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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   22/02/2022 

      BOLETIM Nº  004-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 

ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA - (Projeto de Lei CM nº 007-
02/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 007-02/2022 - Dispõe sobre a proibição de 

animais vivos a título de brinde, sorteio e outras formas de 

premiação. 

****************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 112/2022) 
 
Req. 112/2022 – Solicita espaço para falar sobre: saúde, obras e 
educação no município de Lajeado. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 113, 
114/2022 e Ind. 16) 
  
Req. 113/2022 – Solicitamos ao Departamento de Relações 
Comunitárias, que agilize a cedência da parte dos fundos da área 
verde, existente na Rua Barão do Cerro Largo, no bairro Florestal, aos 
moradores do referido bairro conforme lei 10.470-2017, para que os 
mesmos possam manter a limpeza e o cuidado desse espaço, fazer o 
ajardinamento e instalação de equipamentos para o uso da área em 
questão, pelos moradores e público em geral.   
  
Req. 114/2022 – Solicita ao Poder Executivo, Sr. Marcelo Caumo, 
Secretaria de Obras e Projeto Especiais, que seja agilizado a 
construção do Ginásio para Associação do Bairro Igrejinha, onde a 
comunidade está aguardando a mais de 3 anos e não conseguem 
desenvolver suas atividades relativas ao bairro. Atualmente algumas 
atividades são desenvolvidas nas casas dos moradores devido a falta 
de um espaço adequado para os devidos fins. 
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Solicitamos à Secretaria de Obras, Departamento de Agricultura, que 
providencie na poda das árvores na Av. Benjamin Constant, na parte 
que pertence ao Jardim Botânico do Município, pois os caminhões 
que precisam avançar na pista da esquerda, acabam não tendo boa 
visibilidade em função dos galhos, podendo ocasionar risco de 
acidentes. 
  
Solicitamos a Secretaria do Planejamento e Urbanismo/SEPLAN e 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP, que providencie na 
limpeza, como corte das capoeiras, que atualmente estão tomando 
conta dos abrigos de ônibus, onde os munícipes não conseguem se 
abrigar da chuva e do sol, devido o mau estado de conservação. 
Sugiro que façam um piso nestes abrigos para que os usuários, 
tenham uma melhor qualidade do serviço. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 115/2022 e Ind. 17) 
  
Req. 115/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
  
Solicita à Secretaria dos Esportes que sejam idealizadas e postas em 
práticas escolinhas de esportes municipais no bairro Moinhos D'Água 
e São Bento. Há um déficit de atividades nesse sentido nos bairros e 
a distância impede e dificulta a locomoção das crianças ao centro da 
cidade; 
  
Solicita à Obras que providencie um abrigo contra o sol na parada de 
ônibus ao lado do Banrisul na Av. Benjamin Constant no Bairro 
Florestal; 
  
Solicita à Sec. de Obras e Planejamento a implementação de paradas 
de ônibus estratégicas no bairro Igrejinha. As crianças e trabalhadores 
ficam aguardando o ônibus sujeito às intempéries do tempo; 
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Solicita à Agricultura, em caráter de urgência, que finalmente 
concluam o plantio de grama nos canteiros da Av. Auri Sturmer no 
bairro Moinhos D’Água. Essa solicitação é feita há mais de 2 anos. 
  
Solicita à obras material e manutenção na Rua Antônio da Silva 
Machado no bairro Morro 25; 
  
Solicita NOVAMENTE (vários pedidos) à obras, material e 
manutenção na Rua Dois Irmãos, do bairro Conservas; 
  
Solicita ao Departamento de Trânsito e Sec. De Obras, a instalação de 
abrigo para parada de ônibus a qual já tem autorização para tal da 
dona do terreno na rua Décio Martins de Azevedo, 733 no bairro São 
Bento; 
  
Solicita ao Departamento de Trânsito e ao Executivo que solicite aos 
responsáveis, redutor e faixa de segurança na RS 130 entrada do 
Jardim do Cedro. Em função da alta convergência de veículos, dos 
dois lados da RS 130, da própria rodovia, o local ficou bastante 
perigoso. 
  
ADRIANO ROSA (Req. 116/2022) 
  
Req. 116/2022 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
  
Obras 
Iluminação 
Pavimentação 
  
ALEX SCHMITT (Req. 117/2022) 
  
Req. 117/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
 
Gestão Municipal; 
Desburocratização; 
Economia; 
Educação. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 118, 119 e 135/2022) 
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Req. 118/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
Municipal questionando se existe projeto ou obra orçada, para 
construção de salão ou ginásio esportivo para a comunidade do 
Bairro Igrejinha em Lajeado. 
 
Req. 119/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
Municipal e que esse encaminhe à secretaria competente cobrando a 
licença ambiental da obra realizada na beira do Rio Taquari no local 
conhecido como Porto dos Bruder. 
  
Req. 135/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas: 
 Covid; 
Volta às aulas em Lajeado; 
Investimentos em bairros; 
Superávit apresentado pela Prefeitura. 
  
 Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, cobrando alteração e 
modificação no bueiro localizado na Rua Dr.Helio T. Munhos, 60. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento e Secretaria de 
Segurança, requerendo uma averiguação nos tapumes instalados nas 
obras que ocorrem nas esquinas das ruas Quinze de Novembro com 
a Rua Padre Theodoro Amstad. Por serem vias estreitas, o avanço dos 
tapumes pode atrapalhar a visão dos condutores de veículos que 
trafegam nas imediações. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 120, 121 e 122/2022 e Ind. 19) 
  
Req. 120/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/SED solicitando que seja informada a esta Casa 
Legislativa se está correta a informação de que as crianças que 
estudam na EMEF Campestre estariam sendo obrigadas a utilizar 
uniforme. E caso essa informação esteja correta, informem também 
como vai funcionar com as crianças que não tem condições de 
comprar o mesmo, elas irão ganhar? Tendo em vista que a escola é do 
Município. 
  
Req. 121/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/SED solicitando que seja informada a esta Casa 
Legislativa se está correta a informação de que as crianças que 
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estudam em escolas estaduais como por exemplo: Presidente  Castelo 
Branco não receberão mais passagens de ônibus. E caso esta situação 
esteja correta informe também como vai funcionar para as crianças e 
adolescentes que são carentes continuar estudando tendo em vista 
que muitas não possuem condições financeiras para arcar com o valor 
das passagens. 
  
Req. 122/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/SEOSP solicitando que seja informada a esta Casa 
Legislativa o porquê de tamanha demora para ser resolvida a questão 
da Rua T, no bairro Santo Antônio, tendo em vista que é desde 
setembro de 2021 que os moradores da mesma, estão solicitando 
através até de abaixo assinado de que ela seja reaberta. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando: 
  
SEMA: requerendo a colocação de veneno para baratas no pátio do 
Condomínio Novo Tempo II, no bairro Jardim do Cedro, solicitação 
está feita pelos moradores. 
  
SAURB: solicitando limpeza e roçada de uma área verde localizada 
nos fundos da residência situada na Rua Ângelo Pulita, nº351 no 
bairro Conventos.    
  
SEOSP: solicitando melhorias nas calçadas de passeio localizadas 
entre a Rua Fialho de Vargas com a Rua Júlio de Castilhos no bairro 
Centro. 
  
MÁRCIO DAL CIN, CARLOS EDUARDO RANZI, ADRIANO 
ROSA, JONES BARBOSA DA SILVA (Req. Nº 123/2022)   
 
Req. 123/2022 – Requer a Mesa Diretora a criação de uma Comissão 
Especial de Acessibilidade e Mobilidade no Município de Lajeado-
RS, com duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogável por 
mais 90 (noventa) dias. 
A justificativa tem por objetivo realizar estudos e acompanhamento 
sobre a questão da Acessibilidade e Mobilidade no município de 
Lajeado. 
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MÁRCIO DAL CIN (Req 124, 125, 126 e 127/2022) 
 
Req. 124/2022 – Solicita que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal 
Marcelo Caumo, solicitando conforme consta os 3 (três) itens abaixo: 
relação, endereço e calendário das obras que serão executadas com o 
valor do superávit orçamentário de 2021, conforme informações 
apresentadas nos meios de comunicação local na data de 17/02/2022: 
Execução de novas calçadas e recuperação de trechos em áreas 
públicas em todos os bairros, incluindo o Parque dos Dick; 
Reformas em praças dos bairros com revitalização dos brinquedos; 
Abertura de novas vias e manutenção da infraestrutura viária nos 
bairros. 
  
Req. 125/2022 – Solicita que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal 
Marcelo Caumo, solicitar informações sobre a falta de acessibilidade 
ao segundo piso na obra de ampliação realizada na EMEF Guido 
Arnoldo Lermen, no Bairro Centenário, bem como estimativa de 
tempo para realizar obra da calçada em frente a referida obra. 
Contrato 047-04/2020 com custo previsto de R$ 938.755,87 e seus 
aditivos. 
  
Req. 126/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 22 de fevereiro 
de 2022 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
SUPERÁVIT. 
   
Req. 127/2022 – Solicita que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal 
Marcelo Caumo, solicita informações justificando o não cumprimento 
das Lei nº 11.246 de 21 de outubro de 2021 e da Lei nº 11.201 de 02 de 
agosto de 2021, respectivamente. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 128, 129, 130, 131, 132 e 
133/2022) 
  
Req. 128/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
referente a agressão desferida por prestador de serviço terceirizado 
da prefeitura ao funcionário da Câmara de Vereadores de Lajeado, no 
dia 27/09/2021, solicitando: 
 
O número da sindicância interna; 
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Cópia integral do material coletado até o momento. 
  
 Req. 129/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Educação, 
solicitando a atualização da lista de espera para vagas nas Escolas 
Municipais de Educação Infantil, conforme preconiza a Lei Municipal 
nº 10.359/2017. Conforme consulta ao site, a última atualização foi 
em dezembro/2021. 
  
Req. 130/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando que sejam instaladas câmeras de videomonitoramento nas 
proximidades da Ponte de Ferro, que faz ligação entre os municípios 
de Lajeado e Arroio do Meio, visando proporcionar segurança às 
pessoas que frequentam este local. 
  
Req. 131/2022 – Solicita o envio de ofício solicitando espaço para falar 
sobre o retorno das aulas, superávit financeiro e destinação de 
recursos para educação. 
  
Req. 132/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, 
solicitando projeto, orçamento, contrato e aditivos (em formato 
digital) do viaduto da Avenida Benjamin Constant, sobre a ERS-130, 
que liga o bairro Florestal ao bairro Montanha. 
  
Req. 133/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando que seja ajustada a direção da câmera de segurança da 
Praça Verde Vida, localizada no final da Rua Pernambuco, no bairro 
São Cristovão, em serviço contratado com o site 
http://suacidadedigital.com.br/cidade/lajeado, gerando assim mais 
segurança às pessoas que frequentam este local. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando a instalação 
de uma praça junto a área de recreação localizada na Rua Astor 
Rosing, Loteamento Monte Olímpio, no Bairro Bom Pastor. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando parada de 
ônibus nas proximidades do cemitério localizado na Rua Wilibaldo 
Eckhardt com a Rua Werno Datsch, no Bairro Imigrante. 
  
PAULA THOMAS (Req. 134/2022) 
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Req. 134/2022 – Solicita espaço no   expediente para   falar sobre:  
Desenvolvimento, economia, investimentos, educação, saúde, ação 
alusiva ao Dia Internacional da Mulher. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 136/2022) 
  
Req. 136/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária de 
22/02, para falar sobre: 
Meio Ambiente 
Literatura 
Educação 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 137 e 138/2022 e Ind. 21) 
  
Req. 137/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
 
Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento 
das metas fiscais, referente ao 3º quadrimestre de 2021; 
Requerimentos do Boletim; 
Projetos da Ordem do Dia. 
   
Req. 138/2022 – Solicita à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que 
envie Ofício em nome da Câmara de Vereadores de Lajeado, à 
Cooperativa de Eletricidade Rural de Teutônia - CERTEL, saudando 
funcionários, direção e associados, pela passagem dos 66 anos de 
fundação ocorrido em 19 de fevereiro deste ano. 
JUSTIFICATIVA: 
A Cooperativa fundada em 19 de fevereiro de 1956, atende em torno 
de 76.000 associados, em 48 municípios da região; 
A mesma tem uma participação muito importante e histórica no 
fornecimento de energia, sendo uma referência nesta área pela 
qualidade e agilidade nos serviços prestados e contribuindo de forma 
direta e fundamental no desenvolvimento econômico e social da 
nossa região. 
 
Ind. Nº 021/2022 - Solicita o envio de Ofício à Secretaria de 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade – Departamento de Trânsito 
e à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, reiterando a sugestão de 
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melhorias nas lombofaixas situadas na Rua Júlio de Castilhos – Bairro 
Centro. 
JUSTIFICATIVA: 
Boa parte destas lombofaixas estão com a camada asfáltica 
deteriorada e irregular, causando um mau aspecto às mesmas; 
É a área de maior movimentação de veículos e pedestres na cidade, 
sendo muito importante a boa conservação, para oferecer mais 
segurança aos usuários; 
Quanto maior a demora na restauração, maiores serão os custos; 
  
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 
145/2022 e Ind. 22) 
  
Req. 139/2022 – Solicita espaço para falar sobre: 
 
Educação; 
Saúde pública; 
Autismo; 
Transporte Público; 
Escrituras da extinta COHAB; 
Escolas estaduais; 
Gás natural canalizado do RS. 
  
Req. 140/2022 – Solicita o envio de ofício ao Ministério Público 
solicitado que intervenha junto a estes assuntos: 
Venho através deste solicitar que o MP intervenha junto ao Executivo 
a solução dos requerimentos feitos por este gabinete, devido às 
inúmeras solicitações que já foram feitas ao Executivo, sobre o abrigo 
de ônibus situado na Avenida Benjamin Constant, número 900, Bairro 
Centro. 
Ponto com grande número de usuários, e inúmeras reclamações, de 
pessoas ao tempo (chuva, sol) não possuindo assento 
impossibilitando que pessoas possam fazer o uso deste local como um 
ponto de ônibus. Pessoas deficientes, gestantes, idosos, mães com 
criança de colo, ficam à mercê do tempo não tendo o mínimo de 
dignidade e condições de aguardar a linha de ônibus.  
Por este e outros tantos motivos estamos solicitando que o MP venha 
buscar juntamente ao Executivo a solução para o problema que é o 
anseio da comunidade Lajeadense usuária do Transporte público 
Municipal. 
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 Req. 141/2022 – Solicita o envio de ofício ao Ministério Público 
solicitado que intervenha junto a estes assuntos: 
Venho através deste solicitar que o MP intervenha junto ao Executivo 
a solução dos requerimentos feitos por este gabinete, requerimento 
1752 e 1795 de 2021 devido às inúmeras solicitações que já foram 
feitas ao Executivo, referentes ao Banheiro do maior parque da 
cidade, Parque Professor Theobaldo Dick. 
As reclamações são diárias de usuários que não conseguem fazer uso 
do banheiro situado na praça próximo aos Food Truck, mães, 
famílias, idosos acabam tendo que ir para casa, pois o atual banheiro 
encontra-se lacrado impossibilitando assim o uso do mesmo. No 
período de Dezembro de 2021, levamos ao conhecimento da atual 
administração as péssimas condições em que se encontrava o referido 
banheiro, alagado, sem porta, sem iluminação, privadas entupidas, 
buracos na parede de divisão de um banheiro para o outro, vasos sem 
tampas.  
Todas essas situações que foram citadas, fazem que o banheiro seja 
impróprio para uso, dependentes químicos e profissionais do sexo 
estão fazendo o uso do mesmo. A comunidade Lajeadense clama por 
uma solução.  
Levo este assunto ao conhecimento do MP, acreditamos que com sua 
intervenção possamos juntamente com o executivo dar a comunidade 
Lajeadense um espaço de qualidade e dignidade ao qual o cidadão de 
Lajeado merece.    
  
Req. 142/2022 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de 
Trânsito, solicitando que seja feito um possível estudo para a 
construção de uma rótula ou providencias no sentido de regular o 
trânsito na Avenida Benjamin Constant na altura do restaurante fogo 
de chão, onde começa a duplicação da Avenida o cruzamento em 
horários de muito movimento se torna muito perigoso aos veículos e 
pedestres.  
  
Req. 143/2022 – Solicita o envio de ofício ao Executivo solicitando a 
intervenção junto ao Estado na manutenção das salas de aula da 
escola Fernandes Vieira que estão a mais de um ano sem as devidas 
manutenções, inviabilizando as aulas nestas salas. Devemos 
considerar que mesmo a escola Fernandes Vieira ser Estadual temos 
a responsabilidade de oferecer possibilidades para que nossas 
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crianças e famílias de Lajeado busquem ali um ensino com qualidade 
e com uma estrutura digna. 
  
Req. 144/2022 – Solicita o envio de ofício ao Secretaria de Educação, 
solicitando que a Escola Oscar Koefender localizada no Bairro 
Nações, reveja a possibilidade juntamente com a secretaria 
competente para amplia a faixa de idade, de atendimento das 
crianças, passando a atender até o nono ano, e não somente até a 
quinta série como é o atendimento atualmente. 
  
Req. 145/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Agricultura 
solicitando que seja disponibilizado um espaço coberto para os 
produtores da feira, que é realizada na praça do papai Noel. Os 
mesmos reclamam com as condições que tem que expor os produtos 
em dias de chuva, não tem como trabalhar por não ter uma cobertura.  
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às 
seguintes demandas. 
 
Concerto da boca de lobo que está quebrada na esquina das ruas 
Santa Catarina com Rua Paraná, Bairro Santo André.  
      
Solicita manutenção da ligação das ruas Afonso Celso com 13 de 
junho, Bairro Santo André. 
 
Solicita troca de lâmpada Rua Maria Francisca dos Santos número 
116, Bairro Morro 25. 
   
Troca de lâmpada queimada rua Cristiano Dexheimer, número 403, 
Bairro Campestre. 
     
Troca de Lâmpada travessa rocha, número 157, Bairro Campestre 
Solicita manutenção da rua Zeno Schmatz, Bairro Moinhos desnível 
nos encontros do calçamento com a parte não pavimentada. 
 
Conserto da boca de lobo quebrada abaixo da lixeira na rua Maranhão 
em frente ao 411, Bairro Universitário. 
   
Colocação de braço e lâmpada na praça da rua Piauí, Bairro São 
Cristóvão. 
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Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda 
às seguintes demandas. 
       
Solicita a limpeza/roçada e manutenção. 
    
Solicita recolhimento de lixo verde Rua Maranhão em frente ao 411, 
Bairro Universitário. 
   
Solicita o recolhimento de lixo verde na rua maranhão em frente ao 
190, Bairro Universitário.  
     
Recolhimento de lixo verde, na rua Edvino Henrique Becker ao lado 
do 319, Bairro Universitário. 
     
Limpeza e recolhimento de lixo verde rua Vitória lateral do ginásio e 
praça do Bairro Universitário 
      
Limpeza/roçada da praça do Universitário localizada na esquina das 
ruas Edwino Henrique Becker com Rua Vitória. 
 
Limpeza/roçada das duas praças da rua Piauí, Bairro São Cristóvão. 
      
Recolhimento de galhos/árvores caído junto à praça da rua Piauí, 
Bairro são Cristóvão ao lado da quadra de areia. 
  
Solicita a colocação de areia na quadra de vôlei da Rua Piauí, Bairro 
São Cristóvão  
     
Recolhimentos de móveis para descarte rua Piauí na área verde em 
frente ao 713, Bairro São Cristóvão. 
  
Limpeza/ Roçada da Rua João Willibaldo Bergmann, Bairro 
Conventos. 
     
Solicita a roçada e limpeza da grama da Escola Santo Antônio devido 
a volta as aulas que acontece essa semana.  
   
Recolhimento de lixo verde rua Sabiá em frente ao Campo do 
Americano, Bairro São Cristóvão. 
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Solicita o envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente para 
Manutenção da lixeira na Rua Zeno Schmatz Bairro Moinhos d’água, 
a mesma está com os pés quebrados. 
  
Solicita o envio de ofício a SEPLAN para que atenda a seguinte 
demanda: 
    
Solicita notificação para limpeza do terreno Rua Aracaju ao lado do 
número 98, Bairro Universitário. 
  
Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito, solicitando 
que seja feito um possível estudo para a colocação de um quebra-
molas na Rua Oswaldo Mathias Ely na altura do número 1963, Bairro 
Montanha.  
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 146, 147, 148 e 149/2022 e 
Ind. 023) 
  
Req. 146/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que estude a viabilidade de implantação, em cada bairro 
da cidade, de Estações de Sustentabilidade - equipamento preparado 
para receber resíduos recicláveis levados de forma voluntária pela 
população. 
As Estações de Sustentabilidade são instaladas em contêineres 
marítimos com vida útil vencida, adaptados para a nova função. A 
intenção é mudar a cultura da população em relação ao lixo reciclável, 
tornando-a responsável pela separação e induzindo a repensar a 
produção de resíduos. 
A proposta é que o local fique aberto 24 horas e a população possa 
realizar o descarte quando for conveniente, não precisando mais 
esperar pela coleta seletiva domiciliar. 
Podem ser instalados modelos de Estações de Sustentabilidade, que 
devem ser utilizados conforme o perfil da região em que a unidade 
for instalada. 
  
Req. 147/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando a criação do Cadastro Único de Violência Doméstica 
(CAVID) e que consiste na junção de todas as informações relativas 
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às vítimas de violência doméstica provenientes dos órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais. 
O Cadastro colherá as informações de todas as redes e serviços de 
atendimento, incluindo as provenientes dos serviços de saúde, 
assistência social, segurança e educação, e unificará essas 
informações.  
Delegacias, a Defensoria Pública e o Ministério Público poderão 
enviar mensalmente as informações relativas às vítimas de violência 
doméstica para o CAVID.  
O CAVID encaminhará as vítimas de violência doméstica para os 
programas municipais de atendimento. 
  
 Req. 148/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo que 
informe o saldo financeiro de todos os Fundos dos Conselhos 
Municipais. 
  
Req. 149/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando a reativação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, criado pela Lei Municipal nº 7.340/2005. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando celeridade, 
na instalação da parada de ônibus em frente ao Hospital Bruno Born 
e que reforme e aumente a parada de ônibus localizada na Av. 
Benjamin Constant entre as Ruas Francisco Oscar Karnal e João 
Batista de Melo. 
************************************************************************************ 
   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  22 de fevereiro de 2022 


