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"INSTITU! 0 MPS DEZEMBRO VERDE 
NO MUNICIPIO DE JARDINOPOL!S." 

EU, MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO, Presidente da Câmara Municipal de Jardinopolis, 
Estado de Sao Paulo, no uso das aU -ibuiçoes que me so conferidas por Lei, 
FAO SABER quo a Câmara Municipal aprovou e eu, nos teimos do artigo 46, §§ 2° e 7° da Constituiçao 
Municipal, PROM(JLGO a seguinte Lei, decorrente do PROJETO DE LEI N.° 003/2018 do Legislative, de 
autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda: 

ARTIGO 1°: Fica instituldo no Municipio de 
Jardinopolis, o mês Dezembro Verde, dedicado a realizaçäo de açOes educativas e de 
reflexAo sobre o abandono de animais, corn os objetivos de conscientizar a populaçäo 
de que o abandono de animals é crime, além de ser ato de maus-tratos, dar maior 
visibilidade ao tema estimulando a guarda responsável e a prevenção ao abandono de 
animais, contribuir Para mélhoria dos indicadores relativos ao abandono de anirnais 
no MunicIpio e arnpliar o fivel de resolução das açOes direcionadas ao abandond de 
animais por meio de açOes integradas envolvendo a populaçao, órgãos püblicos e 
organizaçOes que atuam na area. 

ARTIGO 2°: 0 poder pñblico poderá buscar parcerias 
e apoio junto a empresas pñblicas e privadas, bem como de cornércio ern geral, sob 
forma de patrocinio, visando a realizaçäo de campanhas, especialmente no mês de 
dezembro, voltadas pan as açOes educativas e de reflexao tratadas no artigo anterior. 

ARTIGO 3°: Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçAo, revogadas as disposicOes em contrário. 

JardinOpolis, 27 de marco de 20 

Pres.dente 
Câniara Municipal de Jar 

REGISTMDO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara 
SP, aos vinte e sete dias do mês de marco de 2019. 
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