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ATA Nº 049/2018 – 43ª SESSÃO ORDINÁRIA – 11/DEZEMBRO/2018 – Ao quarto 

dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita, realizou-se a quadragésima segunda  Sessão Ordinária, do segundo 

ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento a 

Presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: MDB/ PT / PTB / PRB / PDT. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino 

Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª. Ieda Bilhalva /Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Júlio da Radio / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jair de Oliveira e Ver. 

Rodrigo Aveiro. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Júlio Cesar / Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Renato 

Machado/ Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. Leonardo 

Vieira e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPEDIENTE: V Foi feita a leitura do Boletim nº 

046/18. Ver. Alexsandro- Solicitou a inclusão de um Pedido de Informação. Acatado.  

Verª Ieda – Solicitou a inclusão de um Requerimento. Acatado. Ver. Jair - Solicitou a 

inclusão de um Requerimento. Acatado. Ver. Leonardo – Solicitou a Inclusão de um 

Requerimento – Acatado. Ver. Jocelino – Solicitou a Inclusão de um Requerimento – 

Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Júlio – Saudou a todos. Hoje 

nós vamos falar logo em seguida de uma pessoa que fez um trabalho belíssimo no 

município, que foi a dona Sirlei. Dona Sirlei, juntamente com várias pessoas, mas ela 

hoje em especial. Nós vamos falar sobre o trabalho que ela se dedicou no nosso 

município. Nosso partido do MDB tem se destacado por ficar sempre junto da 

comunidade. Durante essa semana nós tivemos reunidos em vários bairros e eu estou 

aproveitando todo o momento que eu posso, como minha passagem vai ser rápida na 

Câmara de Vereadores, como primeiro suplente, a comunidade nós chama e eu vou 

correndo, porque tenho que aproveitar essa sessão e a próxima, depois entra o recesso e 

volta o vereador Guilherme Motta. A comunidade do bairro Caju e Itapuí, pessoas do 

bairro floresta que usam a escolinha infantil estão preocupados, porque ali está sendo 

feito um asfalto. A cidade evolui, mas também o movimento é intenso de automóveis 

traz a preocupação dos pais. Vendo a obra, no projeto não tem cordão, não tendo cordão 

não terá calçada e entre a Cajuense e a escola, passando o campo de futebol, dá em 

torno de 200 metros. Será muito perigoso. Principalmente pelas crianças que são 

levadas pelos pais. Estou preocupado com isso, o pessoal nos chamou, nós estamos 

entrando com uma indicação nessa casa e já passamos para o secretário de obras, que 

ele possa buscar junto ao projeto, mas temos certeza que o executivo vai fazer força 

para que a gente possa ter êxito nesse pedido da comunidade. A semana passada nos 

fomos procurados pela comunidade de Portão, divisa com Nova Santa Rita, para 

consertar uma ponte. Ela vai entrar na indicação hoje, mas a prefeitura de Portão junto a 

prefeitura de Nova Santa Rita fez um acordo, as duas secretarias e, já estão começando 

o trabalho. Talvez as pessoas que usam a passagem ali vão dizer, mas eu vi as duas 

prefeituras trabalharem e a indicação está entrando hoje, só para justificar nosso 

trabalho. Tem uma comunidade que está sofrendo muito, a comunidade da rua do Ipê. O 

Ipê foi feito o asfalto, um trabalho bacana do executivo, começando na Onze de abril e 

traz um movimento intenso, mas quem mora na beira da estrada está um terror. As 

pessoas estão pedindo socorro. Nosso município não tem caminhão pipa, hoje estive 

conversando com o secretario e ele vai tentar fazer uma parceria com a Corsan para 

emprestar alguns dias para molhar algumas vezes, só que o empreendedor fez o contrato 

e assinou que molharia a rua toda a semana e agora não molha mais e os moradores ali 

pedem socorro para a secretaria de obras. Que não tem esse serviço. Boa sessão. Verª. 

Ieda – Saudou a todos. Hoje é uma noite festiva, quando a gente homenageia uma 
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pessoa que tem relevantes trabalhos em Nova Santa Rita, como a dona Sirlei, para nós é 

motivo de alegria. Na semana passada, tivemos Patas na trilha, que foi feito pela 

secretaria do meio ambiente, na escola Fazenda. O evento foi um sucesso. Essa semana 

tive o privilegio de estar com nosso deputado Carlos Gomes e trazer para Nova Santa 

Rita uma emenda parlamentar que já vai vir no mês de fevereiro de 300 mil reais para o 

complexo de saúde, para os equipamentos. Foi um ano bom para Santa Rita, de 

desenvolvimento na nossa cidade, estamos encerrando o ano com uma boa notícia. O 

que nós tínhamos que fazer durante esse ano, enquanto o partido PRB, de correr atrás de 

emendas parlamentares, a gente fez, de apoiar os bons projetos para o município, 

também fizemos, estamos fechando o ano de 2018 com chave de ouro. Hoje é a nossa 

penúltima sessão. Terça-feira que vem estão todos convidados para as 16 horas, teremos 

o encerramento da placa da nossa legislatura, também a inauguração do mural dos ex-

presidentes. É um projeto de minha autoria e como no incêndio se perdeu todo o 

histórico da Câmara, estamos tentando resgatar. Vamos começar pela galeria dos ex-

presidentes e na sequencia outros presidentes farão. Também a semana que vem 

teremos a sessão normal e depois mais uma sessão que é para a votação do novo 

presidente da mesa diretora para 2019. Semana é o encerramento antes do recesso, mas 

teremos em uma tarde três sessões diferentes. E amanhã temos um passo bem grande, 

que é a nossa audiência pública, lei orçamentaria de 2019 é importante que a 

comunidade se fizesse presente, amanhã as 14hr aqui na Câmara de Vereadores. Estão 

todos convidados. Boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para 

homenagens à Senhora Sirlei Rangel Finger, com a entrega da “Medalha de Honra ao 

Mérito Poder Legislativo de Nova Santa Rita”.Verª. Ieda – A dona Sirlei foi uma das 

primeiras pessoas que conheci logo quando cheguei em Nova Santa Rita. Cheguei em 

1993 e a dona Sirlei já fazia parte da história de Santa Rita. Essa semana a gente estava 

olhando umas fotos, porque eu adquiri para câmara todo o acervo do Jornal de Fato. 

Vocês sabem que o Lourenço faleceu e bem quando ele faleceu eu estava em acordo 

com ele para nós comprarmos para a câmara o acervo do jornal. Porque como já falei 

antes, a câmara não tem história hoje, nós não temos nada histórico de jornal e fotos. 

Infelizmente ele veio a falecer, mas felizmente eu continuei em contato com a família e 

consegui adquirir esse acervo. As meninas estão trabalhando direto em cima disso e nós 

estamos reconstituindo a história da câmara. Tem várias fotos da dona Sirlei, em vários 

eventos, as vezes a gente se perde vendo as fotos, é gostoso ver a nossa história. Eu 

acredito que a nossa história nós escrevemos e nós temos que deixa-la registrada em 

algum local e eu me preocupava muito. Desde que houve o incendia na câmara, é uma 

coisa que me preocupa. Durante esse meu ano de presidente eu corri atrás e alguma 

coisa a gente vai deixar resgatado aqui. A dona Sirlei hoje é uma pessoa histórica em 

Nova Santa Rita, porque participou aqui desde a emancipação do município. O dia que a 

senhora quiser vir aqui, a Emília minha assessora está organizando as fotos em pastas 

individuais. A gente não tem um local especifico para ficar o arquivo, por enquanto vai 

ficar no departamento jurídico, mas na nova câmara teremos um espaço especifico para 

isso. Vamos poder abrir o público para todo o histórico. Isso é importante. Para mim, 

povo sem história é povo sem cultura. E a senhora por fazer parte dessa história, por eu 

ter grande admiração pela senhora, estamos sempre trocando ideias. De coração dona 

Sirlei, sinto-me honrada, quero parabenizar o vereador Renato pelo projeto e sinto-me 

honrada em poder lhe oferecer essa homenagem. Boa noite. Ver. Júlio – Lembro de 

uma das maiores festas de papai noel na cidade lá no quartel. Dona Sirlei lá junto, tem 

uma lenda de história de pessoas que contribuíram. Se nós colocarmos todos os nomes 

de pessoas que a senhora ajudou nesse município, eu vou acabar esquecendo. Quero 

simplesmente lhe dizer muito obrigado. É uma honra poder estar aqui fazendo essa 
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homenagem para a senhora. Muito obrigado por tudo que a senhora fez pela nossa 

cidade, pelas pessoas, que Deus possa lhe dar bastante saúde e que a senhora consiga 

nesses dias que virão ter muita paz espiritual e que realmente a senhora pode ter certeza 

que a senhora fez a diferença para nós. Eu sempre tive a senhora muitas vezes em lados 

separados, de partidos diferentes, mas o respeito, o carinho. A dona Sirlei muitas vezes 

me procurou para ajudar a divulgar o evento que ela estava fazendo mesmo eu sendo de 

outro lado, porque havia respeito, dedicação e sabia que naquele momento quem iria 

ganhar eram as pessoas. Por isso dona Sirlei, Deus lhe abençoe. Um abraço do fundo do 

meu coração. Parabéns. Parabéns vereador Renato pelo seu projeto e dedicação. Ver. 

Ildo – Saudou todos. Dona Sirlei, a senhora foi uma pessoa que fez história no nosso 

município, que muito trabalhou para mudar a realidade do município. Se a gente olhar 

para tudo que a senhora fez, como o vereador Júlio falou, a gente só tem que dizer 

muito obrigado, só tem que agradecer, pessoas de bem que praticam o bem, para a 

comunidade, para a humanidade, a gente precisa aqui no município. Pessoas que 

venham trabalhar sem olhar para quem. Em nome da bancada do PT, quero lhe desejar 

sucesso na sua carreira, na sua vida, com seus familiares. Seus familiares se orgulham 

da sua pessoa, por tudo que a senhora trabalhou e o exemplo que a senhora é para a sua 

família e a nossa comunidade. Muito obrigado. Ver. Leonardo – Saudou a todos. A 

dona Sirlei talvez não se recorde de mim, mas como eu digo, nesse mundo nós estamos 

em uma viagem e nessas viagens passamos por diversos caminhos e, esses caminhos 

nos deixam muitas lembranças. A dona Sirlei, quando vim para Santa Rita, em 1990, 

naquela época eu entregava jornal, correio do povo, entregava lá na sua casa. A senhora 

faz parte dessa minha viagem. Aos 78 anos continua firme no trabalho. É justa a sua 

homenagem, parabenizo o vereador Renato pela intenção, é justa essa homenagem e me 

sinto também homenageado em estar fazendo essa homenagem porque a senhora faz 

parte da minha viagem. Para a senhora eu bato palmas. Ver. Renato – Saudou a todos. 

Gostaria de agradecer aos onze vereadores que votaram favorável a esse projeto de lei 

que homenageia hoje a dona Sirlei. A dona Sirlei é a homenageada, seu filho, sua irmã, 

o seu cunhado. Essa homenagem, pelo histórico que a senhora tem no município. Para 

iniciar, eu tenho 22 anos de vida pública e eu sempre encontrei no dia-a-dia a dona 

Sirlei participando de todas as entidades que foram citadas nessa casa. A dona Sirlei 

esse ano, é a primeira mulher homenageada com a medalha de honra ao mérito. Uma 

mulher que nos ensinou muito sobre a vida pública, nos deu muitos puxões de orelha, 

mas sempre procurando o nosso bem. E nós temos admiração muito grande pelo seu 

trabalho, pela sua história, que a 40 anos mora nesse município e tem uma atuação 

sempre em todas as horas. Participou de várias entidades no município. É uma líder da 

casa do artesão, vem fazendo esse trabalho e continua em atividade ainda. E o mais 

importante de tudo, nenhum cargo que ela exerceu no município foi remunerado, todos 

eles a dona Sirlei trabalhou voluntariamente. Por isso ela marcou o nosso município 

com a sua história. Está hoje nos seus 78 anos, com toda essa saúde, com toda essa 

vitalidade, é isso que fez a senhora ter uma vida maravilhosa e poder mostrar para nós o 

que é fazer pela comunidade sem ter retorno financeiro algum. Por sua vontade, como 

pessoa, como ser-humano. Eu sei que essa medalha é pouco dona Sirlei, a senhora com 

certeza, pelo seu histórico, teria que ser muito mais, mas essa homenagem que fizemos 

aqui, os onze vereadores dessa casa, é de coração. A senhora passa a ser a primeira 

mulher que recebe a medalha de honra ao mérito do poder legislativo. Eu saio daqui 

hoje com muito orgulho. Eu sou vereador no meu quinto mandato e fiz poucas 

homenagens na cidade e, a senhora eu escolhi para ser um marco na história, como a 

primeira mulher a receber essa medalha de honra ao mérito do poder legislativo. Eu 

aprendi muito com a senhora, pelo que a senhora me ensinou de nunca perder a 
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esperança e andar de cabeça erguida e sempre procurar ter uma vida digna, uma vida 

limpa e isso não tem preço. Nós estamos de parabéns na câmara por homenagear uma 

pessoa que fez muito por essa cidade e continua fazendo. Parabéns a todos. ORDEM 

DO DIA: REQUERIMENTO: Verª. Ieda – No sentido de que seja realizada 

“Cerimonia de Descerramento da Placa da 7ª Legislatura (2017-2020) e Inauguração da 

Galeria de Fotos dos Ex. Presidentes”, no dia 18 de Dezembro próximo as 16h, no 

plenário desta Casa. Aprovado por unanimidade. Ver. Jair – No sentido de que seja 

incluído na Ordem do dia da Sessão Ordinária da presente data, o Projeto de Lei Nº 

038/2018 de autoria do Poder Executivo – A conceder abono salarial aos Agentes 

Comunitários de Saúde, nos termos regimentais. Aprovado por unanimidade. Ver. 

Leonardo – No sentido que seja incluído na Ordem da Sessão Ordinária da presente 

data, para votação do Projeto de Lei Nº 037/2018 de autoria do Poder Executivo que 

autoriza o Municipio de Nova Santa Rita a Outorgar autorização de uso de Bem Público 

Municipal a Entidades interessadas e dá outras providencias. Aprovado por 

unanimidade.  Ver. Jocelino – No sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da 

sessão ordinária da presente data, o Projeto de Lei Nº 034/2018 de autoria do Poder 

Executivo – Altera as atribuições do cargo social conforme disposto no anexo único da 

Lei nº 678/2003 alterada pela Lei Nº 928/2009, no plenário desta casa, nos termos 

regimentais. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1815/2008 – PROJ. DE LEI 

Nº 038/2018 – De autoria do Poder Executivo – Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a Conceder Abono Salarial aos agentes comunitários de Saúde. Aprovado por 

unanimidade. PROCESSO Nº 1811/2018 – PROJ. DE LEI Nº 037/2018 – Autoriza o 

Municipio de Nova Santa Rita a Outorgar Autorização de uso de Bem Público 

Municipal a Entidades interessadas e dá outras providências.  Pedido de vistas por uma 

semana. PROCESSO Nº 1648/2018 – PROJ. DE LEI Nº 034/2018 – Altera as 

atribuições do Cargo de Assistente Social conforme disposto no anexo único da Lei 

678/2003 alterada pela Nº 928/2009. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES –.  

PAUTA: PROCESSO Nº 1713/18: PROJ.  LEI Nº 035/18 – De autoria do   Poder 

Executivo - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Santa Rita para o 

exercício financeiro de 2019. Dada a 1ª Pauta. PROCESSO Nº 1568/18: PROJ.  LEI   

Nº 057/18   – Cria   gratificação   de      natureza especial para motoristas do Município, 

que exerçam suas funções na Secretaria Municipal de Saúde. O autor solicitou o 

arquivamento do Projeto. REQUERIMENTO: Mesa Diretora - No   sentido de   que   

sejam   realizadas    Sessões Especiais dia 18 de dezembro próximo, para eleição da 

Mesa Diretora da Câmara, após a reunião ordinária prevista para a mesma data; e dia 02 

de janeiro de 2019, às 19h, para a posse de seus membros. Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES: Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a 

possibilidade de ampliação do número de salas de aula na Escola Municipal Santa Rita 

de Cássia (Escola Fazenda), devido ao aumento da procura da única escola de turno 

integral. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocar nas principais sangas e córregos da Cidade, caixas coletoras 

para evitar que lixo lançado nesses pequenos afluentes possa poluir os rios que banham 

o Município. Aprovada por unanimidade.  Ver. Júlio - No sentido de que a secretaria 

competente construa dois quebra-molas na Estrada João Correia, nº 170, na curva do 

“S”, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue o conserto da ponte na Estrada do Luizinho, bairro Sanga Funda, 

ponte que liga Nova Santa Rita ao Município de Portão. Aprovada por unanimidade. 

Verª. Ieda - No sentido de que os Correios realizem a entrega de correspondências nas 

ruas do Condomínio Lago da Califórnia: Rua Alfazemas, Rua Bromélia, Rua das 

Camélias, Rua das Dálias, Rua Orquídeas, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. 
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No sentido de que a Empresa de Ônibus Cidade Nova Santa Rita analise a possibilidade 

de colocar mais linhas de ônibus para atender o bairro Granja Nenê. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de rede de 

100 metros na Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de construir uma Escola 

Técnica no Município de Nova Santa Rita. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de fresa 

compactada com dois quebra-molas na Estrada Marinho Peixoto. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente notifique o 

proprietário do terreno situado na Rua 11 de Abril, ao lado do nº 1232, casa B, pois o 

mesmo se encontra abandonado com matagal e possui um galpão que está sendo 

utilizado por usuários de drogas. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a poda de árvores e a construção de passeio para pedestres 

na curva da Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 3818, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente providencie a 

colocação de lixeiras comunitárias em todos os locais de difícil acesso para o caminhão 

que recolhe o lixo. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a 

secretaria competente efetue reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, bairro 

Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue 

o conserto de dois quebra-molas na Av. Getúlio Vargas, em frente ao 3º Batalhão de 

Suprimentos, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de 

que a RGE Sul efetue a substituição de poste na Estrada Transaçoriana, em frente ao nº 

2400, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Jair - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de um toldo na Escola Municipal Santa Rita de 

Cássia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize o 

alargamento da Rua Gaúcha, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Mateus - No sentido de que a secretaria competente efetue a pintura de uma faixa de 

segurança em frente ao nº 890 da Av. Santa Rita Centro. Aprovada por unanimidade. 

PAUTA: PROCESSO Nº 1753/18: PROJ.  LEI Nº 036/18   – De   autoria   do   Poder 

Executivo - Inclui parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 823/2006, que institui a taxa de 

licenciamento ambiental e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

1713/18: PROJ.  LEI Nº 035/18 – De   autoria   do   Poder Executivo - Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Nova Santa Rita para o exercício financeiro de 

2019. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Nem ia usar o espaço 

na tribuna, mas eu vi a senhora falando que teve evento na escola da fazenda, Patas na 

Trilha e, foi um sucesso. Eu me chateio porque vejo a senhor alevantar essa bandeira 

dos animais e vejo a senhora e deixou uma pergunta, onde entra a parte que me deixa 

chateado, vejo a senhora o ano inteiro defendendo os projetos e as demandas que vem 

do executivo, mas não vi a senhora assumir a responsabilidade de ajudar nesse projeto 

no começo do ano que foi a castração dos animais. Vejo a senhora dizendo que encerrou 

esse ano com grande avanço, mas não vi a senhora se preocupar com esses animais que 

precisavam muito dessa parceria com o executivo. Queria que a senhora tivesse 

abraçado essa bandeira mesmo e tentasse fazer com que a prefeita fizesse essa parceria e 

realmente acabar com ano, a senhora com a bandeira erguida que realmente fez alguma 

coisa para os animais. Agora fazer um evento na escola da fazenda e não assumir a 

responsabilidade realmente com esses bichos, fico aqui chateado e mais uma vez eu 

digo que encerrou o ano como não deveria ser encerrado. Boa semana a todos. Verª. 

Ieda – Retornando à tribuna para falar praticamente para os vereadores porque a nossa 

comunidade hoje saiu mais cedo. Mas é para falar para o senhor vereador, que citou que 

eu estou levantando uma bandeira e não honro essa bandeira. Eu tenho para lhe dizer 
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que quando eu estava no executivo eu fiz esse projeto e abrimos uma licitação e 

aconteceu que a licitação deu vazia porque a única clinica que se propôs a fazer a 

castração não tinha a documentação exigida pela prefeitura. Desde que assumi, fazem 

dois anos como vereadora, continuo nessa luta e graças a Deus a minha assessora que é 

minha chefe de gabinete, ela é uma cuidadora que tem mais de 80 animais dentro do 

pátio dela e nós trabalhamos com as nossas verbas, nós buscamos sim ajuda e parceria 

com o executivo. Infelizmente eu não tenho a caneta na mão da secretaria do meio 

ambiente, é do meu partido, mas a caneta não é minha. Então eu não pude cumprir isso 

aí. Mas o senhor pode saber que até o final do meu mandato, essa peleia eu continuo e 

tenho orgulho. Não é uma coisa que inventei para ser vereadora, isso eu trabalho desde 

1997. É uma coisa que gosto e defendo o meio ambiente. E eu não sou cuidadora, sou 

apoiadora dos cuidadores, porque tem gente que diz ser cuidador, mas não tem um 

animal dentro do seu pátio. E com certeza vereador, voltarei nessa tribuna com orgulho 

de ter conseguido essa castração. Cobro do secretário do meio ambiente, não é porque é 

do meu partido que ele não é cobrado. Ele não deu prioridade, não estou falando mal do 

meu secretario, estou dizendo, apenas, que ele nesses dois anos de secretaria, ele não 

deu prioridade para esse projeto. Já está pronto dentro do executivo, é só lançar uma 

licitação. O senhor tem razão, só estou apoiando e não estou recebendo apoio do lado de 

lá, mas com certeza continuarei nessa luta. O meu projeto é castração, não recolher 

animais de rua, as pessoas confundem. Não sou favorável a canil nem de recolher, os 

animais têm que viver no habitat deles. Eu vou continuar até o fim do meu mandato 

fazendo essa briga. E refazendo meu convite agora como vereadora, para que todos os 

vereadores estejam presentes aqui na audiência pública. TRIBUNA POPULAR: Não 

houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhora 

presidente encerrou a sessão às vinte horas e trinta e cinco minutos. Nada mais havendo 

a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, 

foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

 

              Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


