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Ata do dia 12/02/2020 

 

Ata Nº 003/2020 

 

Aos doze 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 João Baruffaldi, procedeu com a oração. 

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

solicitou a leitura das indicações nº 007 à 009, as mesmas após lidas foram 

encaminhadas para o conhecimento das autoridades competentes. Leitura do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2020, encaminhado para a apreciação das comissões 

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- Leandro Coppi, saudou mesa diretora, colegas vereadores, 

Assessor Jurídico, Diretora Franciele, e demais pessoas presentes. Comentou sobre o 

andamento da safra da uva, menor quantidade, mas com qualidade superior. E com isso 

uma posterior queda na arrecadação do Município. Sobre a indicação da Vereadora 

Adriana Veronese, acha de grande importância a separação correta do lixo e 

principalmente dos vidros. Disse também que o Município paga a empresa que recolhe o 

mesmo, valores por peso, sendo assim fez um apelo aos munícipes para que não 

coloquem lixo orgânico para recolhimento, e sim que o mesmo seja descartado de outra 

forma, enterrando-o por exemplo, para que possa posteriormente, virar adubo. 2º- Paulo 

Alberto Benini, saudou a todos citados. Em tribuna, comentou sobre uma mensagem 

recebida por ele, solicitando ajuda para um caso de abandono de animais. Sugeriu para 

esta pessoa entrasse em contato com as clínicas que recolhem animais abandonados em 

Garibaldi, mas a resposta foi negativa, pois as mesmas estão lotadas. Entrou em contato 
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com uma conhecida que está disposta em abrir um canil no Município, mas quer ter uma 

conversa com o Executivo Municipal. Acha o abandono de animais um crime e que as 

pessoas deveriam ser punidas. 3º- Adriana Ferreira Veronese, saudou a todos citados. 

Sobre sua indicação, que o contrato com a empresa que recolhe o lixo do Município, 

deveria ser revisto e ver se é possível fazer a instalação de container para o recolhimento 

de vidros, pois o mesmo descartado de maneira incorreta, se torna um perigo para quem 

faz seu recolhimento. Água, assunto recorrente e preocupante, a Administração contratou 

um geólogo para mapeamento de possíveis locais para perfuração de poços artesianos e 

não foi encontrado, segundo ele, não há água nas proximidades do centro do Município. 

Precisa-se de um poço com vasão boa para poder atender a todas as famílias do centro 

do Município. A solução momentânea é utilizar um poço já existente e aumentar a sua 

profundidade até chegar no aquífero guarani. Assunto discutido pelos demais vereadores. 

Leandro Coppi, Oscar Agatti, Vandemir Pilatti e Paulo Alberto Benini. Sobre o abandono 

de animais, reforçou novamente a indicação de castração de animais e que é 

imprescindível a parceria com clínicas veterinárias. Comentário na semana passada do 

Vereador Fabiano Sabei, em que somente ele cobra respostas do Executivo, disse que 

está fazendo a sua parte, e está indo conversar diretamente na fonte, e que não precisa 

vir até a Câmara para prestar essas informações. 4º - Fabiano Ferrucio Sabei, saudou a 

todos citados. Indicações importantes e que precisam ser feitas de imediato. Em resposta 

ao comentário da Vereadora Adriana Veronese, disse a ela, que bom que o Prefeito a 

recebe para conversar pois ele não é recebido. Citou a fala do Prefeito Municipal, na 

Posse da Mesa Diretora, falando em igualdade, ressaltou que não existe igualdade 

nenhuma, principalmente entre funcionários. Cobertura do Posto de Saúde, sem 

empresas que participam de licitações. Poços artesianos, sua opinião é procurar outros 

geólogos e ter outras opiniões. Ofício recebido da Deputada Juliana Brizola, onde foi 

informado que a solicitação de perfuração de poços artesianos deve ser encaminhada 

pelo Executivo. Passou-se para a Ordem do Dia. Votação do Projeto de Decreto nº 

001/2020, aprovado por unanimidade. Prosseguiu-se com os Assuntos gerais. 

Disponibilizadas cópias da Ata de nº 002/2020 da Sessão Ordinária do dia cinco de 

fevereiro de 2020 que na próxima Sessão será votada. Audiência Pública para 

apresentação das Metas Fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2019, dia 19 de fevereiro 
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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. Nada mais 

havendo a tratar e ninguém mais a expor, foi agradecido o comparecimento de todos, 

próxima sessão Ordinária dia dezenove 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 


