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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Edital no 002/2022 
Audiência Pública sobre a situação de animais abandonados, cães comunitários 

e demais assuntos relacionados a este tema. 

LUIS FERNANDO TORRES, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Vereadores de Caçapava do Sul, juntamente com a Vera.  Patricia Castro e o Ver. Marco 
Vivian, autores do Requerimento n° 07312022, torna público a realização de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA na data de 29 (vinte e nove) de agosto de 2022 (Segunda-feira), às 18 
horas, no Plenário desta Casa Legislativa para debate sobre a situação de animais 
abandonados, cães comunitários e demais assuntos relacionados a este tema. 

Os Vereadores, entidades ou cidadãos que quiserem apresentar 
sugestões e se pronunciar sobre o assunto deverão fazer prévia inscrição junto à 
Secretaria Geral da Câmara de Vereadores até às 14 horas do dia 25 (vinte e cinco) de 
agosto de 2022 (Quinta-feira) sendo que somente os 08 (oito) primeiros inscritos poderão 
se manifestar pelo prazo de 5 (Cinco) minutos sem apartes. Os demais poderão 
encaminhar por escrito sua manifestação. 

A metodologia a ser observada será determinada em Resolução de Mesa 
e explicada na abertura da Audiência Pública. 

A audiência pública poderá ser acompanhada com transmissão através do 
Facebook do Poder Legislativo no Iink: 

https://www.facebook.com/camaradevereadoresdecacapavadosul.  

Dúvidas, esclarecimentos e sugestões poderão ser enviadas através do e-
mail contatocacapavadosuI.rs.Ieg.br e serão recepcionadas até as 15 horas do dia 31 
(trinta e um) de agosto de 2022 quarta-feira). 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES 
CAÇAPAVA DO SUL, em 18 de agosto de 2022. 
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