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Ata do dia 19/02/2020 

 

Ata Nº 006/2020 

 

Aos dezenove 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 Leandro Coppi, 

procedeu com a oração. Não houve expediente do Executivo. No expediente do 

Legislativo o senhor Presidente solicitou a leitura do Projeto de Resolução Plenária nº 

001/2020 e encaminhou o mesmo para apreciação das comissões competentes. Leitura 

das indicações nº 010 à 014, as mesmas após lidas foram encaminhadas para o 

conhecimento das autoridades competentes. Retificação da leitura do Projeto de 

Resolução Plenária nº 001/2020, informando que os Vereadores que irão á Brasília, são 

os seguintes: Alcides Boscaini, Nelson Paulo Baretierri e Oscar Agatti. 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, Prefeito Municipal Sr. Adelar 

Loch, Vice-Prefeito Municipal Sr. Luciano Contini, Secretárai da Saúde Sra. Carla 

Giovanaz Pivatto, Assessor Jurídico, Diretora Franciele, e demais pessoas presentes. 

Processo movido pelos funcionários públicos, que ele também é funcionário e defendeu a 

grande área dos funcionários. Existem falhas, mas a grande maioria de seus funcionários, 

buscam fazer o melhor. Seja feito a justiça, e se diz favorável a questão. 2º - Oscar Agatti, 

saudou a todos os citados. Comentou sobre as indicações, e aproveitou a oportunidade 

em que estava presente o Secretário de Obras e solicitou melhorias em estradas e se 

possível o asfaltamento em um trecho da comunidade de Linha São Jorge para a 

realização da festa da comunidade. Sugeriu a retirada da carreta que está estacionada no 
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centro do Município atrapalhando o trânsito. Sobre a fala do Vereador Fabiano Sabei na 

primeira Sessão, disse que é preciso ter mais respeito com a Mesa Diretora, mais ética, 

pois os vereadores estão aqui, eleitos pelo povo. Salientou que se o Vereador está em 

“briga” com alguém, é com este alguém que a questão tem que ser resolvida. Exigiu 

respeito. 3º- Vandemir Pilatti, saudou a todos citados. Comentou sobre a questão da 

água, que é preciso investir nessa situação e oferecer uma água de qualidade aos 

munícipes. Secretária de Obras, agradecimento ao secretário pelo bom trabalho que vem 

sendo realizado. Investimentos realizados no Hospital de Garibaldi, importantes para a 

população e o dinheiro investido pelo Município no hospital é de grande valia. Mesa 

Diretora está disposta a ouvir e a acolher a todos de forma coerente, com modos. 

Primeiro acata, vê o que é certo ou errado e toma as decisões.  Contas do Município, um 

bom aumento no orçamento. 4º- Fabiano Ferrucio Sabei, saudou a todos citados.  

Indicações, implantação do ESF, será de grande valia para o Município. Pavimentação do 

acesso a Villa Matuella, e roçadas nos terrenos situados no centro do Município. 

Audiência Públicas, muito bem detalhadas e apresentadas. Solicitou ao Prefeito Municipal 

que antes que realizasse qualquer obra, que resolvesse a questão da água. Funcionários 

Públicos, achou a atitude do Presidente Oscar Agatti, precipitada, que o mesmo deveria 

ter convidado os funcionários para voltarem aqui novamente para conversar melhor. Não 

deveriam ter sido tratados desta forma. Passou-se para a Ordem do Dia. Votação do 

Projeto de Resolução Plenária nº 001/2020, aprovado por unanimidade, mas com 

questionamentos da Vereadora Adriana Ferreira Veronese e Fabiano Ferrucio Sabei. 

Votação da Ata nº 001/2020 da Sessão Extraordinária do dia dezesseis de janeiro de 

2020, aprovada por unanimidade. Votação da Ata nº 002/2020, da Sessão Ordinária do 

dia cinco de fevereiro de 2020, aprovada por unanimidade. Prosseguiu-se com os 

Assuntos gerais. Disponibilizada cópia da Ata de nº 003/2020 da Sessão Ordinária do dia 

doze de fevereiro de 2020 que na próxima Sessão será votada. Nada mais havendo a 

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

sessão Ordinária dia cinco de março 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. 
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                                             Oscar Agatti 

                                             Presidente 

    Paulo Alberto Benini 

      1º Secretário 


