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ATA DA 34 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2006 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes 
vereadores:  Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio 
José Tedesco, Flávio Von Saltiél,  Jacira Conceição dos Santos, João 
Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon 
Silva de Souza, Reni Germano da Silva. Presente o Consultor Jurídico 
Dr. José Augusto Rodrigues.  Constando o número regulamentar de 

vereadores o Senhor Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os 
trabalhos no Plenário Euzébio Barth. A seguir o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Exmo Senhor Secretário que real izasse a lei tura de um trecho 
Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 33ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem nº 157/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 160/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 161/2006 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of.  Mensagem nº 162/2006 –  Sol ici ta a reti rada e 
devolução Projeto de Lei nº 217/2006 –  Poder Executivo. Of. mensagem 
nº 163/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  
mensagem nº 164/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 225/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL,  ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 
E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
226/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CONCEDER INCENTIVO À EMPRESA FLOW FORM –  TECNOLOGIA EM 
CONFORMAÇÃO DE METAIS LTDA” –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 227/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONCEDER INCENTIVOS À COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
JACINTO MACHADO” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 231/2006 
–  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL S.A –  
AGÊNCIA DE FOMENTO –  RS, PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 
MOEGA DE TRANSBORDO, COM MECANISMO DE ESTEIRA PARA 
ALIMENTAÇÃO DO COMPACTADOR E EMBOLSADOR DE RESÍDUOS” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 232/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006 –  
Poder Executivo. Of. nº 10965320/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
6.346,69 –  Ministério da Saúde. Of. nº 10957671/MS/SE/FNS –  Informa a 
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l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 44,57 – Ministério da Saúde. Of. nº 10966798/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 390,72 –  Ministério da Saúde. Of. nº 
10960642/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 44,57 –  Ministério da Saúde. Of.  
136/2006 –  Informa condições do contrato celebrado entre o município e 
a Caixa Federal  no valor de R$ 100.000,00 –  Caixa Federal . Of. 375/2006 
–  resposta ao requerimento nº 360/2006 de autoria do Vereador Clóvis 
Gomes Salazar –  CEEE. Comunicado nº CM164414/2006 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 17.335,26 –  Ministério da Educação. PROJETO DE LEI Nº 
229/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “DÁ 
DENOMINAÇÃO DE UMA RUA NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.- PROJETO DE LEI Nº 230/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “DÁ DENOMINAÇÃO DE UMA RUA NESTA 
CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. INDICAÇÃO Nº 090/2006 –  
CLÓVIS GOMES SALAZAR –  “Elaboração de um programa vol tado à 

piscicul tura, propiciando aos produtores pertencentes aos quadros da 
Associação de Piscicul tores de Santo Antônio da Patrulha, a 
disponibil ização, como incentivo, de horas -máquina, com a finalidade de 
formar estrutura para a criação e engorda de peixes”. INDICAÇÃO Nº 
091/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- “Construção de um pórtico junto 
a rodovia RS-030 na confluência da estrada Jorge Domingues de Ol iveira 
que dá acesso à local idade de Montenegro, como estrada da Rota da 
Cachaça”. INDICAÇÃO Nº 092/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- “Que seja iniciado processo legislativo pelo Poder Executivo 
repassando verbas aos eventos de Tradições Gaúchas, Piquetes de 
Laçadores entre outras”. INDICAÇÃO Nº 093/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- “Viabilizar a construção de uma rótula no encontro das estradas 
Otávio Benjamin e Rubens das Neves”. INDICAÇÃO Nº 094/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Seja efetuado um convênio entre o 

município e cl ínicas de desintoxicação”. Requerimento nº 393/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL –  Sol ici ta a Brasi lTelecom a instalação de um 

telefone públ ico próximo ao salão comunitário da localidade de B arro 
Vermelho. Requerimento nº 394/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, CLÓVIS GOMES SALAZAR E JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA –  Voto de pesar pelo falecimento da Srª Florisbela Gomes de 
Ol iveira. Requerimento nº 395/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Clarinda Vargas 
Ferreira. Requerimento nº 396/2006 –  PODER LEGISLATIVO –  Votos de 
Congratulações à Diretoria da ACISAP pela realização da IX Ação 
Comunitária Municipal  e VI Ronda da Cidadania real izada na data de 21 
de outubro. Requerimento nº 397/2006 –  PODER LEGISLATIVO –  Votos 

de Congratulações a diretoria do SESI, entidades e demais colaboradores 
para realização da IX Ação Comunitária Municipal  e VI Ronda da 
Cidadania e Festa em comemoração aos 60 anos desta excelsa enti dade. 
Pedido de Providência nº 402/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da estrada de Barrocadas até a 
divisa com o município de Capivari . Pedido de Providência nº 403/2006 – 
RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a colocação de luminárias na 
Travessa Osvaldo Lauck na localidade de Barro Vermelho. Pedido de 
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Providência nº 404/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a troca 

de lâmpadas na rua Décio Ramos de Ol iveira. Pedido de Providência nº 
405/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a perfuração de um 

poço artesiano e a instalação de uma rede de água na local idade de 
Morro da Agasa na Travessa Armazém Oliveira. Pedido de Providência nº 
406/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL –  Sol ici ta o patrolamento da estrada 
do Rincão do Capim em direção a Caturri ta até o túnel da Free-Way com 
o Casqueiro. Pedido de Providência nº 407/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL 
–  Sol ici ta o envaletamento com a colocação de material  e patrolamento 

da rua Cap. José Machado da Silva em frente à Vi la do Passo da 
Figueira. Pedido de Providência nº 408/2006 – MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das estradas que 
l igam a estrada principal  do Montenegro em direção ao Alto Ribeirão, bem 
como a estrada que l iga o Morro da Agasa ao Alto Ribeirão em virtude da 
Festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima. Pedido de Providência nº 
409/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a iluminação pública em 
frente à Igreja, ao salão, bem como em frente à escola na local idade de 
Alto Ribeirão. Pedido de Providência nº 410/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 

estrada que liga Santo Antônio à local idade de Evaristo devido ao 
péssimo estado de conservação da mesma. Pedido de providência nº 
411/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA -  Patrolamento e ensaibramento 
da estrada Theobaldo Luiz Machado, logo após o asfal to, visto estar a 
mesma em péssimas condições de trafegabil idade. Pedido de providência 
nº 412/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o recolhimento do lixo 

na localidade de Esquina dos Morros, visto que o caminhão do l ixo não 
recolhe o mesmo há mais de um mês. Pedido de Providência nº 413/2006 
–  RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada 
João M. de Castilhos em frente ao fr igoríf ico Boa Esperança na 
localidade de Vila Palmeira. Pedido de Providência nº 414/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS –  Sol ici ta a repintura da sinalização 

horizontal  existente nas ruas de nossa cidade. Pedido de Providência nº 
415/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR –  Sol ici ta o patrolamento e o 

ensaibramento da estrada da local idade de Boa Vista. Falou sobre o 
Expediente do Dia o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao 

pedido no qual solici ta providências na estrada da pedreira São Joaquim 
em virtude do péssimo estado em que se encontra. Da mesma fo rma 
referiu-se ao pedido no qual solici ta o recolhimento do l ixo na localidade 
de Esquina dos Morros visto que o caminhão do l ixo não recolhe o mesmo 
há um mês, causando mau cheiro e a proli feração de insetos. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, seja estudada a 

possibil idade da construção de uma rótula de acesso na localidade de 
Costa da Miraguaia no encontro da estrada Otávio Benjamin e Rubem das 
Neves, bem como na localidade de Catanduvinha no encontro das vias 
que vêm da Costa da Miraguaia, Venturosa, Palmeira e Roça Grande. 
Sal ientou que o movimento está intenso, portanto há a necessidade da 
construção destas rótulas. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-

se à Indicação na qual solici ta a construção de um pórtico junto a rodovia 
RS-030 na confluência da estrada Jorge Domingues de Oliveira que dá 
acesso à local idade de Montenegro, como entrada da Rota da Cachaça. 
Sal ientou o Edil  ter participado de um almoço, onde foi  abordado pela 
comunidade que lhe fez este pedido, para que seja sina lizada a entrada 
da Rota da Cachaça. Ressaltou que a comunidade quer efetuar a parceria 



 4 

com o Poder Executivo na construção do pórtico. Da mesma forma 
sol ici tou a elaboração de um programa vol tado à piscicul tura, propiciando 
aos produtores pertencentes aos quadros da Associação de Piscicul tores 
de Santo Antônio da Patrulha, a disponibil ização, como incentivo, de 
horas-máquina, com a finalidade de formar estrutura para a criação e 
engorda de peixes. Destacou o edi l que este programa viabi lizará a 
atividade no município em razão da construção da unidade de 
fi letamento. Disse ter recebido duas pessoas no seu gabinete com o 
intui to de que o Poder Executivo possa incentivar pequenos produtores 
com horas-máquina para que possam fazer a sua estrutura para cria e 
engorda de peixes. Sal ientou que o município já está em processo de 
l ici tação para a unidade de fi letamento, que seria regional, uma vez que o 
município receberia peixes de outros municípios. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: VETO 
AO PROJETO DE LEI Nº 196/2006 –  “DISCIPLINA A PARTICIPAÇÃO DE 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTOS CÍVICOS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  –  Colocado em discussão manifestou-se o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Agradeceu ao jornal ista Alexandre por 
ter escri to no Jornal Correio de Santo Antônio porque os cidadãos 
deveriam acompanhar o trabalho dos Vereadores. Manifestou -se a 
respeito do veto ao Projeto de Lei, de sua autoria, que disciplina a 
participação dos alunos da rede municipal  em eve ntos cívicos, dizendo 
que, dependendo da anál ise fei ta pelo Departamento Jurídico, entendem 
que pode até haver uma pontinha de interferência do Poder Legislativo 
nos atos do Poder Executivo, mas acredita o Edil  que não tenha nada a 
ver. Acredita que a part icipação da comunidade escolar nas 
comemorações do sete de setembro é muito importante, assim como no 
vinte de setembro. Lembrou a época em que o sete de setembro era 
comemorado pelas escolas estaduais e particulares, com uma 
participação discreta do munic ípio, mas todos tinham um respeito muito 
grande pelo hino, pela bandeira e pela história, di ferente do que se vê 
hoje. Disse aos colegas que votem como acharem melhor. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse comungar com o Vereador Flávio 

sobre o envolvimento que a comunidade deve ter com relação ao civismo, 
às comemorações das datas cívicas no País. Sal ientou que tem que se 
render à posição do Sr. Prefei to, alegando que como Presidente desta 
Casa não poderia votar com alguma dúvida sobre a inconsti tucional ida de 
da presente lei . Colocado em votação secreta foi  rejei tado por oi to votos 
contrários e um voto a favor do veto. PROJETO DE LEI Nº 225/2006 - 

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, 
ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 
A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 232/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE  
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
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4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006 –  
Colocado em discussão, não havendo  manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. Os demais 
Projetos de Lei baixaram na Comissão Única de Pareceres. INDICAÇÃO 
Nº 090/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR –  “Elaboração de um programa 

voltado à piscicul tura, propiciando aos produtores pertencentes aos 
quadros da Associação de Piscicul tores de Santo Antônio da Patrulha, a 
disponibil ização, como incentivo, de horas -máquina, com a finalidade de 
formar estrutura para a criação e engorda de peixes”. - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovada 
por unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 091/2006 –  
CLÓVIS GOMES SALAZAR- “Construção de um pórtico junto a rodovia 
RS-030 na confluência da estrada Jorge Domingues de Oliveir a que dá 
acesso à localidade de Montenegro, como estrada da Rota da Cachaça”. - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovada por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
092/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZ A- “Que seja iniciado 

processo legislativo pelo Poder Execut ivo repassando verbas aos eventos 
de Tradições Gaúchas, Piquetes de Laçadores entre outras”. - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  
aprovada por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
093/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- “Viabi lizar a construção de uma 
rótula no encontro das estradas Otávio Benjamin e Rubens das Neves”. -  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovada por  unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
094/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Seja efetuado um 
convênio entre o município e cl ínicas de desintoxicação”. - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovada 
por unanimidade com acordo de l ideranças. Os requerimentos, inclusive 
os verbais, foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação plenária, foram aprovados por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Não havendo mais manifestação plenária o Sr. Pr esidente 
passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Agradeceu aos Vereadores pela posição que tomaram em 
relação ao Veto, demonstrando que esta Casa vive a democracia. 
Sal ientou que se o Sr. Prefei to achar por bem trocar algum detalh e no 
Projeto e resolver acatá-lo, esta Casa receberá a mudança de braços 
abertos. Referiu-se ao plei to que ocorrerá no próximo domingo, dizendo 
que as pesquisas apontam a vi tória do Lula no 2º turno, mas espera que, 
assim como as pesquisas no 1º turno foram equivocadas, que também 
estejam equivocadas no 2º turno para a presidência. Salientou que o 
povo deve ter consciência em não aceitar a corrupção, desmandos e 
roubalheira que foram apresentadas nestes úl timos anos. Citou a questão 
do dossiê, que apresentou nomes já c i tados em outros escândalos, como 
o do José Dirceu e Gilberto Carvalho que foi  Chefe da Casa Civil  do Lula. 
Ressaltou que o José Dirceu, que já foi  cassado e processado por  
diversos crimes, continua sendo o guru do Lula. Sal ientou que sua 
preocupação refere-se à perpetuação desta gente no poder. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que este presidente que está 

concorrendo no próximo domingo não terá votos desta Câmara de 
Vereadores. Sal ientou que a população mais carente está sabendo da 
corrupção existente neste governo, mas acredita que por ter sido, o atual  
presidente, metalúrgico e pobre, roubou menos que os outros, por isso 
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votarão nele. Lamentou que isto esteja ocorrendo porque estão se 
formando pessoas que não lutarão por nada neste País, u ma vez que 
aqueles que estão incluídos no programa bolsa -famíl ia têm que ser  
pobres para ganhar, mas tem que continuar pobres para continuar 
ganhando. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse 

que no comício do presidente Lula no Estado o mesmo disse que o Rio 
Grande do Sul tem que votar nele para que possa receber ajuda. 
Questionou que tipo de democracia é essa. Prosseguiu o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que o Presidente Lula virou as costas 

para o Rio Grande. Congratulou a Associação Comercial , a Prefei tura e 
todas as entidades que participaram da IX Ação Comunitária Municipal  e 
VI Ronda da Cidadania, bem como ao SESI que comemorou 60 anos, 
onde diversos serviços foram prestados à comunidade carente. Em aparte 
falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR : Sugeriu que sejam 
encaminhados, pela Secretaria, Votos de Congratulações às entidades 
ci tadas. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Sol ici tou que os 
Votos de Congratulações sejam encaminhados, via gabinete, em virtude 
do belíssimo trabalho que foi efetuado na Ação Comunitária ocorrida no 
úl t imo sábado. Manifestou-se a respeito do plei to que ocorrerá no 
próximo domingo, manifestando o seu receio com relação ao futuro do 
País. Sal ientou que a classe que produz neste País está indo à falência, 
em virtude de ser esta classe que paga os impostos que mantém este 
Estado. Disse ter recebido a visi ta de uma jovem patrulhense, Raquel 
Borba, que vem prestando um serviço fora do município, que trabalha na 
Secretaria de Estado da Educação, sendo responsável pela Chefia da 
Divisão da Educação Especial  por mais de três anos, sendo, agora, 
selecionada, dentre todas as Secretarias de Estado de Educação do País, 
para organizar as escolas brasi leiras no Japão. Manifestou o seu orgulho 
por este município ainda ter pessoas que lutam e se interessam por 
aquilo que diz respeito ao cidadão. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Manifestou o seu desejo de que a Rede Globo esteja enganada nas suas 
pesquisas para a Presidência da República, como esteve enganada no 
plebisci to do desarmamento. Sal ientou que este País nunca viu tanta 
roubalheira, tanta corrupção. Disse que o fi lho do Presidente tinha 
registrado uma fi rma com o capital  de R$ 500.000,00, estando, hoje, com 
o capital  em quinze mi lhões de reais. Disse que não aconselha n inguém 
em votar em branco, mas espera que o povo olhe para a corrupção que 
assola o País. Reforçou o convi te para que os colegas participem da 
reunião que ocorrerá na próxima quarta -feira às 10 horas onde serão 
discutidos assuntos atinentes à área da saúde , uma vez que as pessoas 
em estado grave precisam de uma ordem judicial para ser internadas. Em 
aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Sol ici tou 
informações da Bancada do PMDB, se os Edis têm, acesso ao Deputado 
Federal  Elizeu Padilha, visto ter sugestões para a campanha do candidato 
Geraldo Alckmin. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Registrou a sua presença e a do Vereador Manoel na Festa 
da Imigração Polonesa no município de Riozinho. Disse ter ficado 
impressionado com a organização, principalmente na local idade de Baixa 
Grande. Com relação à campanha disse que o PT está dizendo que o 
Alckmin privatizará, a Yeda privatizará, mas não mostram que a BR 101 
será pedagiada por eles, a agricul tura está quebrada, assim como vários 
outros setores. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR : Disse que a eleição 
ainda pode ser mudada, sal ientando que esta Casa deveria ter entrado na 
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justiça para saber onde está indo o CPMF. Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata,  que após l ida e 
aprovada segue assinada.  


