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PROJETO DE LEI

Dlsp5e sobre a habita?ao de animals domesticos em
condominios.

0     PREFEITO     DO     MUNIcipIO      DE     JACAREi.

USANDO    DAS    ATRIBUIQOES    QUE.     LHE    SAO

CONFERIDAS    POR    LEI.     FAZ    SABER    QUE    A

CAMARA MUNICIPAL APROVOU  E ELF SANcioNA

E  PROMULGA A  SEGU[NTE  LEI:

Art.   10   E   iivre   a   habitagao   cie   animals   domesticos

pertencentes ao proprietario de im6ve! ou ao inquiiino, em condomimos de casas

ou de apartamentos,  no ambito do Municipio de Jacarei.

§  1° E vedado manter ammais em local desprovido de

higlene, ou que os prive de espago, ar,  luminosidade, sombra para a manuten?ao

de uma vida  digna

§  2°  E  vedado  criar  ou  manter trancacio  o  anima;  ria

sacada  c}o apartamento

§  3°  0  barulho  excessivo  proc!uzido  pelo  animal  ao

(ongo do dia c!eve ser comunicado ao tutor,  para que o responsave! cuic!e de s``pi*t

animal de estima?ao,  contratando urn educador ou utilizando outras ferramentc.as

de {reinamento  para  que  o  barulho  excessi\/a  ao  longo  do  dia  seja  minimizado,

sendo  respeitada  a  idade do  animal,

Art.       2°      0      condominio      podera       reaiizar       a

cadas{ramento clos  animais,  bern como  requerer,  a  qualquer tempo,  carts;ra  dr?

vacma?ao
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Art.   3°   0   nao   cumprimento   desta   let   implicara   na

apl!cagao de  multa  no valor de  5  (cinco) Va!ores  de  Referencia do  Municipio  ao

tutor`   podendo  ser  dobrada  no  caso  de  reincidencia,   sem   prejuizo  c!e  outras

sang6es.

Art.  40 As  despesas  decorrentes  da  execugao  desta

lei  ocorrerao  por conta das dotag6es  pr6prias de ongamento vigente.

Art.   5°   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua

Camara icipal de Jacar

`S-6NIAREG!NA

05 de novembro de 2021

(S6NIA PATAS  DA AMIZADE)

Vereadora -PL

publicagao
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A  presen{e  propositura  tern  como  objetivo  fomentar a  iniportancia  d£>  se

prcporcionar  cuiclado  e  bern-estar  a  urn  animal  de  estima?ao,   bern  coma  aG

proprietario-cond6mino,  respeitando~se os direitos func!amenta}s de ambos

Nao Qbstante o fato dos an!mais de estimagao manterem  urn ia?a afetrvfo

impCirfarite e significativo com  pessoas da fain"ia,  que  na  maioria das vezes saci

considerados    urn    membro   famiiiar,    nao   sendo   dificil    momen{os    eni    ¥ue

d!sc6rd!as advindas cle rela?6es condominais eri\tolvendo esses an!mais de lima

maneira   taQ   s!gnif!catjva   que,   somac!as   ccm   a   forGa   da   c!esiguaiclade   enEre

i=ondominio e propnetar!o do animal,  resuifam na c!oagao do animal e ate mesrnc

nc seu abandono.

Atualmente  grande  maioria  c!as  pessoas  moram  em  apartamento  o  que

fez com  que elas transformem  as sacadas em  quintal,  onde  DEPosiTAM  sEus

animais  SEM  0  MiNIMO  DE  PIEDADE  OU  COMPAIXAO,  os  mantendo  presos

24  horas  por c!ia.

Ha intimeros casos em que os animais por urn ato de desespero se jcgam

das  sacac}as  afim  c!e  buscar  urn  ambiente  melhor  pare  si    longs  do  sol    das

chuvas e clo ca!or extensjvo.

Nao ha o que se falar que as sacadas dos apartamentos nao sac quin{ais

para  que  sew  animal  seja  mantido  preso  ne!a,  sendo  que  grande  maiona  c!eias

tern espagos exiguos com ilummagao solar em grande parte do dia, fazendo com

qLie  muitos anjmais,  assim  como os que ficam  presos em  carros,  acabem vinc!o

a 6bito  por conta do calor,

0   ponto   princjpai   6   manter   a   sa!ubriclacle   dos   anima;s   e   dos   c!emai.a

cond6minos do  local,  estabe!ecendo  regras de convivio   bern cenio  regras  par,3

a  bern estar dQ animal,

Nae ha d{!v[das que a ausencia de iegis!agao sobre a assLinto em qijestacj

a.u!mma   na   atrlbu§gao  !nc!evida   da  funQao   iegisiativa   ao   Poc§ei-Juc!!ciar!o    cF=je,
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raras  vezes`  6  obrigado a  dirimir confl!tos em  decorrencia  da ex!stencia  cie

lacuria juriciica
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Diante   de   todo   exposto,   conto   com   a   apoio   dos   meus   Pares   pare

aprovagao do  PrQjeto de  Lei,

Camara Municipal de Jacarei,  05 de  novmebro de 2021.
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Cachorro  morre  ap6s  ser  preso  eFis  47
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varanda cle apartamento em Vit6ria
`.                                    .            .: .....                       ``                        .                                                     .                                       '                                         .                     .
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him.  c.achorra  morreij  ap6s  ter  sido  preso  na  veranda  c!e  urn  apar{amentc;  err

Jari=!m  cla  Penra`  em  Vit6r!a,  A  Comissao  Pariamentar  c!e  !nqu6rito  (Cplj  jj(cs

IV#aL{s  Tratos  Contra  os  Ammais,  da  Assembie!a  Legislativa  dci  Esp{ntG  Sarttc

vao  oL!`¢!r o  dons  c§o  animal  nesta  quinta-feira  (14)  para  apufar S  casc\

Vicieo§  e  fetos  gravadas  per  vizinhos  mostram  que  os  eachc}rr8s  r!aiJ

¥mham   €omD   ir  para   outro   c6modo  durante  todo   o  fim   de   semana<
`auarid6 as  pessoas conseguiram entrar no  iocai  para 8  resgatet  negte

domingci  (18j,  c}  eachorro ja  estava  morto~

Aigumas  pessoas  que  ajudaram  a  resgatar  a  animal  tamb5m  serao

QLjvic!as  pe!a  Cpi.

C} eorpo de Bombeir®s infc2rmou qthe recebeu  urn chamado pouGo ari€EE`s

dag  16h dc} domingoc  Uma  pessoa cont®u  que a cEichorro es¥ava  prfsCi>



Uma equips do Ciodes tena  ligado varias vezes para a  pesssa qapg fez

a   dendncia,   pars   valiciar  a   ocorrencia.   mas   come   naei  teve   ret®ftapT,~~t,
'\          I-`

car€elou o chamado,

Pop   isso.   a   equips   nao   foi   ao   local   Os   bombeiros   expiicaram   qJL!e

retomar a iiga§ao 6 urn procediment8 padrao pars se preven!r de trcjtes



Ap6s  dentincia de  rmausditFTat©S5 ``

eaein®rFT®  pFTes®  ®rm  sacada  d©

aparfeamento de Be!6m 6 iocaiiHadi®

lmagem do animal usando uma focinheira  na sacada de urn edificio

foi  compartilhada   pelo  Abrigo  Au   Family.   Tutores  do  cao  se  disseram

arrependidos.

A denl]ncia de urn cachorro usando focinheira,  preso  na sacada  de

urn apartamento,  mobilizou  internautas de  Bel6m,  no  inicio da tarde deste

domingo  (22).

0  cao  fotografado  estava  em  urn  edificio  localizac!o  na  rua  Joao

Balbi,  no bairro de  Nazare,  e ja esta fora de situagao de risco.

0  advogado  Wellington  Santos,  membro  da  Comissao  de  Defesa

dos  Direitos dos Animals da Ordem c!os Advogacios do Brasi! -Se?ao Pars

(OAB/PA), foi ate o apartamento e conversou com os tutores,  que,  deviao



a  repercussao,  disseram  estar  arrependidos  pelo  tratamento  que  deram

ao cachorro e retiraram o animal da sacada.

Com o caso esclarecido,  a ONG Abrigo Au  Family divuigou em  suas

redes sociais:

Flnal  felizl  0  caso  foi  resolvido.  0  animal  foi  retirado  da  sacada,  a

familia  pediu  desculpas  pelo  ocorriclo  e  se  comprometeu  em  rlunca  mais

deixa-lo em tal situag2io.  Contamos mais uma vez a ajuda dos advogacios

Wellington  Raiol  e  Vanessa  Raiol  que  estiveram  no  pr6dio  onde  o  arl!mial

mora e conversaram  com  os tutores,  que  se  mostraram  arreperldldos do

ato.

Ap6s a  publicagao,  o Abrigo Au  Family decidiu  remov-er a postagem

de  agradecimento  e  outra  publicagao  por  entenc!er  que  a  caso  es[ava

tomando urn vies  politico  partidario.

REPERCUSSA®

A imagem do cachorro preso na sacada foi comparfilhada nas redes

sociais do Abrigo Au  Family,  ONG de resgate e protegao animal.

Na deni]ncia, foi  informado que "o animal  passa 24 horas na sacac!a

e   faz   uso   de   focinheira   para   nao   latir   e   nao   chamar   atengao   cjos

transeuntes".

A  publicagao  tambem  provocou  a  OAB/PA,   Minist6rio  Pdblico  do

Estado do Pars (MPE/PA) e Divisao  Especializada em  Meio Ambiente cia

Policia  Civil   (Dema),   pedjndo  providencias,   e  que  nao  acionassem   urn

"veterinario que nao e perito e que nunca constata maus tratos"
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i#   'it;Poucos minutos ap6s a pubiica?ao feita pela ONG,  a Assessoria^ale
-`  _  --   -`-

lmprensa  da  Policia  Civil  tomou  coniiecimento  e  disse  aue,  ate  aquele    \-`  ``r

momento, "a Dema nao recebeu qualquer formalizaeao de dentincia sabre

essa  situagao",  e  que  estavam  "procurando  ajuciar  para  verificar  se  a

dentincia e verdadeira ou falsa".

Ainda   segundo   a   assessoria,   a   publicagao  foi   encaminhada   ao

diretor  da  Dema,  delegado  Waldir  Freire  Cardoso.  para  as  providencias

cabiveis.

0  Abrigo  Au  Family,  algumas  horas  ap6s  a  repercussao  do  caso,

afirmou  em  outra  publicagao  nas  redes sociais que  a denLmcia  havia  sido

formalizada junto a  Dema.



Cachorro ficou preso na varanda que

fugir de maus-tratos

Aconteceu   na   Rtissia,    Urn   cachorro   ficou   pendurado   em   uma

varanda ac) tentar escapar dos maus-tratos. Vizinhos de uma cc)munidac!e

de Tutaev descobriram o animal  e  resolveram  se reunir,  intrigados com o

que  estava  acontecendo.  Logo  perceberam  que  nao  era  urn  acidente,  o

cachorro estava fugindo para sa!var sua vida.

A    comunidade    conseguiu    resgatar    o    animal    dessa    si{uagao

perigosa.  A  principio,  as  pessoas  nao  entenderam  de  onde  vinham  os

uivos,  mas  logo descobriram  o  pr6dio e o cachorro  penduraclo  de cabe?a

para baixo   Horrorizados,  decidiram  agir rapidamente.

Urn dos vizinhos conseguiu uma escada, e juntos resolveram ajuc!ar

o animal a escapar dos maus-tratos de seus tutores

f,„Lj,,1i=-t
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Quando    finalmente    conseguiram    abaixa-lo`     perceberam     also

terrivel:  o cachorro estava desnutrido e a ponto de morrer de tome.

Os  vizinhos  o  levaram  ao  veterinario,  o  animal  sofria  de  anemia  e

estava  em  estado  critico.  "Rada"  poderia  morrer a  qua!quer  momentc  se

nao fosse levado para o atendimento cie emergencia.

.i.#



Nenhum  abrigo  de  animais  queria  assumir  a  responsabilidade

Rada.  Mas  horas  depois,  o abrigo `.Do  Good",  decidiu  leva,lo  para  lhe  dafa`+.i-':T`?,,:;h=rf

urn {eto e comida.

Aparentemente; o dono de Rac!a era alco6latra e parou de aiimenta-

lo por varias semanas.  Nada se sabe sobre as outras pessoas da casa.

0 dono de  Rada fugiu,  e atualme,nte e denunciado por maus-tra{os

de animais.

Rada,  o  cao  que  sobreviveu  a  uma  quecia  garantida,  esta  sendo

cuidado   por  voluntarios  do  abrjgo  que  todos  os  dias  esperam   a   sua

melhora,  e ja saiu  do estado cr[tico.
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Vira-lata  Mel morreu aos  11  meses (Foto:  Reprodugaci/Facebc)ok)

Uma cadela `jira-!ata chamacia "Me!", de 11  meses, morreu na madrugacia 3c`

dig 25 de  c!ezembro ap6s se assustar com a  baru!ho provocac!o peia explcsao (de

fogos  de  artificio  na  celebraGao  cla  noite  cie  Natal  a  episddio aconteceu  ri¢  bairrrj

Universidade,  na  Zone  Suj  de  Macapa.  Segundo  a  done,  Bruna  G6es,  G  animai

es{ava  amarredo  em  ijma  coieira  na  sacada  da  casa,  que  tern  c!ols  andares`  e

cjurante a queima de fogos se jogou e morreu enforcadou

Em urn grupo de adogao de anmais na rec!e social Facebook, a amapa3nse

re!atou  c;  ocorrido e  postou  urn  video  com  fotos  da  cade!a`  A  public:agao  cornov'eu

centenas de internautas, e havia ticic quase 400 curtidas ate esta segurida-feira (29}
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Dona do animal postou mensagem em urn grupo no Facebook relatando a
trag6dia  (Foto.  Reprodugao/Facebook)

Itja publica§ao,  Bruna se refere ao amma! come "fiiha" e atribLii a tragedia ac!s

fogos de artificiov "Uma dor que nao estou conseguindo suporta.  . eu m€ cLiip§3 toc!os

os dias por isso a amda tom pessoas pare me dizer que 6 s6 ado{a oul~ro perec!do

eta  nao era substi{uivel  [sic]".  publicou.

Emoc!onada   Bruna  contou  ao Gl  que  amarrou  Me!  e  os  outrc>s  dots  caes

pcirque sabia que e!es se assustariam com os fogos que normalmeiife os v'izirihos

so!tam  na  noite de Natal,  Para eta,  a morte da cac!e!a foi  uma trag€cEla que rna;-cars

a data.



(Foto:  Bruna G6es/Arquivo  Pessoal)

"Foi  tudo  muito  rapido.   Quando  comegaram  a  so!{ar  os  ¥c3gGs  ouvi  a   Fat.fie;i

latindo e depots de  10 m!nutos pedi para a minha sobrinha ir ate a sacada sc!!ta-lQs.

foi  quancjo  eia  percebeu  a  faita  dela   Foi  urn  c!esespero.  Pensei  em  rni!  coisas  e

depots de urn tempo a encontramos enforcacia, Foi uma tragec!ja que acabcju cc!m o

mew  Natal e o cia  minna familia",  disse Bruna^

A cads)a havia sido adotada em janeiro de 2014 e es{ava prestes a comple{ar

urn ano.  Pare  a dons clo animal,  a  morte cie Mei foi causacia peia quema de fogos

de  artlficiot  segunc!o  eiaQ  feita  de  forma  irresponsave!  pela  pQpula€aci  durante  as

festas de fin c!e ano.
"Eu  nao tinha o costume de amarfala.  E!a vivia  com  a gen{e sclta der!trQ d£3

casa, como urn membro cia famiHa`  Era querida por todos aqurL  lamerttou

Nas vesperas do Rev6i!lon`  Bruna pede a popu!agao que tenha consciencia na hera

da queima Ci'e fogos
"As  vezes  as  pessoas  nao  imaginam  que  os  fogos  podem  cleixar  nossos

bicn!nhos aterrorizados.  Poderiam ciar mais afengao a essa situa?ao na cidac!e pars

r:ao acontecer uma ou'{ra fatalidade coma ocorreu com a Mel`',  plediuc



Cachorro acorrentado tenta se libe
pu]ando  de  sacada  e  quase  nao    i:```:I-¢cl~~=+'#

sobrevive
A equipe de resgate animal  estipula que  Beila ficou cerca

Imagine viver em  uma varanda  pequena,  solitario e,  sobretuc!o`  com  uma

corrente em volta  do  pesco?o.  Parece cena de tortura,  e era exatamente assim

que  urn cachorro vivia,  ate tentar se  libertar e viver horas que aevem ter siclo  as

mais desesperadoras de sua vida.

Bella  estava  presa  por uma grc>ssa corrente de ferro  no terceiro andar de

urn  apartamentc)  em  Cairo,  no  Egito,  i]nico  !Ligar que  ela  conhecia  na  vida   Foi

entao que,  em  urn impulso:  decidiu  se arriscar e  puiar da varanc!a



\
Pessoas que  passavam  pela  cai?aaa  ouviram  urn barulho  alto  de  choia=.=1-I:=;==*`

e la estava  Bella,  presa  pelo  pescogo,  por uma  corrente que comegava a  cortar

sua pele.  Ainda  assim,  a ajuda ainda !evou  rioras para chegar

De   acordo   com   Lauren   Connelly,   de   uma  equipe  de   resgate   animal

chamada   SNARR   (Special   Needs   Rescue   and   Rehabilitation,   em   ingles`j,   o

cachorro deve ter ficado ali,  pendurado,  per cerca de cinco horas

Qijando  alguem  finalmente  subiu   no   apartamento  para   saiva-la`   Belia

es{ava  viva  por  muito  pouco.  Os  machucados  em  seu  pescogo  eram  graves  e

ela  estava  multo  magra  e  desnutrida.  Uma  ONG  animal  da  cia`acie  a  resgatou  e

cuidou dela,  com  alimentos e medlcagao

Foto.  The  D3dc,

Urn nova vida

Mas  ainda  mais  importante.  coriseguiram  c!ar  uma  nova  \J)da  a  Bel!a    a

ESMA `/ tian Societ for Me,rcv to Animais\ ent,rou em contato conl aSNARR.

que a sediada ncs Estados Unic!os e especia!!zada casos urgentes e dificeis.

Frequen{emente,  os  dois  grupos  se  unem  para  encontrar  novas  tu{ores

nos  Estados unidos para caes abandonac!os em sjtuagao critica no Egito
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Assim,   Belia  voou  -  literalmente  -  para  o  outro   [ado  do  mundo`\;

cc)nhecer  sua  nova  familia.  Ela  ficou  temporariamente  na  casa  de  uma  in

que  vive  em   Massachusetts,   e  postenormente  foi  adotada  por  urn  casal  de

Houstc)n,  no Texas.

Hole,  Bella  tern  ate  urn  irmao  mais  velho;  e  de  acordo  com  seus  novos

tutores,   ela   ama   brincar  na  agua  e  deitar  no  sofa   para  assistir  TV,   cenario

espetacularmente diferente do que ela viva antes

"Hoje   eta   esta   comp!etamente   .recuperada.   Nem   da   para   saber   que

aconteceu",  conta  Connelly   "Ela  e  iricriveimente  mimada"   conc}uj


