contratação de outro engenheiro para sanar algumas 

dúvidas a respeito do projeto, e que até momento este pedido não chegou ao seu 

gabinete, mas assim que chegar estará autorizando a contratação deste profissional. 

Também respondeu a alguns questionamentos do Vereador Egídio a respeito de algumas 

obras, e que concorda em alguns questionamentos, mas ressaltou que conversou com o 

secretário Cleber Duarte e que foi lhe informado que em torno de 20 dias deve ser 

entregue a obra, uma grande com muita qualidade e que vai auxiliar a comunidade 

Bragadense. O Vereador parabenizou o Grupo de Cavaleiros Marcas do Passado pelo belo 

evento realizado no final de semana, onde mais de 15 municípios participaram do evento, 

onde mais de 500 almoços foram servidos. O Vereador finalizou seu discurso falando a 

respeito de um comentário do Vereador Egídio, onde o mesmo citou que não foi 

cumprido o Regimento Interno, o Vereador Ademir disse que não vai ficar discutindo o 

assunto, mas que nesta Casa de Leis será seguido o Regimento interno, e que não 

participa das reuniões das comissões, mas que precisamos ter um bom senso, respeitar 

as opiniões de cada vereador, pois cada um tem um voto, cada um é dono do seu voto e 
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voto como ele achar melhor, na condição de Presidente da Casa o Vereador destaca que 

irá seguir o Regimento Interno. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Complementar nº 

001/2022, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre alteração da Lei 

Complementar nº 003, de 21 de junho de 1996 e dá outras providencias, com pareceres 

favoráveis, após discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Projeto de Lei nº 006/2022, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe 

sobre a Instituição do Programa de Despertar, âmbito do Poder Executivo do Município 

de Pato Bragado e dá outras providências, com pareceres favoráveis, após discussão foi 

aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 

008/2022, 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 providencia, com pareceres favoráveis, após discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 009/2022, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias, com 

pareceres favoráveis, sem discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 012/2022, 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, com pareceres 

favoráveis, sem discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo 

Municipal; Projeto de Lei nº 003/2022-CM, de autoria da Mesa Diretiva que Dispõe sobre 

a concessão de auxilio alimentação aos Servidores do Poder Legislativo Municipal e dá 

outras providências, com pareceres favoráveis, sem discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Projeto de Lei nº 004/2022-CM, de 

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

outras providencias, com pareceres favoráveis, sem discussão foi aprovado por cinco 

votos a três, tendo os Votos contrários dos Vereadores Cleonice Strenske, Egídio 

Rodrigues e Mauricio Lunkes; e, Indicação nº 015,  de autoria dos Vereadores Adilson 

Manhabosco, Ademir Marcelo Kochenborger, Dante Conrado Mundt, Jonatan Fernandes, 

Mauro André Weigmer e Simoni Stein Tornquist que sugerem implantação de programa 
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para destruição de Kit Lances, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos 

neste Legislativo Municipal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizaram-se da palavra os 

seguintes Vereadores: Mauricio Lunkes, Egídio Rodrigues, Dante Mundt, Simoni 

Tornquist, Mauro Weigmer e Jonatan Fernandes. 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 oito 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Jonatan Fernandes                                                               Ademir Marcelo Kochenborger 
     1º Secretario                                                                   Presidente 
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