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Ata do dia 03/06/2020 

 

Ata Nº 016/2020 

 

Aos três dias do mês de junho 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. Expediente do Legislativo dispensada a leitura dos 

Projetos de Lei nº 004 e 005/2020, por todos os Vereadores estarem cientes dos 

mesmos. Após, encaminhados 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- Alcides Boscaini, saudou Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessor Jurídico e 

Diretora Franciele. Agradeceu o apoio recebido do Vice Prefeito Luciano Contini, nas 

obras de perfuração de poços artesianos, que estão sendo realizadas no Município. 

Embora algumas não deram certo. Mas o apoio recebido foi fundamental. Agradecimentos 

também ao Senador Luis Carlos Heinze, pela verba recebida através da Secretaria da 

Saúde. Solicitou, se possível, que assuntos que não fazem parte da Sessão sejam 

debatidos antes ou depois da mesma para evitar atrasos, pois muitas pessoas tem seus 

compromissos. 2º - Fabiano Ferrucio Sabei, saudou a todos citados. Retomada dos 

trabalhos, de forma segura e com todo cuidado necessário. Educação, transporte escolar, 

esteve conversando com a Secretária de Educação e foi informado que a mesma realizou 

a medição do novo trajeto que seria implantado na comunidade de Linha Santo Antônio e 

encaminhou a documentação necessária ao Executivo que vetou o mesmo. Parabenizou 

a Secretaria de Saúde pela transparência e criação do Facebook, para manter os 

munícipes informados. Saída do Secretário de Obras Luciano Contini, voltando a assumir 
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cargo de motorista, para futuramente concorrer a um cargo político, parabenizou o mesmo 

pelo bom trabalho que realizou. Água, reclamações que eram contínuas, agora com a 

perfuração do novo poço artesiano, não ocorrem mais, água de excelente qualidade. 

Projeto de Lei do Executivo, que destinaria um valor para a perfuração de poço artesiano 

a duas famílias do município, que após algumas manifestações em rede social e ligações, 

foi retirado pelo Executivo, ao seu ver polêmico e incompetente, pois se fossem beneficiar 

essas duas famílias, as demais famílias do município teriam o mesmo direito. Passou-se 

para a Ordem do Dia. Votação dos Projetos de Lei Legislativo nº 004 e 005/2020, 

aprovados por unanimidade. Votação do Requerimento de Abono de Falta nº 001/2020 de 

autoria do Vereador Leandro Coppi, aprovado por unanimidade. Votação da Ata nº 

008/2020 da Sessão Ordinária do dia onze de março de 2020, aprovada por unanimidade. 

Prosseguiu-se com os Assuntos gerais. Disponibilizada cópia das Atas de nº 009/2020 da 

Sessão Ordinária do dia 18/03/2020. Ata nº 010/2020 da Sessão Extraordinária do dia 

23/03/2020. Ata nº 011/2020 da Sessão Extraordinária do dia 08/04/2020. Ata nº 

012/2020 da Sessão Extraordinária do dia 22/04/2020. Ata nº 013/2020 da Sessão 

Extraordinária do dia 29/04/2020. Ata nº 014/2020 da Audiência Pública Metas Fiscais, 

Ata nº 015 da Audiência Pública Gestão Saúde, que na próxima sessão serão votadas. 

Vereador Fabiano lamentou a pandemia, pois nessa época, importantes festas estariam 

sendo planejas e algumas realizadas no Município. Nada mais havendo a tratar e 

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

Ordinária dia dez de junho 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 


