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Ata do dia 05/02/2020 

 

Ata Nº 002/2020 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-se 

nas dependências do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Pilar, para 

uma Sessão Ordinária, sob presidência do Sr. Oscar Agatti e os Senhores (a) Vereadores 

(a): Bancada do PP – Alcides Boscaini e Paulo Alberto Benini. Bancada do MDB – 

Adriana Ferreira Veronese, Leandro Coppi e Nelson Paulo Baretieri. Bancada do PT - 

João Baruffaldi. Bancada do PDT - Fabiano Ferrucio Sabei e Vandemir Pilatti. Inicialmente 

o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão. Passou-se 

para o “Momento da Prece”, onde o Vereador Fabiano Ferrucio Sabei, procedeu com a 

oração. Não houve expediente do Executivo. No expediente do Legislativo o senhor 

Presidente solicitou a leitura das indicações nº 001 à 006, as mesmas após lidas foram 

encaminhadas para o conhecimento das autoridades competentes. Em seguida 

deliberado um espaço de tempo para a realização de um intervalo. Passou-se para o 

Grande Expediente. Fizeram uso da palavra pela ordem os seguintes vereadores. 1º- 

Fabiano Ferrucio Sabei, saudou mesa diretora, colegas vereadores, Assessor Jurídico, 

Diretora Franciele, e demais pessoas presentes. Em tribuna parabenizou o novo 

Presidente, desejou um bom trabalho e pediu que não se deixe levar por palavras 

maiores. Entrega de ofícios em POA, aos Deputados Luiz Marenco e Juliana Brizola, 

solicitando melhorias na Rodovia e perfuração de poços artesianos. Comentou que em 

várias comunidades do interior, foram realizadas obras importantes, e no centro do 

Município até então, nada foi feito. Indicações antigas, mais uma vez repetidas neste ano. 

Pavimentação nas comunidades que ainda faltam, que todas possam ser contempladas. 

Pedido de Informação, feito por ele no final do ano passado, leitura da conclusão do 

mesmo e que todos tirem suas próprias conclusões. Solicitou ajuda aos demais 

Vereadores para cobranças. Transporte universitário, algumas reclamações, mas que as 

mesmas serão resolvidas. 2º- Adriana Ferreira Veronese, saudou a todos citados. Em 

tribuna desejou êxito ao novo Presidente da Casa. Sobre suas indicações, comentou que 

todas são de grande importância e relevância para o Município. Secretária de Saúde, 
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Projeto “Medicamento Solidário”, grande envolvimento por parte da Secretária, bem como 

dos munícipes. Parabenizou a todos os envolvidos. Auricoloterapia, demanda grande pelo 

serviço ofertado no Posto de Saúde e sugeriu ao Prefeito Municipal, que seja elevada a 

carga horária da profissional que aplica a técnica. Atualização do Cartão SUS, no Posto 

de Saúde Municipal. Secretaria do Obras e Agricultura, conclusão de asfaltos das 

comunidades de Linha São Paulo e Linha Carmo. Terraplanagem em andamento, 

realizados serviços de roçadas e patrolagem, e mais uma vez compra de material 

asfáltico. Desejou a todos os vereadores, um ano muito bom e que todos possam 

trabalhar em nome de Coronel Pilar.  Passou-se para a Ordem do Dia. Prosseguiu-se com 

os Assuntos gerais. Foram disponibilizadas cópias das Atas de nº 042/2019 da Sessão 

Ordinária do dia dezoito de dezembro de 2019 e Ata nº 001/2020 da Sessão 

Extraordinária do dia dezesseis de janeiro de 2020 que na próxima Sessão serão votadas. 

Disponíveis para análise na secretaria, as contas do Prefeito e Vice-Prefeito, aprovadas 

pelo Tribunal de Contas do exercício de 2018. As mesmas serão votadas na próxima 

sessão. Audiência Pública para apresentação das Metas Fiscais referente ao 3º 

quadrimestre de 2019, dia 19 de fevereiro às 18:00 horas. Audiência Pública para 

apresentação do Relatório Gestão Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2019, dia 19 

de fevereiro às 18:30 horas. Presidente Oscar Agatti, saudou o ex-vereador Alberto Saleri, 

que esteve presente na Sessão.  Nada mais havendo a tratar e ninguém mais a expor, foi 

agradecido o comparecimento de todos, próxima sessão Ordinária dia doze de fevereiro 

de 2020 ás dezenove horas, e dada por encerrada a presente sessão, da qual eu 

Franciele Garaffa lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai pelo Senhor Presidente e 

1º Secretário assinada. 

 

 

                                             Oscar Agatti 

                                             Presidente 

    Paulo Alberto Benini 

      1º Secretário 


