
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALAclo DA LIBERDADE

Excelentissimo Senhor Vereador Paulo Ferreira da Silva (Paulinho dos Condutores)

Presidente da Camara  Municipal de Jacarei

ROGERIO    TIMOTEO    e    os    demais    Vereadores    abaixo-

assinados, vein,  mui respeitosamente,  nos termos do artigo 45 do Regimento  lnterno desta Camara

Municipal,  requerer a Vossa  Excelencia a desarquivamento e a  normal tramitagao do  Projeto de  Lei

do Legislativo n° 005/2022, de 21/01/2022,  de autoria do primeiro signatario, tendo em vista que,  ate

certo  ponto,  houve  interpretagao  equivocada  da  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  do  Legislativo

quanto   ao   conteddo   abordado   na   propositura,   sobre   o   atendimento   de   animais   em   clinicas

veterinarias,  pet shops, canis e estabelecimentos congeneres do Municipio.

Referido   parecer   tratou   do   assunto   exclusivamente   como

prontuario  medico-veterinario.  ao  passo  que  o  pretendido  e  relativo  apenas  aos servigos de  banho,

tosa e demais procedimentos para  higiene,  limpeza e embelezamento dos animais.  Nesse sentido,

para  que  o  projetl fique  mais  claro,  sera  apresentada  a  emenda  anexa,  propiciando  assim  a  sua

regulartramita¢ao.

Aguardamos,  portanto,  as  providencias  pertinentes,  pelo  que

antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei. 4 de fevereiro de 2022.
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EMENDA

Ao Projeto de Lei do Legislativo n° 005/2022, de autoria do
Vereador     Rog6rio     Tim6teo,     que     disp6e     sobre     o
atendimento   de   animais   em   clinicas   veterinarias,   pet
shops, canis e estabelecimentos congeneres.

EMENDA N° o|

0 caput do artigo 1° do projeto de lei em epigrafe passa a

ter a seguinte redagao:

Art.  10   Ficam as clinicas veterinarias, pet shops,  canis e

estabelecimentos congeneres do Municl'pio, quando da prestagao de servi?os de banho, tosa

e  demais  procedimentos para  higiene,  limpeza  e  embelezamento de  animals,  obrigados  a

manter ficha do respectivo atendimento, dela constando data e hora de entrada e saida dos

animals, seus dados e dos respectivos propriet6rios,  os procedimentos realizados e,  sendo

possivel, doen?as aparentes, feridas, machucados, entre outras ocorrencias constatadas.

Camara Municipal de Jacarei, 04 de fevereiro de 2022.
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Tendo em vista o requerimento de fls. 23 dos autos, determino o

desarquivamento e a normal tramitagao do projeto de lei em epigrafe.

De-se ciencia aos Senhores Vereadores.

Camara Municipal de Jacarei,  08 de fevereiro de 2022.
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