Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 30/2017

Proposição
: Projeto de Lei nº 17/2017
Autoria
: Legislativo
Assunto
: Institui no âmbito do Município de Guará, a Semana de
Conscientização para Proteção dos Animais.
A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;
APROVA:
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo,
no uso das suas atribuições legais;
APROVA:
Art. 1°.
Fica instituída no âmbito do Município de Guará,
Estado de São Paulo, a Semana de Conscientização para Proteção dos Animais a
ser comemorada anualmente no período compreendido entre os dias 1 e 7 de
outubro, sempre na primeira semana do mês, ficando designado o dia 4 de outubro
como o “Dia Municipal de Conscientização para Proteção dos Animais”, data a
qual é o dia Mundial dos Animais.
Parágrafo único
: Por proteção aos animais entende-se o
conjunto de ações destinadas a promover o respeito à vida, à integridade física e
psíquica dos animais, visando seu bem-estar e inserção junto à comunidade
guaraense.
Art. 2º.
Fica autorizado o Poder Executivo a desenvolver
ações para apoiar a organização de eventos destinados a consecução desta lei e a
realizar ações educativas por meio das Secretarias Municipais de Educação, Saúde
e Esportes em parceira com instituições afins, objetivando a conscientizar a
população do município sobre as melhores práticas em proteção, cuidados e
direitos dos animais, com palestras, exibição de materiais audiovisual, atividades
lúdicas e feira de adoção.
Parágrafo único
: Os eventos e as atividades de que trata o
caput deste artigo serão amplamente divulgados.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Guará/SP, 03 de outubro de 2017.
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