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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACIO DA LIBERDADE

eto de Lei no

Altera  o  artigo  1°  da  Lei  n°4.729,  de  18/12/2003,  alterada
pela   Lei   n°   6.15912017,   de   10/11/2017,   estabelecendo
crit6rios para a permanencia e circula¢ao de caes ferozes
em locais pl]blicos.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS
ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ
SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE
SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1° Ficam alterados os § 4° e § 5° do artigo  1° da

Lei  n°  4.729,  de  18  de  dezembro  de  2003,  alterada  pela  Lei  6.159,  de  10  de

novembro  de  2017,  estabelecendo  criterios  para  a  permanencia  e  circulaeao  de

caes ferozes em locais pdblicos, que passam a ter as seguintes redag6es:

" § 40 - Fica proibido manter qualquer especie canina

ou  felina  presa  em  corrente  ou  qualquer  outro  meio  similar  que  impe?a  a  sua
locom09ao. "

"   §   5°   A   nao   observancia   do   estabelecido   no

paragrafo  4°,   submetera   o   proprietario   a   multa   de   30  VRMs   (30   valores   de
Refefencia do Municipio).  "

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.
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Camara Municipal de Jacarei,  01  de outubro de 2019.

S6nia Regiha G

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB

Autora: Vereadora S6nia Pafas da Amizade
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Justificativa

Mi®

Os     artigos     que     sofreram     mudangas    visavam

estabelecer urn tamanho minimamente adequado para que os animais pudessem

se  locomover com  mais facilidade,  e  o suficiente  para que  nao  sofressem  com  a

restrieao de espaeo.

Por6m  o que vimos ap6s a  lei  entrar em  vigor e que

nao e respeitado os 3 metros estabelecidos,  e em  muitos casos os animais eram

encontrados com correntes que nao permitiam nem sequer deitar.

Desta  forma,  visando  o  bern-estar  dos  animais,  e

tambem  para  facilitar  a  fiscalizagao,   esta  lei  tern  o  intuito  de  proibir  o  uso  de

correntes  ou  qualquer  similar,  evitando  assim  que  os  animais  fiquem  com  o  seu

direito de locomocao restringidos.

0  cao  acorrentado  pode  desenvolver  uma  s6rie  de

problemas  fisicos,   como  atrofia  das   patas.   Eles   podem  tambem   desenvolver

depressao, uma tristeza tao profunda que podem se recusar a comer, beber agua

e  assim  desenvolver  outros  problemas  de  satlde fisico,  afinal  caes  sao  animais

sociaveis,  eles  vivem  em  matilha,  e  estar excluido  e  preso  a  uma  corrente  com

certeza vai faze-lo sofrer.

Caes   que   vivem    acorrentados   ou    isolados    em

pequenos espaeos,  impedidos de ter maior contatos com  pessoas e  animais,  se

tornam agressivos, pois estao atormentados o tempo todo. Acorrentar urn cao por

medo que ele ataque alguem, e a pior ideia que se pode ter,  pois essa atitude vai

deixar o cao muito mais propenso a atacar.  Esses caes devem ser adestrados.

Caes  acorrentados  sao  os  que  passam  dia  e  noite

presos a uma corrente.  0 uso em  uma situacao eventual e  por pouco tempo nao

chega a ser considerados maus tratos, mais ainda assim, nao e recomendado.
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Animal,   e   para   ser  tratado   com

compaixao.  Deixa-lo preso em uma corrente 24 horas por dia, e urn ato

e nao pode ser tolerado.

Camara Municipal de Jacarei, 01  de outubro de 2019.

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB

esumano
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LEI    N°    4.729/2003

Estabelece crit6tios para a permanencia e circulapGo de caes fierozes
em locais ptiblicos.

a    PREFEITO  I)a  MUNICIPIO    DE  JACAREI,  USANDO  DAS
ASTAEEBRU[CQ6uEESAQUEk£EfAfucN°z::pEAED%pRPo°vRouLEkFEffE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°         A  permanencia  e  a  circulaeao  de  caes  ferozes  em

locais  publicos  do  Municipio  de  Jacarei  somente  serao  permitidas  com  o  uso  obrigat6rio  de

coleiras e focinheiras, e sob a responsabilidade de pessoas maiores de idade.

Paragiafo tlnico.  Para   efeito   do   disposto   neste   artigo,   sao

considerados   ferozes   os   caes   das   ragas:    Fila   Brasileiro,   American   Pit   Bull,    Rottweiller,

Doberman,  Mastim  Napolitano,  Pastor  Alemao,  Mastiff,  Akita  American  Staffordshire  Terrier  e

Bull Terrier.

Art.2°          A    nao    observancia    do    estabelecido    nesta    Lei

submetera o proprietario do cao a multa de 50 VRM (Valores Refetencia do Municipio),  que sera

aplicada em dobro em caso de reincidencia.

Art. 3°          Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao.

Art. 4°          Revogam-se as disposie6es em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE],            18          de                   dezembro                 de      2003.

MARCO AURELIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

AUTOR DO PROJET0 E DAS EMENDAS: VEREADOR JOSE ANTERO DE PAIVA GRILO.



CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

LEI    N°    6.159/2017

Altera  a  redapao  do  artigo  1°  da  Lei  4.729,
dezembro   de   2003,   que   esfabelece   crit6rios   para   a
permanencia   e   ciroulag5o   de   caes   ferozes   em   locals
pilblicos.

0  PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE  JACAREi,   USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAI

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°   0 artigo  1° da  Lei 4.729,  de  18 dezembro de 2003,  que

estabelece crit6rios  para  a  permanencia e  circulaeao  de  caes ferozes  em  locals  ptlblicos,

passa a ter a seguinte redagao:
"Art. 1°  A guarda, permanencia e a circulagao de caes ferozes em locals

pdblicos  do  Municipio  de  Jacarei  somente  serao  permitidas  com  o  uso  obrigat6rio  de

coleiras com enforcador, focinheiras e guia curia de condug5o, proporcional ao tamanho do

animal,  n5o  extensiveis  e  de  comprimento  maximo  de  2  (dois)  metros,  apropriadas  a  cada

tipologia racial".

§ 1°   Para efeito do disposto neste artigo, s5o considerados c5es ferozes
os das ragas:  Presa Can6rio,  Malamute do Alaska,  Chow Chouw,  Doberman  Pincher,  Dog

Alemao,   Sao  Bernardo,   Husky  Siberiano,   Rottweiller,   Pitbull,   American   Bandogge,   Fila

Brasileiro,  Mastim  Napolitano,  Pastor Alemao,  Mastiff,  Akita,  American  Staffordshire Terrier

e Bull Terrier, al6m das derivadas e das variag6es de qualquer dessas esp6cies.

§ 2°   Os possuidores ou proprietarios desses animals deverao mante-Ios
em condig6es adequadas,  atentando para as condutas de seguran?a que impossibilitem a

sua evasao da guarda.

§ 3°   Para os casos de fuga desses animals,  por culpa comprovada dos
respectivos  possuidores  ou  propriet6rios,  estes  ficar2io  sujeitos  ao  pagamento  de  multa

equivalente   a   16   VRMs   (dezesseis   Valores   de   Referencia   do   Municipio),   nao   sendo

cumulativa  com  a  disposta  no  artigo  2°  desta  Lei,  desde  que  os  c5es  nao  estejam  soltos

em locals pdblicos.
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

LEI  N° 6.159/2017 -Fls. 02

§ 4°   Fica  proibido manter qualquer esp6cie  canina  presa  a  corrente ou

qualquer outro meio similar que deixe o  animal sem a  possibilidade de movimento,  abrigo

do sol ou chuva, aplicando-se nas infrag6es as mesmas penalidades de multa estabelecida

no artigo 2° da referida lei.

§  5°    Mantidas  as  demais  disposig6es  do  pafagrafo  anterior,  somente

sera permitido o uso de corrente de, no minima,  3m (tres metros) de comprimento, presa a

coleira do animal,  estando esta acoplada a urn sistema de cabo de  ago de correr, de   no

minimo  4m  (quatro  metros)  Iineares,  ou  a  urn  eixo  central,  fixado  ao  piso  ou  solo,  que

proporcione liberdade de movimenta?ao ao animal."

Art.  2°     Esta  Lei  entra  em  vigor  30  (trinta)  dias  ap6s  a  sua

publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE JACAREi,10  DE  NOVEMBRO  DE 2017.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTORA DO PROJETO: VEREADORA S6NIA PATAS DA AIvllzADE.

AUTORES   DAS   EMENDAS:  VEREADORES  S6NIA   PATAS   DA  AIvllzADE,  JUAREZ

ARALJJO E ABNEF` DE MADUREIRA.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfDIC

Projeto  de  Lei  do  Legislativo  n°  82  de

04.10.2019.

Assunto:    Altera     o    Art.     10    da     Lei     NO

4.729/2003,  alterada  pela  lei  NO 6.159/2017.

Proibicao    manutencao    caes    e    gatos    em

corrente.  Possibjlidade.

Autora: Vereadora  S6nia  Patas da  Amizade.

PARECER N°  329 -METL -SAJ -10/2019

RELAT6RIO

Trata-se de  Projeto de  Lei  de autoria  da  nobre Vereadora  S6nia  Patas da  Amizade,  que

visa  alterar  os  §  40  e  50  do  artigo  10  da  lei  4.729/2003,  impondo  a  proibicao  a  respeito  do

acorrentamento  ou  outro  meio  similar que  impossibilite  a  locomocao dos animais.

Conforme  consta  na  justificativa  (fls.  04  e  05),  "visando  o  bern-estar  dos  animais,  e

tamb€m  para  facilitar  a  fiscalizacao,  esta  lei  tern  o  intuito  de  proibir  o  uso  de  correntes  ou

qualquer  similar,   evitando  assim   que   os  animais  fiquem   com   o   seu   direito  de   locomo¢ao

restringidos".

E  o  relat6rio.

FUNDAMEIITAC^O

Primeiramente,   observamos   que   a   competencia   do   aludido   projeto   n5o   invade   a

competencia  do  Poder  Executivo,  conforme  disp6e  taxativamente  o  Regimento  Interno  desta

Casa  Legislativa  em  seu  Artigo  94,  §20:
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfDI

Artigo  94,  §  20  -  E  da  competencia  exclusiva  do  Pre
iniciativa  dos  projetos de  lei  que:
I  -   disponham  sobre  mat6ria financeira;
11  -  disponham  sobre  a  criac5o,  transformacao  ou  extin¢5i
cargos, fun¢5es ou  empregos pdblicos na Administra¢ao  Di
e lndireta ou fixag§o de sua  remunerac5o;
Ill  -disponham  sobre servidores  pdblicos,  seu  regime juridico,
provimento     de      cargos,      estabilidade,      aposentadoria      e
vencimentos,  ressalvados  os  casos  de  competencia  privativa
da  Camara;
IV  -  disponham  sobre  criacao,  estruturac5o  e  atribuig6es  das
Secretarias   ou    Departamentos    equivalentes   e    6rgaos    da
Administrac5o  Pdblica;
V  -  disponham  sobre  materia  orcamentaria e  a  que autoriza  a
abertura     de     cfeditos    ou     conceda     auxilios,     piemios    e
subvenc6es.

Tamb6m  se  coaduna  com  o  artigo  mencionado  acima,  o  disposto  no  Artigo  40  da  Lei

Organica  do  Municfpio:

Artigo  40  -  Sao  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que
disponham  sobre:
I  -  criacao,  transforma¢5o  ou  extin¢5o  de  cargos,  fun¢6es  ou
empregos  pdblicos  na  Administracao  Direta  e  autarquica  ou
aumento de sua  remuneracao;
11   -  servidores  pdblicos,  seu   regime  jurfdico,   provimento  de
cargos,  estabilidade,  aposentadoria  e vencimentos;
Ill   -   cria¢ao,   estrutura¢ao  e  atribuic6es  das  Secretarias  ou
departamentos    equivalentes    e    6rgaos    da    Administracao
Pdblica;
IV  -  materia  or¢amentaria,  e  a  que  autorize  a  abertura  de
creditos  ou  conceda  auxilios,  premios e subven¢6es;
V -concess6es e servicos pdblicos.
Paragrafo   Unico   -   Nao   sera   admitido   aumento  da   despesa
prevista    nos    projetos    de    iniciativa    exclusiva    do    Prefeito
Municipal,  ressalvado o disposto  no  inciso  IV,  primeira  parte.

Quanto  ao  objeto   ora   discutido   neste   projeto,   encontra   fulcro  e   6   defendido   pela

Constituic5o  Federal,  em  seu  artigo  23,  inciso VI,  conforme  a  reda¢ao:

Art.  23.  E competencia  comum  da  Uni5o,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal
e  dos  Municipios:

(...)
VI -proteger o meio ambiente e combater a polui€ao em qualquer de suas
formas;

Ajnda  citando  a  Constitujc5o  Federal,  6  evidente  o  clever  do  Estado  em   proteger  os

animals,  sejam  eles  silvestres  e  dom6sticos,  conforme  previsao  do  inciso  §10,  VII  do  artigo

225:
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CAMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURjDI

Art.  225.  Todos  tern  direito  ao  meio  ambiente  ecologicame
equilibrado,  bern  de  uso  comum  do povo  e  essencial  a  sadi
qualidade     de    vida,     impondo-se     ao     Poder    Pdblico    e     a
coletividade   o   clever   de   defende-lo   e   preserva-lo   para   as
presentes e futuras gera¢6es.
§   10  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  incumbe  ao
Poder  Pdblico:

(...)

VII  -  proteger  a  fauna  e  a  flora,  vedadas,  na  forma  da  lei,  as
praticas    que    coloquem    em    risco    sua    funcao    ecol6gica,
provoquem a extincao de especies ou submetam os animais
a crueldade.  (g.n)

Nesta seara destacamos a  previsao contida  no artigo 32 da  Lei  9.605/98 (Lei de Crimes

Ambientais),  que visa  garantir a  protecao juridica  aos animais em  nosso atual  cotidiano:

Art. 32 Praticar ate de abuse, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domesticos ou domesticados, natives ou ex6ticos:
Pena  -deten¢ao, de tres meses a  urn ano,  e mLilta.
§   10  Incorre  nas  mesmas  penas  quem   realiza  experiencia  dolorosa  ou
cruel  em  animal  vivo,  ainda  que  para  fins didaticos ou  cientificos,  quando
existirem  recursos alternativos.
§  20  A  pena  e  aumentada  de  urn  sexto  a  urn terco,  se  ocorre  morte  do
animal.  (g.n)

A titulo informativo,  6  importante  informar que o  Municipio de  Florian6polisL aprovou  lei

similar.  Alem  disso,  ap6s  pesquisas sobre o tema  ora  analisado e discutido,  nao encontramos

As5o  Direta  de  Inconstitucionalidade  sobre  o  assunto,  refongando,  assim,  a  tese  adotada  por

esta  Secretaria de Assuntos Juridicos.

Verificamos,  portanto,  que  a  Nobre  Vereadora,  proponente  do  projeto  ora  discutido,

possui legitimidade para tratar desta mat6ria em questao, bern como concluimos que o assunto

proposto,  por se  tratar de  defesa  dos  animais  e,  sendo assim,  por 6bvio,  dizendo  respeito  ao

meio ambiente,  6 constitucional e encontra-se de acordo com  as demais  legislae6es.

-\:`:--

I Disponivel em <https ://vereadoramariadagraca.wordpress.com/2018/06/22/aprovado-pl-que-proibe-as-correntes-e-o-

confinamento-permanente-de-animals-em-florianopolis/> Acesso em 07/ 10/2019.
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfDI

CONSIDERAC6ES

Ap6s as pondera€6es devidamente realizadas sobre o tema,  reforcamos o entendimento

desta  Secretaria  de Assuntos Juridicos,  conforme ja  mencionado  em  outro  parecer (N°  135  -

METL - SAJ  -  05/2019)  de que a  prote¢ao a  fauna deve  prevalecer.

Posto   isso,   fazemos  breves   recomenda€6es  a   titulo  de  aperfeicoamento,   como   por

exemplo,  o estabelecimento de prazo  no projeto de lei,  para que seja amplamente divulgada a

alteracao ora  proposta,  a fim  de que a  mesma  seja  efetivamente cumprida.

Sugerimos     tamb6m     que     seja     acrescentada     a     palavra     ``continuamente"     ou

``incessantemente'',  uma  vez  que ``o  uso  de  correntes  em  uma  situacao  eventual  e  por  pouco

tempo n5o chega a ser considerado  maus tratos'',  e a  simples  leitura do artigo,  poderd  induzir

a  leitor a  erro  de  que  6  defeso  em  qualquer ocasiao  colocar a  corrente  no  cao.  Entretanto,  6

necessario ponderar que em alguma eventual situa€ao e necessario que se coloque a corrente,

como  por exemplo quando urn  prestador de servicos vaj  a  residencia  de  uma  pessoa.

CONCLUSAO

Ressaltamos que este  parecer, juntamente com  as recomenda€6es feitas acima,  possui

cardter opinativo.

Diante de todo o exposto,  podemos concluir que o  Projeto esta  apto  para  prosseguir.

CoMISS6ES

0  Projeto em  questao devefa  ser objeto de an6lise das Comiss6es Permallente§ de

Constituicao e ]u§tica e Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais (artigos

33  e  37  do  Regimento  Interno  Camara  Municipal  de Jacaref.

Pisina 4 de 5



VOTACAo

CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfD

A vota¢ao esta sujeita a urn turno de discussao e dependerd do voto favofavel da maioria

simples  para  sua  aprovacao,  sendo  o voto,  nominal,  conforme  previsao dos artigos  122,  §  10

c/c art.  124,  §  20 e 30,Ill,  ambos do  Regimento Interno da  Camara  Municipal  de Jacarei.

i a parecer.

Jacarei,  09 de outubro de 2019

Mir.a Eveliane Tamen Lazcano
Consultor juridico legislativo

OAB/SP no 250.244

Malrcos Vinicius 8. Mira

Estagi±rio-
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

DESPACHO

Aprovo  o   parecer  de   n°  329  -  METL  -  SAJ  -

10/2019   (fls.   14/18)   por  seus   pr6prios   fundamentos,   inclusive   com   suas

recomendag6es.

Ao Setor d

Jacarei,10

Jorge Alfredo

Secretario-

situras para prosseguimento.

bro de 2019.

edes Campos

}r Juridico
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

PARECER DA COIVIISSAO 1  -CCJ

CONSTITUICAO E JUSTICA

PLL N° 82/2019 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Altera   o   artigo   1°  da   Lei   n°  4.729,   de   18/12/2003,   alterada   pela   Lei   n°
6.159/2017,  de  10/11/2017,  estabeecendo  criterios  para  a  permanencia  e
circulacao de caes ferozes em locais pllblicos.

AUTORIA: VEREADORA SONIA PATAS DA AMIZADE

Os    integrantes    da    Comissao    Permanente    de    CONSTITuleA0    E
JUSTICA,   tendo   avaliado   a   propositura   djscriminada   em   epigrafe,   nos   termos

regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:

Vote Ass/aptura    ,`  _
PAULINH0 DOS CONDUTORES \kerie „iv(Presidente)

ADERBAL SODRE I),icer3f\r-
/

(Relator)

JUAREZ ARALJJO

P I p nil :r)(Membro)
IIE

twsAINrRTfurva.©   /gr„d -i     .`  .  i.-     '..` rtyfftJSnrA   jir:i   ,ed

Camara Municipal de Jacarei,  aY    de outubro de 2019.

CONCLUSAO:

Diante das manifestag6es acima, a propositura devefa ser:

Encaminhada ao Plenario. (    )Arquivada.

PRACA   DOS  TRES   PODERES.   74   -CENTFio  -JACABEl  /  SP  -CEP 12327-901    -TEL       (12)   3955-2200  -WWW  JACAREI   SP,LEG   BR



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACI0 DA LIBERDADE

E M  E N  DA

Ao  Projeto  de  Lei  do  Legislativo  n9  82/2

autoria  da  Vereadora  S6nia   Patas  da  Amizade,

que  `'Estabelece  crit6rios  para  a  permanencia  e
circula€ao de caes ferozes em  locais ptiblicos".

EMENDAn9   0L

Art.  19  Fica  alterado o  paragrafo 49,  do artigo  19

da  Lei  n9 4.729,  de  18 de dezembro de 2003,  alterada  pela  Lei  n9 6.159, de

10  de  novembro  de  2017,  alterado  pelo  artigo  19  do  Proj.eto  de  Lei  do

Legislativo de n9 82/2019, passa a ter a seguinte redagao:

``§49:      Fica   proibido   manter   qualquer   especie

canina ou felina, no interior de im6veis residenciais ou comerciais, presa em

corrente ou qualquer outro meio similar que impeca sua locomo€5o, exceto,

em   ocasi6es   cuj.a   a   necessidade   da   medida   seja

periodo adequado a situacao excepcional ''.

Jacarei, 29 de outubro de 2019.

S6nia Re

(S6nia  Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB

AUTORA: Vereadora S6nia  Patas da Amizade.

indispensavel,   e   pelo



C^MARA MUNICIPAL DE JACAREi I SP
PALACIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

Sabemos  que  a  permanencia  de  animais  presos  em  correntes,  seja

em   residencias   ou   empresas,   por   longos   periodos   e   de   modo   desnecessario,

provoca  sofrimento, estresse e ferimentos graves aos animais, como caes e gatos

por exemplo.

Evidencia-se  que  a  manuten¢ao  de  animais  presos  a  correntes  ou

qualquer  outro  meio  similar,  que  os  impega  de  locomo¢ao,  nestas  condi¢6es,  se

margeia  a  definicao de  maus tratos, o que 6 vedado  por lei, ou  seja,  o animal  nao

pode  ser submetido  a  procedimentos  que  lhe  causem  dor e  sofrimento  sem  uma

causa   justificavel,   senao   aquela   oriunda   da   comodidade   de   seus   donos,   em

decorrencia   de   ausencia   por  motivos  de  trabalho   e  viagens.   Contudo,   havera

ocasi6es em que a permanencia do animal preso em correntes sera necess5rio para

preserva¢5o  da  integridade  fl'sica  das  pessoas  que  necessitarem  interagir  com  o

animal,  ou  ate  para  a  sadde  do  mesmo.  Por  exemplo,  em  casos  de  vacina€5o  ou

outros cuidados e tratamentos ou higiene, ou ate mesmo para a entrada de pessoas

desconhecidas ao animal, ante o perigo de ataque, tais como pedreiros, servicos de

fiscaliza€ao etc ....

Apesar disso, a medida, por ser excepcional, devera ser vinculada ao

tempo  necessario  para a  intervencao ou situa€5o, voltando-se a  normalidade  logo

ap6s cessada esta.

S6nia Re'gin

(S6nia  Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

EMENDA N. 01 A0 PROJETO DE LEI DO LEGISLA.TIVO N® 82, DE 04.10.2019.

ASSuNTO: EMENDA AO PROJETO DE LEI -ALTERA A REDAcho DO PARAGRAFO 4®,DO ARTIG

MUNlclpAL N® 4.i29/2003, ALTERADA PELA I.EI MUNlclpAI. No 6.159/2017, A[TERADO pEro ARTIGO i®

DO PRESENTE PL

AUTORIA DA EMENDA N® oi: VEREADORA SRA. s8NIA REGINA GONCArvEs.

PARECER N° 361 - RRV - SA.I - 10/2019

I.               RELATORIO

Trata-se  de  Emenda  ao  Projeto  de  Lei,  de  autoria  da  Nobre  Vereadora  Sro.  S6nfo,  que  omero a

redacEio do pandgrafo 4°, adequando-se a sugestao do parecer juridico anteriormente exarado.

A presente Emenda n° 01 foi remetida a essa 5ecretorici para estudo juridico.

E a simese do necessdrio. Passamos a an6Iise e manifestacao.

il -FUNDAMENTAcfro

A mat6ria tratada  pela  Emenda, no nesso entendinento. e sa/`ro memo/ frofao, n5o r]ossui 6bice

constitucional e lexal Cue imf)ede sua ref!ular tramitac5o.

Ill -CONCLuSA0

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, entendemos, ±±L que a presente Emenda n°

01 Lioderd Llrosseauir. devendo ser aoreciada antes do Proieto de Lei (cQtrys_Qgn_te a I)ardgrofo 3°, do artiao

lz5. do RII.

Antes, porem, deve ser objeto de anflise des Comiss6es Permanentes de Constituig5o e Justica e

Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais.

Sem mats para o momento e consignando a natureza oDinativa e nco vinculante deste parecer

juridico, 6 este a nosso entendimento.

Jacare`, 30 de outubro de 2019.

Renata Ramos Vieira

Consultor I uridico-Legislativo

OAB/SP n° 235.902



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSAO 1  -CCJ

CONSTITUICAO E JUSTICA

PLL N° 82/2019 - ElvlENDA N° 1 PROJETO DE LEI D0 LEGISLATIVO

ASSUNTO:

EMENDA  N°  1  ao  Projeto  de  Lei  q ue  altera  o  artigo  10 da  Lei  n°  4.729,  de
18/12/2003,  alterada  pela  Lei  n°  6.159/2017,  de  10/11/2017,  estabelecendo
crit6rios   para   a   permanencia   e   c irculagao   de   caes   ferozes   em   locais
ptlblicos.

AUTORIA: VEREADORA SONIA PATAS DA AMIZADE

Os    integrantes    da    Comissao    Permanente    de    CONSTITUICA0    E

JUSTICA,   tendo   avaliado   a   propositura   discriminada   em   epigrafe,   nos   termos

regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:

Voto Assmtura

PAULINH0 DOS CONDUTORES €Zzap- •             `/,..(Presidente)

ADERBAL SODRE

ii`'..`,,.,.J

`(-f#
(Relator)

JUAREZ ARAOJO

ff` p ndfuc)
=iiiillllllllllllllllllR             i

(Membro) k  ,f i (j.,MJ1/A
V U'

CamaraMunicipaldeJacarei,  31    de         4C?               de2019.

CONCLUSAO:

Diante das manifestae6es aclma, a propositura devera ser:

§Of Encaminhada ao plenarie.                         (    ) Arquivada.

PRACA   DOS  TFiES   PODERES,   74   -CENTRO  -JACARE[  /  SP  -CEP     12327-901   -TEL,     (12)   3955-2200  -WWW.JACAfiEI   SP   LEG   BR



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSAO 6 -CDMADA

DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

PLL N° 82/2019 E ElvlENDA N° 1 PROJETO DE LEI D0 LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Altera   o   artigo   10   da   Lei   n°  4.729,   de   18/12/2003,   alterada   pela   Lei   n°
6.159/2017,  de   10/11/2017,  estabeecendo  criterios  para  a  permanencia  e
circulacao de caes ferozes em locais pdblicos (com  Emenda n° 1).

AUTORIA: VEREADORA SONIA PATAS DA A MIZADE

Os    integrantes    da    Comissao    Permanente    de    DEFESA    DO    IVIEIO

AMBIENTE   E    DOS    DIREITOS    DOS   ANIMAIS,   tendo   avaliado   a   propositura

discriminada  em  epigrafe,  nos  termos  regimentals,  se  manifestam  na  conformidade

do quadro abaixo:

Voto Assinatura           -
LUCIMAR PONCIANO q.be-`:+:.i :......ffl`(Presidente)

S6NIA PATAS DA AMIZADE

/ a-G; M. •`!...`..--`(Relator)

JUAREZ ARAUJO

f)/pnr{rLrfl -(Membro)

Just,f,cat[va:   di  ~  ,L4 ay-   oA¢4€
h[

givtry '\
Camara Municipal de Jacarei,

CONCLUSAO:

31   de      AO           de2olg.

Diante das manifestag6es acima, a propositura devera ser:

Encaminhada ao Plenario. (    )Arquivada.

guaos`gu.a.a`,re-unoni

PRACA   DOS  TRES  PODERES,   7-4  -CENTRO  -JACAREl  /   SP  TCEP     12327-901   -TEL.     (12)   3955-2200  -WWW  JACAREI   SP   LEG   BR
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP

PALACIO  DA LIBERDADE

E M  E  N  DA

Ao  Proj.eto  de  Lei  do  Legislativo  n9  82/2019,  de

autoria  da  Vereadora  S6nia   Patas  da  Amizade,

que  ``Estabelece  crit6rios  para  a  permanencia  e
circulacao de caes ferozes em locais pllblicos".

EMENDAn9    Qdr

Art.  19  Fica  inclul'do  o  paragrafo  69,  do  artigo  19

da  Lei  n9 4.729, de  18 de dezembro de 2003,  alterada  pela  Lei  n9 6.159, de

10  de  novembro  de  2017,  alterado  pelo  artigo  19  do  Projeto  de  Lei  do

Legislativo de ng 82/2019, que tera a seguinte redacao:

``§69   Em situac6es excepcionais, onde os animais n5o

possam ficar livres por quest6es de seguran¢a e condic6es do local em que
se encontram, ao responsavel, sera concedido prazo de 90 dias, ap6s sua
notifica¢ao para garantir a  liberdade do animal e se adequar as condi€6es

previstas no § 49 desta lei''.

Jacarei, 08 de novembro de 2019.

/I+,\.

8 il. FiinJG6ncalves
(S6nia  Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB

AUTORA: Vereadora S6nia  Patas da Amizade.


