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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 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 Kochenborger, Arlete Mara Gross Schneider, 
Cleonice Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 2ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os 

trabalhos foram abertos pelo Senhor   Presidente, Vereador Holdi Romer, Invocando a 

Proteção de Deus declarou abertos os trabalhos da Sessão; A Sessão contou com a 

presença de todos os senhores Vereadores, a  Ata da Sessão anterior foi aprovada, sem 

discussão por unanimidade de votos. 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 007/2021; PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 001/2021, de autoria do Executivo Municipal que Altera Lei 

Complementar Municipal 059/2015, dispensa o microempreendedor individual de atos 

públicos municipais para desenvolver atividade econômica e reduz a 0 (zero) taxas 

municipais para MEI, encaminhada para as Comissões Permanentes de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos;  PROJETO DE LEI Nº 

005/2021, de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 

1.664, de  19 de novembro de 2019, encaminhado para as Comissões Permanentes de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência para estudos 

e pareceres técnicos;  Requerimento nº 003, de autoria do Vereador Mauro André 

Weigmer que Solicita gestões junto ao Governo Estadual para a construção de Super 

Creche em nosso Município; Requerimento nº 004, de autoria do Vereador  Mauro 

André Weigmer que Solicita revisão do código tributário do Município; Indicação nº 007, 
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de autoria do Vereador Jonatan Fernandes que Sugere aquisição de área de terra e a 

construção de barracões “tipo incubadora” para implantação de um novo Parque 

Industrial; Indicação nº 008, de autoria do Vereador Jonatan Fernandes que Sugere 

construção de ciclovia e instalação de iluminação pública no prolongamento da Rua do 

Poente; Indicação nº 009, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Sugere 

alargamento da estrada que interliga o Distrito da Vila Margarida, Marechal Cândido 

Rondon; Indicação nº 010, de autoria da Vereadora Simone Tornquist que Sugere 

aquisição de aparelho para exames de  Ultrassonografia; Indicação nº 011, de autoria do  

Vereador Dante Conrado Mundt que Sugere pavimentação cm pedras irregulares em 

estrada do interior; Ofício nº 30, advindo da Secretaria de Saúde, convidando os 

Vereadores para participarem da audiência pública para prestação de contas anual, a 

ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2021, às 14: horas, nas dependências da Câmara 

Municipal; Ofício nº 037, advindo do Executivo Municipal, convidando os Vereadores 

para participarem da audiência pública a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, 

às 19: horas, com objetivo de apresentar o Projeto de alargamento da Rua Tancredo 

Neves (acessos ao Bairros Mutirão, Alvorada e Loteamento Social), a audiência será 

realizada via ON LINE; e, Edital de Convocação, de autoria do Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Vereador Dante Conrado Mundt, convidando todos os 

Vereadores para participarem da Audiência Publica do Terceiro Quadrimestre/2020, 

que será apresentado pelo Poder Executivo no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:horas, 

na sala de Sessões do Legislativo Municipal. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Mauro 

Weigmer, por sua vez, cumprimentou todos os seus pares e as demais pessoas 

presentes; Reportou-se sobre seus requerimentos que estava apresentando nesta 

Sessão, a primeira que trata sobre a construção de Super Creche no Município, que se 

busque recursos do Governo Federal e Estadual para a concretização desse pleito, o 

outro trata sobre a revisão do código tributário, explicou alguns pontos que gostaria 

que houvesse a revisão uma dela e do ITBI, bem como a cobrança do recolhimento de 

lixo urbano, que seja cobrado na fatura de agua e outros assuntos que a administração 
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achar necessárias que se faça um estudos e se revise o código; Mencionou também que 

esteve em conversa com o pessoal da tributação e como o Secretario Municipal de 

Administração no sentido que seja concedido desconto no pagamento de IPTU para 

aquelas pessoas que zela pelos seus lotes urbanos, assim poderemos incentivar os 

proprietários a cuidar mais dos lotes e consequentente combater tipo dengue e outros 

incentivos; Também comentou sobre a questão do vídeo que estava circulando nas 

redes sociais sobre o Porto Britânia, fez vários questionamentos, deixou no ar perguntas 

porque ninguém filmou alguns ajuntando os lixos e colocando nas cestas, alguém fez a 

sua parte como cidadão e fácil cobrar do outro, mas mencionou que todos tem que 

ajudar fazer sua parte; finalizou convidando para participarem da audiência pública que 

acontecera para a aprovação do alargamento da Rua Tancredo Neves, bairro Mutirão. 

Vereador Jonatan Fernandes, por sua vez, cumprimentou todos os seus pares e as 

demais pessoas presentes; Agradeceu a todos que lhe ajudaram a estar na condição de 

Vereador; Disse que está feliz por estar sendo Vereador, muita gente lhe procura para 

dirimir dúvidas, pediu muita paciência a todos as pessoas, pois estão em apenas 

cinquenta e cinco dias dessa novo Legislatura e sente que a procura das pessoas são 

muitas; Disse que semana passada procurou o Secretario Lucas Blatt e o Prefeito 

Municipal para colocarem uma lombada naquela região que foram construídas as 

casinha em parcerias com a Itaipu, visto que em breve muitas pessoas estarão indu 

morar nelas e certa mente vai ter muitas crianças circulando e melhor colocar de 

imediato essa lombadas para dar segurança a todos; Disse que na campanha falou que 

iria defender muito os empresários e neste sentido que está apresentando a indicação 

para aquisição de área para instalação de um novo Parque Industrial e construir nela 

incubadora para acomodar pequenos empresários; Falou também da questão do Porto 

Britânia, o Vereador acha que a solução e colocar um guarda naquele local para coibir 

esse tipo de vândalo; Também comentou sobre a possível implantação do pedágio 

entre Toledo a cascavel, o Vereador disse que ele e favor do pedágio, mas com um valor 

reduzido, disse que o valor e exorbitante, disse que agora e o momento da discussão de 
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onde colocar esses pedágio e redução do valor das taxas. Vereador Mauricio Lunkes, 

saudou a todos os Vereadores e demais presentes; Reportou-se sobre a seleção das  

famílias que foram selecionadas para ganharem as casinhas, disse que existe muitas 

conversas na cidade, falando porque o presidente pediu essas informações, e o 

Vereador disse que caso o Presidente não fosse pedir ele Mauricio iria fazer para obter 

todas as informações possíveis da forma que foram selecionadas as famílias: Disse o 

Vereador que ele não participou de escolha da seleção e muito menos da comissão, até 

então foi comentado no Executivo que dois vereadores iriam fazer parte, mas ele não 

foi e acredita que nenhum Vereador tenha participado; Disse que precisa os Vereadores 

saber como foram selecionadas essas famílias, ninguém precisa ficar preocupado com o 

pedido de informações, até porque se for feita dentro da legalidade não terá problema 

alguns, mas os Vereadores precisar ter as informações para que possam repassar para 

aquelas pessoas que solicitarem; Reportou-se também sobre o fato que ocorreu no 

Porto Britânia, concordou com o Vereador que lhe antecedeu que também não viu 

nenhuma pessoa ajuntando os lixos e colocando nas lixeiras, mas o Vereador foi além 

da questão do Porto Britânia, e estendeu o que vem ocorrendo na Rua Coberta, que 

existem uma minoria de pessoas que vem de pregando  fazendo borrachões, não 

respeitando as famílias do bens; Sugeriu que se feche o portão do Porto Britânia e se 

passe um cadeado; Falou também que vai lutar para seja implantadas várias câmaras 

dentro do município para coibir vândalos e outras situações; Falou que ele e sócio de 

uma empresa de pintura e não vão participar de nenhuma licitação, pois quer dar 

exemplo para sociedade; Disse que  e uma promessa de campanha que iria fazer a 

fiscalização e já estão fazendo e so acompanhar os vídeo, disse que o Município de Pato 

Bragado e um Município que paga em dia, mas também precisa ser cobrado dessas 

empresa que presta serviços para a municipalidade e disse que a primeira cobrança 

feita na escola sobre pintura já surtiu efeito; Falou também da sua indicação sobre o 

alargamento da estrada que interliga a Vila Margarida; e, Finalizou dizendo que não vai 

misturar amizade com trabalho de Vereador.  ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 004, de 
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autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.606, de 23 de 

agosto de 2018, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, sem discussão 

foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Requerimento nº 

003, de autoria do Vereador Mauro André Weigmer que Solicita gestões junto ao 

Governo Estadual para a construção de Super Creche em nosso Município, após 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; 

Requerimento nº 004, de autoria do Vereador  Mauro André Weigmer que Solicita 

revisão do código tributário do Município, sem discussão foi aprovado por unanimidade 

de votos; Indicação nº 007, de autoria do Vereador Jonatan Fernandes que Sugere 

aquisição de área de terra e a construção de barracões “tipo incubadora” para 

implantação de um novo Parque Industrial, após discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 008, de autoria do 

Vereador Jonatan Fernandes que Sugere construção de ciclovia e instalação de 

iluminação pública no prolongamento da Rua do Poente, após discussão foi aprovada 

por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 009, de autoria do 

Vereador Mauricio Lunkes que Sugere alargamento da estrada que interliga o Distrito 

da Vila Margarida, Marechal Cândido Rondon, após discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 010, de autoria da 

Vereadora Simone Tornquist que Sugere aquisição de aparelho para exames de  

Ultrassonografia, após discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste 

Legislativo Municipal; Indicação nº 011, de autoria do  Vereador Dante Conrado Mundt 

que Sugere pavimentação cm pedras irregulares em estrada do interior, após discussão 

foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  Utilizou-se da palavra os Vereadores Mauro André Weigmer, Jonatan 

Fernandes, Egídio Mattjes Rodrigues 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 dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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    Mauricio Lunkes                                                                 Ademir Kochenborger               
         1º Secretario                                                                Presidente 
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