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PRoJEro DE LEr x"] tt DE 2018.

Insritr,ri o "Dia do Síldrco" rx.r
( l;rscavcl c d,i outras providências.

N'Iunicípio dc

Á Câmata Municipal dc Cascavcl, Estado ckr Paraná, aptor-a:

Art. 1" F,sta lei insritui no Calendário ()ficial de [.]r,entos do 1\Íunicípio de (-ascave:I,

o "Dia clo Síndico", a ser comcmorado sctnprc no cha 30 cle nor,cmbro dc cacla ano.

Att. 2" F,sta lei entra em r-igor na data de sua publicaçào

Palácio José Neves liormighieri, 66" anivetsário de Cascavel.
Cascavcl, 5 dc dczcmbro dc 2018.

í? |h-a úL.Ê,-l
Pàlicial Madril
\rereador/PI\{11

J ustificaçào

Este ptojcto de Ici tem como objetivo incluir no calendádo oficial de eventos clo
IvÍunicípio o "Dia Síndico", a frm de hr.rmcnagcar essa Êguta que dedica selr tempo c
conhecimento em prol da coletividadc, buscando ."-pi" ,, É"--.rtot dc todoi n<r

condominio, cumprindo a determilrações da Convençào, Regimento Interno e da
asscmblcia dc condôminos, quc é sobcrana.

No Brasi-I, dcsdc 1964 quc a cxistôncta cla figuta do sínclico é uma exigência legal

de acotdo com l,ei liedetal que estabelcccr: as bascs pa.ta o funcionâmcflto dc um

condomínio.

À Lei detemrina a existência de uma convcnção, ctiada e aptovada pcla asscmblcia

de condôminos, e a eleição de urn síndico pírrâ se r€sp()nsabüzar pela Íiscalização c

cumprimcnto dessas notmas. O Código Civil llrasileiro dispõe sobre o condomínio edifício,

<tnde ú'az âs tegras de funcionamento, bcm como os tlircitos e deveres do sÍndico e

condôminos.
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(Proponente: \rereador Policial ir.Íadril/PNÍB)
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"Sct síndic«r é muito mais do que seÍ o rcpÍcscntante legal do condomínio, ó tcr

cspírito colaboratir'o e uma visão clo quc é r'iver em sociedade, e tcr quc cúdar para que

todos que a integram possam r.iver cm hannonia, com qualidaclc r.lc vida, agtegando valores

às pessoas e tambóm ao patrimônio comum de todas clas".

Pottanto, o dia 30 de novcmbto se cofiremorâ o dia destc imponante e

imptescindír'el figura que regula, organiza e orieÍrta a vida condominial. Infelizmente, nào

conferimos a der,-icla impottância, atenção e tespeito a esta ptofissã<>.

Ânte as razcles expostâs, submctc-sc o mesm() à análise pelos membtos dcsta Casa,

com â certeza de sua aprovrçào.
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