




PMSC A. s� 
RubAca 

desenvolvendo o amor e o respeito aos animais. Promove, também, ações solidárias como 
brechós, rifas e pedágios, além de projetos e campanhas para adoção, vacinação e castração. 

Destacamos que esta Associação vem custeando suas ações através de doações, porém, 
devido a grande demanda de animais feridos, abandonados e em situação de risco, temos a 
necessidade de apoio financeiro do município. No ano de 2017 a entidade formalizou termo de 
fomento com o poder público a fim, de consolidar as ações. Essa parceria rendeu bons 
resultados atingindo um público signifcativo com as ações desenvolvidas. Ressalta-se que sem 
a parceria firmada entre o município e a OSC seria impossível a execução do projeto, podendo 
a entidade até encerrar suas atividades. 
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O objcti vo de prese,1te projeto i: 

a) Reduzir a rn .. talidade de cães � gatos, 
b) Dirni�·,uir o índice de abafofono e de mm..1s-tratos, 
e) Prevenir agravos a saúd(' pública e ao meio ambiente. 
d) Fomentar ações para adoção responsável de animais abandonados na cidade; 
e'\ :\t;_,a: n:! def,!s,1 ! v-r>tcdn :1 todos os animais de pequeno porte deste município. 
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· DEFlNIÇAO DQ§.XA'=-½,METROS P��-0 CUMPRIMENTO DAS METAS 
A avaliaçifo do atingimento das metas serão auferidas por meio de: 

1 

1 a) Ações de castrações e primeiros socorros: registro fotográfco e descrição do 
(s) procedimento (s) realizado (s) mediante apresentação de ficha de registro do animal 

'atendidc; (0RJE'TTVOS: A H C, D, E) 

b) Cam(Ji\nha li�' incemho a adoção'. apresentação de print (s) de tela 
1 comprovando a d�-v-u·1g.açãu da campanha é'i púpulação; (OBJETIVOS: B, C, D, E) 

c) PaJestms visando iucentivo a adoção responsável e conscientização quanto 
ao bem estar animal: ent1ega de: ;;i.testado fornecido pela escola e registro fotográfico; 
(OBJETIVOS: H, C, D, E) 

1 d) Realização de visitas domiciliares: registro fotográfico e apresentação de fcha 
f de�' i:_;i.�a; (OBJJi'i'�\, US: A, B, C, _D,, l:,)·.�--..� .. _,_------�-------�-------�----...1 
. PROGRAMA ç})o ... FORMJ1 nF �Xf.CUC\O !.)A ATIVIDADE 

Este projeto compreende ações a longo oraw, a contar de 01/05/2018 a 30/04/2019. 

1. Ações de castraçõe� e primeiros socorros ocorrerão quando houver a necessidade 
durante tcr10 o ryc:r•oclo d0 ,ro,ognma; 

2. C:.::m��!!h:! d� !!!�e�!!�'c :! !!d-:;�1::, :?. :r'.!Yé� de divulgaç:lo !:.� rede soçial da 
instituição - durante todo o período do cronograma; 

3. 1'akitr.1iR vh:wd" · . ,._.,�rf,·1 ,, ú ri;f,n r.-ir,onsável ,e comcientização quanto ao 
bem e�tar animal - ,x0n1:;:;·á ra �em:ma de proteção aos animais, que se comemora 
em 10/2•�·18. 

4. Reafü:açlio ele visita5: ,l.omicfüares, quando houver denúncias de maus tratos -
______ ocon-erüJ 51.·J<w.dt, hotP1l:r a ne<.;essi<H<l� durante todo o eríodo ào crono rama. 










