
Qlâmara Municipal be 3Jarbinôputiø 
Eatabu at *ãu Paula 

EMENTA: "INSTITUJ 0 MES 
DEZEMBRO VERDE NO 
MuNIcipTo DE JARDINOPOLIS". 

SENHOR PRESIDENTE 

SENHORES VEREADORES 

APRESENTAMOS A CONSIDERACAO DA CASA 0 SEGUINTE: 

ARTIGO 10  Fica instituido no Municipie de 
Jardinopolis, o mês Dezembro Verde, dedidado a rea!izaçäo de açOes educativas e de 
reflexAo sobre o abandono de animals, corn os objetivos de conscientizar a populaçao 
de que o abandono de animais e crime, alem de ser ato de maus-tratos, dar maior 
visibilidade ao tema estimulando a guarda responsavel e a prevenção ao abandono de 
animais, contnbuir para meihoria dos indicadores relativos ao abandono de ammais 
no MunicIpio e ampliar o niyei de resoluçao das açOes dirécionadas ao abandono de 
animais por meio de açOes rntegradas envolvendo a populaçao, orgàos publicos e 
organizaçOes que atuarn na area. 

ARTIGO 2°: 0 poder publico poderá buscar parcerias 
e apoio junto a empresas püblicas e privadas, bern como do comércio em geral, sob 
forma de patrocInio, visando a reali±ação de carnpanhas, especialmente no més de 
dezembro, voltadas para as açOes educativas e de reflexão tratadas no artigo anterior.  

ARTIGO 3 0 : Esta Lei entrarã em vigor na data de sua 
publicaçAo, revogadas as disposiçOes em contrãrio. 

Jardin6polis, 21 deNovembro de 2018. 

_hii1ton da Silva Ganda 
Vereador 201712020 PRB 
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0 presente projeto visa instituir no Municipio de 
Jardinopolis, o més Dezembro Verde, dedicado a realizaçao de açöes educativas e de 
reflexAo sobre oabandono de animais. 

0 objetivo do projeto é conscientizar a população de 
que o abandono de ammais e crime, alem de ser ato de maus-tratos, dar maior 
visibilidade ao tema estimulando a guarda responsável e a prevençào ao abandono de 
animais; contribuir para meihoria dos indicadores relativos ao abandono de animals 
no Municipio; e ampliar o nIvel de resoluçao das açOes direcionadas ao abandono de 
animais per rneio de açôes integradas envolvendo a populaçao, Orgâos páblicos e 
organizaçOes que atuam na órea. 

Para al.cançar o objetivo proposto o projeto autoriza o 
poder pUblico podera buscar parcerias e apoio junto a empresas pUblicas e privadas, 
bern como do cornercio em geral, sob forma de patrocirno, para realizar campanhas 
voltadas para as açOes educativas e de reflexao 

Assim, contamos com o apoio dos pares, Para 
aprovação da presente matéria. 

Sala das SessOes, 21 de Novembro de 2018. 

da Silva Ganda  
Vereador 201712020 - PRB 


