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PROJETO DE LEI N9 101/2019

PROPONENTE: Deputada JOANA D'ARC

REIATOR: Deputado RICARDO NICOLAU

lnstitui o Dia Estadual de Esterilização de
Animais Domésticos no Estado do
Amazonas.

t- nrmrónro

De autoria da Deputada Joana D'Arc, o Projeto de Lei N" 101/2019 "lnstitui o Dia
Estadual de Esterilização de Animais Domésticos no Estado o Amazonas".

A propositura objetiva divulgar a campanha "Wordl Spay Day" criada pela
entidade Humane Society lnternotionol e promovida no Brasil pelo Fórum Nacional de Defesa
e Proteção Animal, que é realizado anualmente na última terça-feira do mês de fevereiro.

O projeto em epígrafe esteve em pauta nas reuniões ordinárias dos dias L3, L4 e
L9 de fevereiro do presente ano. Não foram apresentadas emendas ou substitutivos à

demanda.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se
manifestou favorável à aprovação da propositura.

Na oportunidade, o referido projeto vem a Comissão de Assuntos Econômicos,
cabendo-me, na qualidade de Relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidosno artigo27,
ll, do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

II - ANALISE

A proposta da autora destaca que o referido dia fora escolhido como forma de
conscientizar a população amazonense da importância da esterilização animal como
mecanismo de controle populacional e reprodutivo, com o fito de combater o elevado índice
de animais abandonados que hoje vivem nas ruas.

lmperioso destacar que a matéria em comento merece uma atenção por parte do
poder público, pois se trata, também de saúde pública e ambiental, portanto, seria ideal que
existissem mecanismos que pudessem, efetivamente, resolver o problema.

No tocante à competência objetiva são respeitados os ditames da con rçao
Federal, a qual dispõe
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"Art. 24. Compete à União, aos Estados e
Federal legislar concorrentemente sobre:

(...) Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição; (g.n)"

Corroborando com o mandamento federal, a Constituição Amazonense em seu
art. 18, inciso Vl, dispõe, igualmente, sobre a matéria de proteção à fauna.

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

demanda. Na iniciativa foram respeitados os termos do artigo 33, da Constituição Estadual e
artigo 87,1, do Regimento lnterno desta Casa.

No que concerne ao aspecto financeiro, ressalta-se que o projeto visa tão somente
integrar o Dia Estadual de Esterilização de Animais Domésticos no Calendário Oficial do Estado
do Amazonas. Destarte, com relação ao aspecto financeiro, não vislumbro nenhum óbice para
a aprovação da propositura, haja vista não apresentar significativos custos ao Estado.

il - voTo

Ante o exposto, em vista do que compete a Comissão de Assuntos Econômicos

analisar, manifesto-me FAVORÁVEI a aprovação do Projeto de Lei n. 101 de 20L9.

S.R DA coMlSSÃo DE ASSUNToS EcoNÔvttcos da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas, em Manaus, 26 de abrilde 2019.
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A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Egtado do Amazonas - ALEAM
RESOLVE, por lfr unanimidade [ ] maioria de votos, resolve 6J 4enoVAR [ ] REJETTAR o
parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando no tXl PROSSEGUIMENTO [ ]
ARQUIVAMENTO da proposição em epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designador como novo relator, nos termos do art.
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