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MOÇÃO  Nº _______________ 
 
 

 
Apoio e Congratulações ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo (TRE-SP) e ao seu presidente, o 
Excelentíssimo Senhor Desembarga-
dor Walter de Almeida Guilherme. 

 
 

CONSIDERANDO a importância de se contemplar a defesa dos animais 
como tema de campanha de responsabilidade social de uma instituição 
da relevância do TRE-SP; 

CONSIDERANDO que o crescimento desordenado das grandes cidades 
e a falta de educação sócio-ambiental nas escolas estimulam a 
desconsideração e o desprezo por outras formas de vida; 

CONSIDERANDO que os animais domésticos e os silvestres nativos 
também são vitimados pelo descontrole social e ambiental; 

CONSIDERANDO que a apanha de animais na natureza e o tráfico são 
um crime que atinge todos os biomas, causando graves desequilíbrios 
ambientais; 

CONSIDERANDO que o abandono de animais domésticos, pelo 
padecimento infligido, configura, em tese, prática de crime ambiental; 
além de aumentar o risco de acidentes e transmissão de zoonoses; 

CONSIDERANDO que a adoção e a prática da guarda responsável de 
cães e gatos contribuem de maneira eficaz para o controle populacional 
desses animais; 

CONSIDERANDO que o sofrimento dos animais deve integrar a esfera 
de preocupações humanas;  

CONSIDERANDO que toda a biodiversidade é parte da grande teia da 
vida que o Planeta abriga, incluindo os humanos, e a extinção de 
espécies e a destruição ambiental podem comprometer a sobrevivência 
do Planeta Azul; 
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CONSIDERANDO que a conscientização e a educação ambiental são as 
medidas fundamentais para a reversão do caos que atinge o Planeta e 
todos os biomas, incluindo as áreas urbanizadas; 

 
PROPOMOS ao Egrégio Plenário, na forma regimental, que seja enviada 
manifestação de apoio e de congratulações desta Casa ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TER-SP) e ao seu 
presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador Walter de Almeida 
Guilherme, pela inclusão da temática relativa à proteção, defesa e 
conservação da vida animal na campanha “O Planeta não espera 
pela nossa Consciência”. 
 
Solicitamos ao Presidente desta Casa encaminhar cópia desta Moção às 
seguintes autoridades: 
 
a) ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Walter de Almeida 
Guilherme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo;  
b) a Excelentíssima Senhora Dra. Jade Almeida Prometti, Diretora-Geral 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e presidente da 
Comissão de Meio Ambiente da instituição;  
c) ao Excelentíssimo Senhor Ministro Enrique Ricado Lewandowski, 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);  
d) ao Excelentíssimo Senhor Ministro Cezar Peluso, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ); e 
e) ao Excelentíssimo Senhor Gilberto Kassab, prefeito do Município de 
São Paulo. 
 
Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2010. 
 
 

 
ROBERTO TRIPOLI 

Vereador pelo Partido Verde 
 


