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PARECER

PROJETO DE LEI N. 30/2019

PROPONENTE: Deputada JOANA D'ARC PROTETORA DOS ANIMAIS

RELATOR: Deputado RICARDO NICOLAU

"Institui no Calendário Oficial do Estado do
Amazonas o "Dezembro Verde'', mês da reflexão
sobre o abandono de animais e dá outras
providências."

I - RELATORIO

De autoria da Deputada Joana D'Arc, o projeto em epígrafe objetiva instituir o
"Dezembro Verde'o a ser comemorado anualmente no referido mês.

A propositura objetiva promover atividades de cuúo reflexivo e preventivo em
relação ao abandono de animais no Estado do Amazonas.

O PL 30/2019 esteve em pauta nas reuniões ordinárias dos dias 13, 14 e 15 de
fevereiro do presente ano. Não foram apresentadas emendas ou substitutivos à demanda.

O projeto foi encamiúado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se

manifestou favorável à aprovação do PL.

Nesta oportunidade, a propositura vem a Comissão de Assuntos Econômicos,
cabendo-me, na qualidade de Relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 27,II,
do Regimento Intemo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

II - ANÁLISE

No tocante à competência objetiva, a Constituição Federal dispõe

"^rt. 24. Compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

t...1

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição; (g.n)"
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Importante elucidar que "fauna" significa a vida animal de

isso, conclui-se ser o Estado concorrentemente competente para legislar sobre

relacionadas a animais.

Quanto à competência subjetiva, pontuo não existir óbices à propositura da demanda.

Na iniciativa foram respeitados os termos do artigo 33, $1" da Constituição Estadual e artigo
87, I, do Regimento Interno desta Casa.

No que concerne ao aspecto financeiro, salienta-se adequar-se às leis orçamentárias
estaduais. Ressalta-se, ainda, que nas iniciativas previstas na proposição não há significativos
impactos econômicos.

Superadas as questões formais, passamos a discorrer aceÍca do mérito.

Oportuno assinalar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que protege
expressamente os animais em sua Carta Magna. Ora, vejamos:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

$ 1" Para assegurar a efetividade desse direito
incumbe ao Poder Público:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam
os animais a crueldade. (g.n)"

E senso comum que as práticas de abandono a animais são medidas atrozes. Dessa

forma, cabe a este Parlamento aprovar iniciativas que deem efetividade aos ditames previstos
na Constituição Federal.

Mister se faz ressaltar que o abandono não é apenas atitude cruel, mas também questão

de saúde pública. O aumento de animais nas ruas sujeita a população a zoonoses, como:
leishmaniose visceral, leptospirose,raiva, toxoplasmose, larva migrans, entre outras.

Não sabemos, estatisticamente, quantos animais foram abandonados em centros

urbanos, entretanto, um simples olhar pelas cidades amazonenses nos faz perceber que são

muitos. Por conseguinte, demonstra ser imperiosa a aplicação de medidas de reflexão e

educação a respeito do tema.
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Neste passo, constato que a proposta cumpre os requisitos
prosseguimento nos preceitos do Regimento Interno desta Casa Legis

III - VOTO

Ante o exposto, em vista do que compete a Comissão de Assuntos Econômicos
analisar, manifesto - me FAVOnÁVnl à aprovação do Projeto de Lei n. 30 de 2OIg.

S.R DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS da Assembleia Legislativa do Estado
do Amazonas, em Manaus, 26 de março de2019
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