
Convênio Com AssoCiAção  
mAtA CiliAr é AprovAdo

O Vereador Leandro reali-
zou várias reuniões com o 
prefeito e secretários visan-
do à obtenção de um Con-
vênio da Prefeitura com a 
Mata Ciliar, que realiza um 
importante trabalho de re-

cuperação de animais silvestres. Em 2010 este sonho 
pode ser realizado e Centro de Recuperação de Ani-
mais Silvestres foi reaberto após assinatura do con-
vênio que repassará R$ 7,8 mil por mês à entidade.

diCAs pArA voCê AjudAr  
o meio Ambiente

 Utilize: 
 - Interruptores para regular a intensidade de luz
 - Válvula de descarga com acionamento duplo
 - Papel reciclável (como esse jornal)
 - Energia solar nas residências
 - Regulador de vazão do chuveiro
 - Arejador de torneiras
 - Filtro de linha elétrico

Alimentos não sAudáveis serão  
proibidos nAs esColAs

Projeto de Lei de autoria conjunta 
do Vereador Leandro com o Vere-
ador Bardi proibirá a comercializa-
ção de produtos não saudáveis nas 
escolas de Jundiaí, caso seja apro-
vado. Dentre as proibições estão 

os alimentos que contenham gordura trans, frituras, 
açúcares etc. O projeto deverá ser votado em breve.

vereAdor lutA por melhoriAs  
em benefíCio dA populAção

Durante o ano de 2010 o 
Vereador Leandro enca-
minhou 84 ofícios e 72 
indicações à Prefeitura 
solicitando melhorias 
para a população dos 
mais diversos bairros da 
cidade, como: asfalto, 
poda de árvores, coberturas em pontos de ônibus, 
construção de praças, ampliação de UBS, melhora da 
iluminação pública, intensificação da coleta seletiva etc.



miguel hAddAd AnunCiA Ações em prol dos  
AnimAis durAnte CAfé dA mAnhã

800 AnimAis serão benefiCiAdos Com  
reCursos obtidos pelo vereAdor junto  

Ao deputAdo feliCiAno
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O Vereador Leandro convidou aproximadamente 80 pessoas para um 
café da manhã com o Prefeito e secretários municipais no Paço Munici-
pal. Na ocasião foram anunciadas algumas ações que deverão ocorrer  
em 2011 como: inclusão de programa educativo sobre posse respon-
sável de animais nas escolas, criação da Coordenadoria do Bem Estar 
Animal, incentivo as ações de castração e das feirinhas de adoção etc.

125 AnimAis doAdos nA feirinhA do  
mAxi shopping jundiAí em 3 meses

O convênio assinado entre a Prefeitura e a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente possibilitará a castração 
e identificação de mais de 800 animais 
de comunidades carentes de Jundiaí. 
O convenio é resultado da Emenda 
Parlamentar do Deputado Feliciano 
após receber pedido do Vereador.

Nas três etapas realizadas en-
tre os meses de outubro e de-
zembro de 2010 foram doa-
dos 125 animais na feirinha de 
adoção do Maxi. A feirinha foi 

uma importante conquista do Vereador pois, pos-
sibilita que muitos animais deixem as ruas e con-
quistem um lar. Veja as próximas datas das feiri-
nhas no site: www.projetobicholegal.com.br

delegACiA pArA ApurAr Crimes  
ContrA AnimAis entrA em operAção

projetos de lei do vereAdor

Com a criação do Setor Especializado para apuração de 
crimes contra animais junto ao 2º. DP, uma média de 
4 denúncias são recebidas diariamente.  Essa impor-
tante conquista do Vereador junto ao Deputado Feli-
ciano tem facilitado a apuração dos crimes e também 
serviu para diminuir o número de novas ocorrências.

leis AprovAdAs do vereAdor

voCê sAbiA...

- Institui a Campanha “Pulmão Verde Jundiaí”, de 
incentivo à arborização urbana.
- Institui o Selo “Empresa Amiga do Meio Ambiente”.
- Altera o Código de Obras para prever nos condomí-
nios verticais, cobertura vegetal “Telhado Verde”.
- Altera o Código de Obras para dispor sobre a 
coleta seletiva de lixo nas edificações com áreas ou 
pavimentos de uso coletivo.
- Institui o Programa “SUS Animal”, de atendimento 
clínico e castração gratuítos de animais.
- Regula o trânsito de veículos de tração animal.
- Veda práticas experimentais, que causem sofri-
mento em animais.

- Institui a Campanha Permanente “SANGUE, VOCÊ 
PODE PRECISAR” de incentivo à doação de sangue.
- Cria a campanha educativa “MULTA MORAL”, de 
respeito às vagas de estacionamento para idosos e 
deficientes.
- Exige do revendedor de produtos potencialmente 
tóxicos para animais cadastrar a operação de reven-
da.
- Assegura acesso de cães-guia aos locais que espe-
cifica.
- Permite ao morador de unidade da FUMAS manter 
animal doméstico na nova moradia.
- Veda eliminação de cães e gatos.

Que maus-tratos aos animais é crime com pena  
de 6 meses à 1 ano de prisão e multa, conforme 

previsto no Artigo 32 da Lei 9605/98.

sobre o vereAdor

O Vereador Leandro Palmarini, 
“Bicho Legal” é bacharel em 

Administração Pública (UNESP), 
pós-graduado em Administra-
ção Financeira (ADIFEA/USP) e 

Gestão Estratégica Pública (UNI-
CAMP), Presidente da Comissão 

de Defesa do Meio  
Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí e  

Coordenador do Projeto Bicho Legal. 
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