
 
 
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Pilar 

Rua Francisco Letrari, 366 Fone Fax (54) 3435-1140 – CEP - 95726-000 – Coronel Pilar –RS e-mail: camaravereadores@coronelpilar.rs.gov.br 
“Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas”. 

 
1 

 

 

Ata do dia 11/03/2020 

 

Ata Nº 008/2020 

 

Aos onze 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 Oscar Agatti, procedeu com a oração.  Não 

houve expediente do Executivo. Expediente do Legislativo solicitada a leitura das 

indicações nº 016 e 017/2020, 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(a). 1º- Adriana Ferreira Veronese, saudou 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessor Jurídico, Diretora Franciele e 

representantes do 3º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual São Lourenço.  Sobre sua 

indicação, Coronel Pilar, está somente dando os primeiros passos em relação ao turismo, 

nossa região é muito bonita e a construção do belvedere seria  um ponto principal para 

visitação. Colocação de container para recolhimento de vidros, vê a necessidade de que 

seja instalado mais um, no cemitério municipal, para evitar o acúmulo de material em seus 

arredores. 2º- Fabiano Ferrucio Sabei, saudou a todos os citados. Indicação de 

asfaltamento, trajeto bem movimentado e de muito acesso. Trajeto escolar, conversa tida 

novamente com a Secretária de Educação e que a situação está sendo resolvida. Retorno 

de suas férias em 02 de fevereiro e até o momento, encontra-se “parado” no parque de 

máquinas, e ao questionar o Secretário de Obras, sobre o motivo, foi informado que foram 

ordens do Prefeito Municipal, devido a sua fala na tribuna. Convite para participar das 

programações do dia da Mulher, no próximo dia 28 de março.  3º- Leandro Coppi, saudou 

a todos citados. Depredação dos banheiros públicos, não é a primeira vez que isso 
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ocorre, situação triste e que todos devem prestar atenção em quem os utiliza, sugeriu que 

a pessoa que for pega fazendo qualquer coisa, relacionada a depredação, deve ser 

punida e responsabilizada pelos demais danos causados. Passou-se para a Ordem do 

Dia. Votação do Projeto de Lei Executivo nº 003/2020, após alguns questionamentos, foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei Executivo nº 004/2020, aprovado 

por unanimidade. Votação da Ata nº 006/2020 da Sessão Ordinária do dia dezenove de 

fevereiro de 2020, aprovada por unanimidade. Prosseguiu-se com os Assuntos gerais. 

Disponibilizada cópia da Ata de nº 007/2020 da Sessão Ordinária do dia cinco de março 

de 2020 que na próxima Sessão será votada. Presidente Oscar convidou a todos para 

participarem de uma palestra no dia dezessete de março, sobre a sensibilização do 

Programa Turismo Rural com o instrutor do SENAR - RS. Vereador Fabiano Ferrucio 

Sabei, comentou sobre a questão envolvendo banheiros públicos, pouca vergonha o que 

aconteceu e também espera que os responsáveis sejam punidos. Nada mais havendo a 

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

sessão Ordinária dia dezoito 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. 

 

 

                                             Oscar Agatti 

                                             Presidente 

    Paulo Alberto Benini 

      1º Secretário 


