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Ata do dia 18/03/2020 

 

Ata Nº 009/2020 

 

Aos dezoito 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 e Nelson Paulo Baretieri. Bancada do PT - João Baruffaldi. 

Bancada do PDT - Fabiano Ferrucio Sabei e Vandemir Pilatti. Esteve ausente o Vereador 

Leandro Coppi. Inicialmente o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, deu por 

aberta a Sessão. Passou-se para o “Momento da Prece”, onde o Vereador Paulo Alberto 

Benini procedeu com a oração. Não houve expediente do Executivo. Expediente do 

Legislativo solicitada a leitura do Ato da Presidência nº 001/2020. Solicitada a leitura das 

indicações nº 018 e 019/2020, 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- Vandemir Pilatti, saudou Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessor Jurídico e Diretora Franciele. Problemas 

ocasionados no coberto do ‘lixão”, que já faz algum tempo que está desta forma e até 

agora ainda não foi resolvido. Esgoto no centro do Município, cheiro insuportável, que sai 

das bocas de lobo, sugeriu ao órgão competente que faça a averiguação se nas casas 

existem instalados sistemas de fossa e filtro, e que o mesmo não seja despejado em céu 

aberto, no rio como vem acontecendo. CORONAVÍRUS – COVID-19, município fazendo a 

prevenção de forma correta, e pede a colaboração da população. Boas vindas ao Padre 

Josemar Conte, que faça um excelente trabalho, em frente as comunidades. Lixo jogado 

na beira das estradas, colocação de placas indicativas e conscientização das pessoas. 2º 

- Adriana Ferreira Veronese, saudou a todos citados. COVID-19, doença respiratória 

aguda, causada pelo CORONAVÍRUS. Casos ocorrendo próximos ao nosso Município e 

desta forma medidas foram adotadas para prevenção desta doença. Decreto Municipal, 

bem como medidas na área da saúde. Medidas preventivas, importantes e necessárias. 
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Situação de emergência decretada pelo Município decorrente da estiagem e da seca. 

Desta forma está se dando prioridade para limpeza de açudes, abertura de vertentes e 

transporte de água para aviários, pocilgas e bovinos. Dados sobre a estiagem e dias de 

chuva no Município, repassados pela EMATER-ASCAR, do município. Pedido de 

utilização de água de forma racional, utilizar somente para o básico. Sobre o telhado da 

estação de transbordo, que várias vezes a empresa responsável já foi contatada e não há 

ainda uma resposta.  3º- Alcides Boscaini, saudou a todos os citados. Agradecimento ao 

Executivo Municipal pela reforma do Capitel na comunidade de São Valentin. Poços 

artesianos, duas perfurações estavam previstas através do Estado, mas uma delas foi 

cancelada pelo motivo, que o proprietário da terra, onde o mesmo seria perfurado não 

aceitou a proposta ofertada pelo Município. Tentou ver com a Secretaria do Estado se 

poderia haver a possibilidade de se fazer uma nova perfuração em outro ponto, mas foi 

avisado que não é possível, devido que os geólogos do Estado são idosos e estão 

afastados de seus serviços, devido a pandemia do vírus e precisam aguardar novas 

ordens. Obras em Linha São Paulo, Cruzeiro e Linha Noventa, parabenizou a 

Administração pelas mesmas. 4º- Fabiano Ferrucio Sabei, saudou a todos citados. 

Situação CORONAVIRUS, preocupante e que precisa do cuidado de todos. Indicações, 

de grande importância para os munícipes e município.  Eventos cancelados no Município. 

Situação de Emergência, por causa da estiagem e seca, evitar o desperdício de água. 

Poços artesianos, que ao menos um deles possa ser perfurado. Abertura de padaria no 

Município, desejou sucesso. Secretaria da Saúde, horários e atendimentos diferenciados. 

5º -Oscar Agatti, saudou a todos citados anteriormente. Poços artesianos, conseguidos 

através da secretaria do Estado, tentativa de acordo com o proprietário das terras, 

oferecendo 8 anos de bica d’agua com liberação de 15 m³/mês, mas o mesmo não 

concordou. Suspensão das festividades da Semana do Município em virtude da pandemia 

que está se espalhando pelo mundo. Sendo assim a Câmara Jovem vai estar suspensa 

por enquanto. CORONAVÍRUS, preocupante, mas espera que Deus nos ajude. Passou-

se para a Ordem do Dia. Votação da Ata nº 007/2020 da Sessão Ordinária do dia cinco de 

março de 2020, aprovada com ausência do Vereador Leandro Coppi. Prosseguiu-se com 

os Assuntos gerais. Disponibilizada cópia da Ata de nº 008/2020 da Sessão Ordinária do 

dia onze de março de 2020 que na próxima Sessão será votada. Nada mais havendo a 
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tratar e ninguém mais a expor, foi agradecido o comparecimento de todos, próxima 

sessão Ordinária dia primeiro de abril 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 


