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Relatório World Spay Day ( Blumenau ). 

Lei 7955/14: Sueli Amaral e a Hachi Ong con-
seguiram aprovação na Câmara Municipal de 
Blumenau da resolução proclamando a última 
terça-feira em fevereiro como “Dia Mundial 
Spay” / Dia da Esterilização Animal (Dia Mun-
dial Spay). 

World Spay Day Across the Globe - Discurso 
proferido na Câmara Municipal de Blumenau, 
Sueli Amaral, presidente da ONG Hachi, pediu 
formalmente à Câmara para que aprove o Dia 
da Esterilização Animal. 



Q1: Título do projeto ambiental participante: World Spay Day - Dia da Esterilização Animal

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: 12.452.878/0001-47
Nome fantasia: Hachi Ong Proteção Animal
Setor de atuação: Bem estar Animal
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/05/2010
Número de colaboradores: 10

Q4: Informações de contato:
Endereço: Amazonas 2960 - 308 C
Bairro: Garcia
Cidade: Blumenau
Estado: SC
CEP: 89022000
Telefone com DDD: 47 92056555

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Sueli Silva Cidral do Amaral
Cargo: Presidente
E-mail: onghachi@gmail.com ou

contato@hachiong.org.br
Telefone com DDD: 47 9205 6555

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 9 de setembro de 2014 08:02:50terça-feira, 9 de setembro de 2014 08:02:50
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 10 de setembro de 2014 06:38:21quarta-feira, 10 de setembro de 2014 06:38:21
Tempo gasto:Tempo gasto:  22:35:3122:35:31
Endereço IP:Endereço IP:  179.74.171.160179.74.171.160

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Sueli Silva Cidral do Amaral
Cargo: Presidente
E-mail: sueliscamaral@gmail.com
Telefone com DDD: 47 99645986 ou 47 06682508

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 08/02/2014

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

25/02/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 40

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 20
Famílias 20
Animais 20
Espécies Cães e gatos

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Nenhum parceiro apoio com remuneração

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Sim, foi uma Campanha que apoiamos DIA MUNDIAL DA ESTERILIZAÇÃO (WORLD SPAY DAY) com o 
Fórum Nacional e o Humane Society International – HSI

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Se não castrar os animais ( cães e gatos ), temos animais abandonados e com problemas sérios de saúde.
Precisamos divulgar e mostrar para a população a importância da Esterilização nos animais, para a saúde e a 
não procriação descontrolada que ocasiona os abandonos dos animais por parte de falta de informação para 
as pessoas.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Divulgar a população sobre os problemas da NÃO  esterilizar aos animais e tentar levar a população que 
castre seus animais.Para assim evitar abandonos e procriação desnecessária.Com isso até realizamos 
durante o ano no mês de Julho mutirão de castração.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Realizamos em parceria com DIA MUNDIAL DA ESTERILIZAÇÃO (WORLD SPAY DAY) com o Fórum 
Nacional e o Humane Society International – HSI, para mobilizar a população a importância da esterilização 
nos animais.Mostramos os problemas que podem ser evitado na saúde dos animais com um vídeo de um 
parceiro do Hospital Veterinário SC em Blumenau, mais informações no nosso site 
http://www.hachiong.org.br/#/index/noticias/ver/detalhes/cod/767/.
Conseguimos em Blumenau a Lei LEI 7955/2014, por nossa solicitação.
Agora é Lei 7955/14 Institui o "DIA DA ESTERILIZAÇÃO ANIMAL " NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, 
file:///C:/Users/Sueli/Pictures/ONGHACHI%20ARQUIVOS/Hachi%20Ong%20Documentos/LEI%206579%20(1
)%20(1).pdf.Com essa nossa divulgação representando o Brasil sai no site 
http://www.hachiong.org.br/#/index/noticias/ver/detalhes/cod/781/, representando o Brasil.
Iremos continuar a Campanha ano que vem com mais parceiros e mais divulgação para o assunto de 
Esterilização.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Sucesso, Conseguimos em Blumenau a Lei LEI 7955/2014, por nossa solicitação.
Agora é Lei 7955/14 Institui o "DIA DA ESTERILIZAÇÃO ANIMAL " NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU.
Saímos no site http://www.hachiong.org.br/#/index/noticias/ver/detalhes/cod/781/ representando o Brasil e a 
própria divulgação que é o nosso principal objetivo no Bem Estar Animal.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Castração em massa 20
Resultado 2 Divulgação em site Internacional
Resultado 3 Criação da Lei em Blumenau,7955/14

Institui o "DIA DA ESTERILIZAÇÃO
ANIMAL "
http://www.hachiong.org.br/#/index/noticias/
ver/detalhes/cod/791/

Resultado 4 Realização de Mutirão de Castração
durante o ano com 300 animais

Resultado 5 Ajudar as famílias de baixa renda
Resultado 6 Prevenir doenças nos

animais.http://www.hachiong.org.br/#/index/
noticias/ver/detalhes/cod/769/

Resultado 7 Divulgar a importância do projeto a nível
Nacional e
Municipal.http://www.hachiong.org.br/#/inde
x/noticias/ver/detalhes/cod/781/

Resultado 8 Divulgação de vídeos sobre o problema do
Hospital Vet.

Resultado 9 Divulgação nos site, Blog do
Jaime,Informativo Fórum Nacional - FNPDA
Fotos Facebook ,Câmara dos Vereadores
Blumenau.http://www.hachiong.org.br/#/ind
ex/noticias/ver/detalhes/cod/768/

Resultado 10 Certificado pelo Evento
http://www.hachiong.org.br/#/index/noticias/
ver/detalhes/cod/802/

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Nossa Missão:
Hachi ONG – Proteção Animal
 Com início de suas atividades em 8  maio / 2010, a HACHI ONG– PROTEÇÃO ANIMAL, tem como objetivo 
principal o BEM ESTAR ANIMAL.
 Formada por voluntários simpatizantes com a causa animal, conta hoje com contador, advogado, professor, 
empresários,administrador,psicóloga, estudantes, farmacêutico e farmacêutica que doam parte de seu tempo 
em prol dos animais.
 Temos como objetivo inicial, a criação de um local destinado a passear com os animais em Blumenau, além 
de ajudar as demais Ongs que recolhem animais ABANDONADOS, ajuda esta na doação de ração e demais 
itens necessários, tudo isso  recebido através de doação recebidas, pelas campanhas realizadas pela Hachi 
Ong.Também estaremos organizando eventos de posse responsável, assim que o espaço destinado ao 
Parcão seja oficializado.
 Estaremos também sempre acompanhando as Leis de Proteção Animal para evitar alterações que 
prejudiquem os animais.
 INSCRIÇÃO N ª CNPJ 12.452.878/0001-47
 UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL 
Aqui
LEI NÚMERO 7676/11
 
UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL
Lei Nª 15.773 de 14 de março de 2012 
 Não temos ABRIGO e NÃO recolhemos animais.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: Crueldade Nunca

Mais,http://www.hachiong.org.br/#/index/co
nteudonoticias/cod/45/lay/432/cor/484/

Link 2: World Spay
Day,http://www.hachiong.org.br/#/index/con
teudonoticias/cod/62/lay/432/cor/484/

Link 3: Campanhas,
http://www.hachiong.org.br/#/index/conteud
onoticias/cod/41/lay/432/cor/484/
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
Somente UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI
NÚMERO 7676/11 e UTILIDADE PUBLICA
ESTADUAL Lei Nª 15.773 de 14 de março de
2012

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

zero

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

zero

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

zero

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

zero

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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