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Ata do dia 05/03/2020 

 

Ata Nº 007/2020 

 

Aos cinco dias do mês de março 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 Nelson Paulo Baretieri, procedeu com a 

oração. Expediente do Executivo, solicitado a leitura dos Projetos de Lei nº 003 e 

004/2020 e após encaminhados para a apreciação das Comissões. Expediente do 

Legislativo solicitada a leitura da indicação nº 015/2020, a mesma após lida foi 

encaminhada 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- Nelson 

Paulo Baretieri, saudou Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessor Jurídico, Diretora 

Franciele, funcionários municipais e demais pessoas presentes. Viagem à Brasília, 

juntamente com os Vereadores Oscar Agatti e Alcides Boscaini, Vice-Prefeito Luciano 

Contini e Assessor de Planejamento Ivan Agatti, visita há vários Deputados e Senadores 

e várias emendas encaminhadas. Questão dos funcionários, muitos deles, não todos 

provocam danos materiais ao Município, como a quebra de caminhões e máquinas por 

exemplo, sua opinião é que todos deveriam se unir e fazer com que o Município cresça.            

2º- Paulo Alberto Benini, saudou a todos os citados. Visita da Secretaria de Agricultura do 

Estado, acompanho por assessor de secretário. Dois pontos marcados para perfuração 

de poços artesianos, um na comunidade de São Valentin e outro na comunidade de São 

José. Ofícios encaminhados bem como a lista dos usuários da água, pertencentes a sede 

do Município. Espera que desta vez de certo a perfuração e que seja encontrada água de 

qualidade.  3º- Fabiano Ferrucio Sabei, saudou a todos citados. Indicação sobre a 
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disponibilização de pontos Wi-Fi na sede do Município. Sugeriu conversar com o pessoal 

que fez a instalação da rede, para a disponibilização gratuita do sinal. Reclamações do 

Transporte Escolar, nas localidades de Santo Antônio, São Jorge e Caravággio, por 

questão de horários, disse que falou com a secretária de Educação e que a mesma irá 

tomar as providências necessárias e que aditivos serão feitos para regularizar essa 

questão. Agradeceu a participação de seus colegas funcionários na sessão, queria se 

manifestar no início da mesma, mas que foi barrado pelo Presidente. A ideia é de eleger 

uma comissão formada por Vereadores e Servidores Municipais para entregar ao 

Ministério Público, documentação explicando que não existe inconstitucionalidade na Lei, 

por não se tratar de efeito cascata. Poços artesianos, que ocorra logo essas perfurações. 

4º- Leandro Coppi, saudou a todos citados. Transporte Escolar, reclamações feitas a ele 

também, mas que isso está sendo revisto pela Secretaria. Viagem à Brasília, muito válido, 

pois dependemos de Brasília para obter recursos federais. Safra da uva, estiagem e 

pedras, prejudicaram um pouco a safra ocasionando perdas significativas para o retorno 

do Município, impactando no mesmo. Funcionalismo Público, se manifestou na semana 

passada também, que é graças aos funcionários que o Município “anda”. Que os mesmos 

não devem se desmotivar, seguir exemplos corretos e que a justiça seja feita. Essa 

decisão não cabe à nós, e sim aos nossos superiores. Presidente Oscar Agatti, se 

manifestou sobre a reclamação do Vereador Fabiano, dizendo que a casa é do povo e 

deve ser respeitada, e que ordens devem ser cumpridas. Passou-se para a Ordem do 

Dia. Votação da Ata nº 003/2020 da Sessão Ordinária do dia doze de fevereiro de 2020, 

aprovada por unanimidade. Votação da Ata nº 004/2020, da Audiência Pública Metas 

Fiscais do dia dezenove de fevereiro de 2020, aprovada por unanimidade. Votação da Ata 

nº 005/2020, da Audiência Pública Gestão Saúde do dia dezenove de fevereiro de 2020, 

aprovada por unanimidade.  Prosseguiu-se com os Assuntos gerais. Disponibilizada cópia 

da Ata de nº 006/2020 da Sessão Ordinária do dia dezenove de fevereiro de 2020 que na 

próxima Sessão será votada. Vereador Fabiano sabei, se manifestou dizendo que em 

momento algum faltou com respeito, que só solicitou um tempo para falar antes da 

Sessão e o mesmo não foi concedido. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais a 

expor, foi agradecido o comparecimento de todos, próxima sessão Ordinária dia onze de 

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


