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03ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
03ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, aos 18 de janeiro de 2016.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2016 (dois mil
e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 03ª (terceira)
Sessão Extraordinária, do quarto ano da 16ª legislatura
da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os
vereadores Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de
Paula, Fabiana Lourenço da Silva, Julimar Pelizari e
Manoel Aparecido Brandão, presentes também os
funcionários Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Elena
Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique Nunes e
Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte horas e
quinze minutos) a Presidente da Câmara e da Sessão,
vereadora Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro solicitou
ao vereador Ailton Antônio Ferreira a leitura de um
versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: "E
o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; E todo
o vosso espírito, e alma, e o corpo sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso
Senhor

Jesus

Cristo."

Tessalonicenses

05:23.

Imediatamente após a leitura, a presidente declarou
aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a
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Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do
Executivo nº006/2016, processo nº 007/2016, que dispõe
sobre os reajustes dos valores das tarifas e dos preços
públicos cobrados pelo Saneamento Ambiental de
Viradouro - SAV. Foi aprovado por unanimidade o pedido
para que o projeto tramite em regime de urgência
especial. A Presidente informou que o projeto recebeu 2
(duas) emendas de autoria dos vereadores Edson Luiz
Franco, Erney Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da
Silva e Manoel Aparecido Brandão. Em seguida foi lida a
primeira emenda, processo nº 010/2016, que modifica o
artigo 1º do projeto de lei nº006/2016. Colocada a
emenda em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Na sequência foi lida a
segunda emenda, processo nº 011/2016, que adiciona
novo artigo 2º ao PL 006/2016, e renumera o segundo
que passa a ser terceiro. Colocada a emenda em
discussão o vereador Manoel Aparecido Brandão disse
que agradeceu a Presidência por possibilitar o amplo
debate sobre o projeto, o que resultou em uma redução
no percentual de reajuste. Declarou que naquela data
houve reunião na sede da SAV (Saneamento Ambiental
de Viradouro), e agradeceu a presença de todos. Em
seguida, solicitou apoio dos vereadores para que o SAV,
consiga reduzir a inadimplência. Disse que a Casa não
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gostaria de conceder esse aumento, porém com alta da
energia

elétrica

e

a

inflação

a

situação

ficou

insustentável. Disse que a formula presente na emenda
garante que seja reduzida a tarifa, caso haja alteração na
bandeira tarifaria. Finalizou dizendo que a ideia inicial da
emenda partiu do vereador Edson Luiz Franco, porém
fica triste pelo autor não comparecer a sessão. Na
sequência a usou a palavra a Presidente e disse que fica
triste com as atitudes de vereadores que faltam das
sessões, demonstrando falta de comprometimento com a
administração pública. Colocada a emenda em votação,
foi aprovada por unanimidade dos presentes. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Nada mais havendo para a
Ordem do Dia foi encerrada a sessão e lavrada a
presente ata, que após lida e achada conforme segue
devidamente assinada.
Presidente
1º Secretário

2º Secretário
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04ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
04ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, aos 18 de Janeiro de 2016.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2016 (dois mil
e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 04ª (quarta)
Sessão Extraordinária, do quarto ano da 16ª legislatura
da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os
vereadores Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de
Paula, Fabiana Lourenço da Silva, Julimar Pelizari e
Manoel Aparecido Brandão, presentes também os
funcionários Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Elena
Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique Nunes e
Paulo Renato Zamariolli, às 20h40min (vinte horas e
quarenta minutos) a Presidente da Câmara e da Sessão,
vereadora Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro declarou
aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a
Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do
Executivo nº006/2016, processo nº 007/2016, que dispõe
sobre os reajustes dos valores das tarifas e dos preços
públicos cobrados pelo Saneamento Ambiental de
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Viradouro - SAV. Foi aprovado por unanimidade o pedido
para que o projeto tramite em regime de urgência
especial. A Presidente informou que o projeto recebeu 2
(duas) emendas de autoria dos vereadores Edson Luiz
Franco, Erney Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da
Silva e Manoel Aparecido Brandão. Em seguida foi lida a
primeira emenda, processo nº 010/2016, que modifica o
artigo 1º do projeto de lei nº006/2016. Colocada a
emenda em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Na sequência foi lida a
segunda emenda, processo nº 011/2016, que adiciona
novo artigo 2º ao PL 006/2016, e renumera o segundo
que passa a ser terceiro. Colocada a emenda em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Colocado o projeto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais
havendo para a Ordem do Dia foi encerrada a sessão e
lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme
segue devidamente assinada.
Presidente
1º Secretário

2º Secretário

