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ATA DA QUINTA 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, Adilson Manhabosco, Cleonice 
Schirmer Strenske, Dante Conrado Mundt, Egídio Mattjes Rodrigues, Jonatan 
Fernandes, Mauricio Lunkes, Mauro André Weigmer e Simone Stein Tornquist. 
 
Aos quinze dias do mês de março 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 5ª Sessão Ordinária do ano em curso; Os trabalhos 

foram abertos pelo Senhor Presidente, Vereador Ademir Marcelo Kochenborger, 

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 011/2021;  PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 002/2021, 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 

Finanças e Orçamento para estudos e pareceres técnicos; PROJETO DE LEI Nº 009/2021, 

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 2021 e dá outras providencias, 

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

Orçamento para estudos e pareceres técnicos; Indicação nº 014, de autoria dos 

Vereadores Cleonice Strenske e Egídio Rodrigues que Sugerem aumento do espaço 

físico do Conselho Tutelar; Indicação nº 015, de autoria da Vereadora Simone Tornquist 

que Sugere aplicação de camada asfáltica sobre pedras irregulares em estrada do 
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interior; Indicação nº 016, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes que Sugere 

construção de parquinho infantil e instalação de academia ao Ar Livre na associação de 

Moradores da Linha Dois Vizinhos; Indicação nº 017, de autoria do Vereador Dante 

Mundt que Sugere instalação de toldo ou similar no embarque e desembarque de 

alunos em frente à Escola Municipal Marechal Deodoro; Ofício nº 028, do Poder 

Executivo, respondendo ao requerimento nº 001, de autoria dos Vereadores Cleonice 

Strenske e Egídio Rodrigues; e,  Recomendação,  subscrito pelo Controle Interno. 

GRANDE EXPEDIENTE: Utilizou-se da tribuna a Vereador Cleonice Strenske, iniciou 

cumprimentou a todos os Vereadores e as pessoas que estavam acompanhando a 

sessão pelas redes sociais; Reportou-se sobre a obra de pintura de faixa na estrada que 

liga ao Porto Britânia, disse que esteve durante a semana fiscalizando esta  obra; Após 

verificação da obra procurou o Secretário de Obras para tirar dúvidas em relação a 

pintura e foi informada que a pintura não estava finalizada e pediu providencias para 

que seja feita com perfeição, pois constatou um trabalho de péssimo qualidade pela 

empresa contratada; Também aproveitou a oportunidade em pedir ao Secretário de 

Obras onde estão sendo colocadas as folhas de varrição de ruas, segundo o secretário 

falou que a empresa vencedora de licitação e que tem que dar a destinação final; e, 

Finalizou falando sobre a Indicação 014, que trata sobre a ampliação do espaço físico do 

Conselho Tutelar. Vereador Egídio Rodrigues, Saudou a todos os Vereadores, servidores, 

e demais pessoas que estão acompanhando pelas redes sócias a Sessão; Reportou-se 

que neste início de trabalhos de Vereador que está sendo muito procurado pela 

população, não sabe se na legislatura passada os Vereadores também eram procurados; 

Disse que a medida do possível esta atendendo a todos; Cobrou sobre a licitação ou 

aquisição de ração para peixe, pediu providencias para que seja proibida as pescas, pois 

tem pessoas que vão pescar até com tarrafas, redes etc., ele não concorda com essas 

atitudes da população; Reportou-se também sobre a fiscalização que fizeram com a 

Vereadora Cleonice na obra de pintura das faixas da estrada que liga ao Porto Britânia, 

falou que e uma vergonha a Empresa pintar daquela forma, pintura em zig zag, pediram 
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providencias ao Secretário de Obras; Disse também que no dia 23/03/21 haverá 

licitação para contratação de empresa para operar o britador, disse que só concordara a 

contratação se mostrarem para ele a planilha de custo que torna mais vantajosa ao 

Poder Público, caso contrário não concorda a forma da contratação, acha que deveriam 

adquirir as pedras com o Senhor Mario; Comentou que estiveram juntamente com a 

Vereadora Cleonice na entrega das chaves para aquelas pessoas que ganharam as 

Casas, mas infelizmente tem morador ainda que estão sem Luz, pediu providencias para 

que se solucione a mais breve possível; Agradeceu a Secretário de Obras, pela bom 

atendimento que tiveram juntamente com a Vereadora Cleonice, disse que foi super 

simpático com eles. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 003/2021, de autoria do 

Executivo Municipal que Dispõe sobre a autorização para outorga de incentivos 

empresariais mediante a concessão de direito real de uso de imóvel que especifica e dá 

outras providências, sem discussão foi aprovado em votação final por unanimidade de 

votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 014, de autoria dos Vereadores Cleonice 

Strenske e Egídio Rodrigues que Sugerem aumento do espaço físico do Conselho Tutela, 

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

Indicação nº 015, de autoria da Vereadora Simone Tornquist que Sugere aplicação de 

camada asfáltica sobre pedras irregulares em estrada do interior, sem discussão foi 

aprovada por unanimidade; Indicação nº 016, de autoria do Vereador Mauricio Lunkes 

que Sugere construção de parquinho infantil e instalação de academia ao Ar Livre na 

associação de Moradores da Linha Dois Vizinhos, sem discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos neste Legislativo Municipal; Indicação nº 017, de autoria do 

Vereador Dante Mundt que Sugere instalação de toldo ou similar no embarque e 

desembarque de alunos em frente à Escola Municipal Marechal Deodoro, sem 

discussão foi aprovada por unanimidade de votos neste Legislativo Municipal.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Utilizou-se da palavra os Vereadores Mauro Weigmer, Egídio 

Rodrigues e Cleonice 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 
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Senhor Presidente e Primeiro Secretário, Pato Bragado, aos quinze dias do mês de 

março 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. 

 
    Mauricio Lunkes                                                                 Ademir Kochenborger               
         1º Secretario                                                                Presidente 
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