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EMENDA

J g 4 ys.

Ao  Projeto  de  Lei  do  Legislativo  n°  044,  de  2021,  de

autoria da Vereadora Sônia Patas da Amizade, que instituí

no  Nlunicípio  de  Jaicareí  a  obrigatoriedade  por  parie  de

condomínios residenciais ou comercia.is, de comunicação

às      autoridades      policiais      e      órgãos      municipais

competentes da ocorrência ou indícios de casos de maus
tratos ou quaisquer violações`de direitos dos animais em
suas unidades condominiais ou nas áreas comuns.

EIVIENDA N° oi

Ariigo 1°. Fica acrescido o parágrafo 3° ao artigo 1° do Projeto de Lei do Legislativo n°

044 de 2021, com a seguinte redação:

§3°  Ficam   obrigados  os   moradores  de  condomínios   residenciais   neste   Município,

desde que sejam  proprietários de animais de estimação,  em  específjco, felinos,  a telar seus

imóveis, seja com telas ou redes de proteção.

Câmara Municipal de Jacareí, 26 de maio de 2021.
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de JaGareí
Ao  Proieto  de  Lei  do  Leaislativo  n°  044.  de  2021.  de autor.ia  da Vereadora  Sônia  Patas  da  Amizade,  ciue  inst.ituí  no

M_u_nÉÉDio  de  J[a!=3ame±Íia_o_briaatoriedade  Dor  Darte  de  condominios  residenciais  ou  comerciais,  de  comunicacão  às

autoridades Doliciais e óraãos municiDais comDetentes da ocorrência ou indícios de casos de maus tratos ou auaisauer

violacões de direitos dos animais em suas unidades condominiais ou nas áreas comuns.

JUSTIFICATIVA:

Submeto  à apreciação dos  Nobres Vereadores  a  Emenda  n°

01  que insere no  Projeto,  os moradores, .proprietários de felinos,  sejam  obrigados a telar sua

unidade  condominial,  com  tela  ou  rede  de. proteção,  tendo  em  vista  o  incomodo  que  esses

animais soltos causam a outros moradores.

Câmara Municipal de Jacareí, 26 de maio de 2021.

ZADE§ÔNIA PAT

Vereadora -PL
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