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Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que 
estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de 
encaminhar a esta Casa, um Projeto de Lei conforme minuta anexo a essa 
Indicagao que:

Institui o selo "Amigo dos Animais" 
de reconhecimento a empresas, 
associagoes e fundagdes que se 
destacam na promogao de iniciativas 
da causa animal.
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JUSTIFICATIVA 1

Apesar dos constantes e ternveis casos de maus-tratos que repercutem 
nos canais midiaticos, a protegao animal e tematica que vem ganhando notoria 
relevancia na sociedade. Alem de punir praticas nocivas aos animais, tambem 
e necessario que o Poder Publico prestigie aqueles que se engajam pelos bons 
tratos.

i

Deste modo, o projeto de lei em eplgrafe possui como finalidade 
principal estimular e reconhecer iniciativas de protegao e defesa dos animais. 
Empresas, associagoes e fundagoes que empreendem esforgos pela causa 
animal merecem reconhecimento, ja que exaltam e promovem os bons tratos 
por meio de suas agoes.

O selo “Amigo dos Animais” e uma forma de certificagao por parte do 
municipio, que atesta que a pessoa juridica em questao efetivamente realiza 
permanentemente agoes, campanhas, projetos, atividades e trabalhos de 
fomento a adogao, castragao, vacinagao e bons tratos aos animais.

Este reconhecimento, materializado no selo, pode ser utilizado pelos 
recebedores para fins publicitarios e deve servir de estimulo para que mais 
empresas, fundagoes e associagoes fagam adesao ao movimento de promogao 
da defesa animal, o que resulta necessariamente em mais agoes concretas 
pelos bons tratos.
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i.MINUTA DE PROJETO DE LEI

Institui o selo "Amigo dos Animais" 
de reconhecimento a empresas, 
associates e fundagoes que se 
destacam na promogao de iniciativas 
da causa animal.
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Artigo 1° Fica instituido o selo “Amigo dos Animais”, de reconhecimento 
a empresas, associagoes e fundagoes que se destacam na promogao de 
iniciativas voltadas a protegao, cuidado e bons tratos aos animais. *

Artigo 2° Sao consideradas iniciativas favoraveis a obtengao do selo a 
realizagao permanente de agoes, campanhas, projetos, atividades e trabalhos 
de fomento a adogao, castragao, vacinagao e bons tratos aos animais.

Artigo 3° Os interessados no recebimento do selo “Amigo dos Animais” 
devem requere-lo ao orgao competente designado pelo Poder Executive, ao 
qual cabera avaliar as iniciativas e deferir, ou nao, a certificagao do candidate. »

Artigo 4° 0 recebimento do selo autoriza o uso publicitario da 
certificagao como “Amigo dos Animais”.

Artigo 5° A certificagao e consequente autorizagao de uso publicitario 
do selo “Amigo dos Animais” possui validade por dois anos, podendo ser 
renovada por iguais periodos, desde que a empresa, associagao ou fundagao 
mantenha ativas as iniciativas que geraram a certificagao anterior ou 
desenvolva novas iniciativas para a causa animal.

#

Artigo 6° O Poder Executive regulamentara a presente lei no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicagao. t

Artigo 7° As despesas decorrentes da execugao desta lei correrao por 
conta das dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Artigo 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Prafa Jos6 Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centra - Cajamar/SP
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A V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENT* 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066
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e-mail: cmdc@terra.com.b:www.cajnaracajamar.sp.gov.br $>
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