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INDICAÇÃO Nº 027/2017 

 

Indico à Mesa, dentro das formalidades de praxe para que seja 

oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, para determinar à 

Secretaria de Educação a implantação de um projeto de cunho pedagógico, visando a 

sensibilização dos alunos para com os animais. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Projeto: Arte de vida animal 

Autores: Rodrigo Dessete (Rodrigo da Hora do Banho) e Cássia Murer Montagner. 

 

A intenção desse projeto é fazer com que as crianças e adolescentes 

das Escolas Municipais, desenvolvam em sala de aula produtos pets para animais 

abandonados. Tais produtos como: cadeirinhas de roda de PVC, casinhas feitas de 

materiais recicláveis, bebedouros e comedouros pets e roupinhas de pouca 

complexidade. Assim fazendo com que as crianças e adolescentes de nossa rede 

pública, se tornem adultos que defendam e amem os animais. 

O projeto se inicia com um concurso cultural, onde inicialmente, 

nossos alunos iriam realizar uma redação cujo tema seria: “Jaguariúna e o abandono 

Animal, qual nossa responsabilidade?”. A idéia é realizar uma premiação de Honraria 

as dez melhores redações, esse prêmio seria entregue em uma solenidade realizada 

nas próprias dependências da escola. Com o concurso de redação inicial, estaremos 

preparando os alunos para o próximo passo do projeto.  

Seguindo para atividades em sala de aula de forma a incentivar a 

criatividade e confecção de produtos pets como os mencionados no inicio deste. Da 

mesma forma a intenção e premiar também com horárias, os alunos ou turmas, que 

apresentarem o melhor Kit (Podendo ter alguns itens definidos como a casinha 

reciclável e ter alguns itens livres para explorar a criatividade dos alunos). Essa 

premiação ocorrerá em uma solenidade no Teatro Municipal de Jaguariúna. 

Todo material elaborado e produzido será doado. 

Gabinete da Ver. Cássia Murer Montagner, 17 de fevereiro de 2017. 

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 21 de fevereiro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 22 de fevereiro de 2017. 

 

 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 
Presidente 


