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REQUERIMENTO N° 414/2021 em

Saulo Ai es
Senhor Presidente fremiti#*

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que 0 Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis se existe algum projeto ou estudo que estabelega 
regras para a condugao em logradouros e pragas, para os caes das ragas “pit 
bull”, “rittweiller”, “mastim napolitano” e outros que sao considerados agressivos 
e perigosos.

Alguns itens que devera ser obrigatorio:

1) Focinheira;
2) Coleira Guia de condugao;
3) Mante-los em condigoes adequadas de seguranga para seu dono e 

terceiros:

Caso haja descumprimento das normas devera ser imputada uma multa 
a ser estipulada pelo Exmo Prefeito, podendo ser dobrada em caso de 
reincidencia.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que varios municpes 
estao reclamando que muitas vezes nao podem passear na praga com seus 
filhos, por medo que os caes que transitam pelo local o ataque ou ataquem seu 
filho.#

Cabe ressaltar que ja ocorreu alguns casos de ataques de caes, sendo 
urn deles, com urn policial tentando impedir que urn cao atacasse uma crianga, 
devido 0 proprio dono nao conseguir acalma-lo, 0 cao se virou contra 0 policial, 
e foi salvo porque estava usando colete, se nao tivesse usando 0 colete 
poderia ter ocorrido uma fatalidade. Mas mesmo assim nao teve como salvar 0 
animal, devido estar muito agressivo, o policial temendo por sua vida, teve que 
sacrifica-lo.
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Para que nao ocorra mais casos plesse tipo, e as pessoas possam 
circular com seguranga em seu bairro, aprejsento este requerimento.
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MARCELO RjuCHA SANTIAGO 
vereador
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Oficio n° 261-GP

Cajamar, 25 de novembro de 2021.

Senhor.Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas 
Requenmentos de n° 115/2021; 323/2021; 340/2021; 349/2021; 392/2021’ 
393/2021; 404/2021; 409/2021; 410/2021; 411/2021; 412/2021’ 414/2021’ 
415/2021; 416/2021; 417/2021; 418/2021; 419/2021; 421/2021; 424/2021, de 
autona dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Dominques 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gon9alves Carnauba Cintra; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 18a Sessao Ordinaria, realizada no dia 24 
de novembro de 2021.

dos

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
arb 248 mcisos XXVII, do regiment© interno desta Casa de Leis e Resolucao n° 
213,^ de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO ANOEftSON RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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