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SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal celebrar convênio
de cooperação técnica com a Universidade
Estadual do Norte do Paraná e dá outras

providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

Art. r - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de
cooperação técnica com a Universidade Estadual do Norte do Paraná tendo como objeto a ação conjunta
entre as partes para assistência dos cães e gatos recolhidos pelas instituições, a realização de resgates de
animais em situação de risco, prestação de assistência médica-veterinária aos animais recolhidos, a realização
de programa permanente de castração e microchipagem de cães e gatos, nos termos a serem estabelecidos no
instrumento de cooperação técnica.

Art. 2°- Fica o Município de Cornélio Procópio autorizado a realizar o
transporte dos alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, de Bandeirantes para Cornélio Procópio,
para a realização dos trabalhos definidos no artigo anterior.

Art. 3° - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária: 16.02.18.541.0007.2.503.3.3".9^.39.00.00.00.00

as disposições em contrário.
Art. 4°- Esta leii èntrará em vi^ na data de sua publicação, revogando-se

Gabin^^^ PremtoX^ ̂  março de 2020.

Prefeito Mu^cipal

Procurar

T^^iín^ernardo
■Tjerál dp Município
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por objeto autorizar o Executivo Municipal celebrar
convênio de cooperação técnica com a Universidade Estadual do Norte do Paranátendo como objeto a
ação conjunta entre as partes para assistência dos cães e gatos recolhidos pelas instituições, a realização de
resgates de animais em situação de risco, prestação de assistência médica-velerinária aos animais recolhidos,
a realização de programa permanente de castração e microchipagem de cães e gatos, nos termos a serem
estabelecidos no instrumento de cooperação técnica.

Como é sabido, o Município de Cornélio Procópio construiu um canil, nas
imediações do Conjunto habitacional Benedito Catarino, visando servir a sociedade dentro de uma concepção
prática voltada para a minimização do problema da superpopulação de cães e gatos em nosso Município.

Assim, para tanto se toma-se necessário compartilhar experiências e resultados na
busca de uma unidade efetiva na prevenção e combate a este problema, razão do convênio a ser estabelecido
entre as partes, sendo que, por um lado, a Universidade colocando todo seu conhecimento técnico, e, por
outro, o Município com o auxílio no transporte dos alunos para os fins destinados.

Este projeto foi concebido tendo como base as experiências de outras instituições
de distintos locais e serve como referência no sentido de promover, através do controle populacional de
animais, um equilíbrio entre a saúde pública e o bem estar animal, respeitando os critérios técnicos, os
preceitos éticos e os princípios da moralidade e da eficiência.

Como trata-se de projetc/^benéfí^và população, contamos com a aprovação

aeiícios^ente

i^in^Jose^ll^Móuche
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