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PARECER

Projeto de Lei no. 10112019 que institui o dia estadual de

esterilizaçäo animais doméstico no Estado do

Amazonas.

I - RELATÓNIO

Trata-se de Projeto de Lei no. 10112019, que institui o dia estadual de

esterilizaçäo de animais doméstico no Estado do Amazonas.

O referido Projeto de Lei foi apresentado em 12 de março de 2019, pela

Deputada Joana Darc, seguindo o Processo Legislativo, no qual os autos foram

encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redaçäo conforme dispöe o

aft. 105, inciso l, do Regimento lnterno, para análise de seus aspectos

constitucionais, legais e jurídicos, nos termos do disposto no art. 27, inciso l, alínea

"a" clc art. 127, S1o, inciso lll, do mesmo diploma legal, a qual foi aprovada por

unanimidade.

E o breve relatório. Passo a opinar

il - FUNDAMENTAçÃO

Designado como Relator, foi conferida a responsabilidade de opinar sobre

a matéria a fim de orientar o voto dos Nobres pares deste Colegiado e igualmente a

votação do Plenário.

A proposiçäo em exame dispöe acerca da caminhada em defesa da vida

dos animais no Estado do Amazonas, na qual pretende divulgar a campanha
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"World Spay Day" criada pela entidade Humane Society lnternacional e promovida

no Brasil pelo FÓrum Nacional de Defesa e Proteção Animal, que é realizado

anualmente na última.terça do mês de fevereiro, afinal castrar é a única forma de

prevenir que mais animais sejam gerados e que filhotes acabem nas mãos de

pessoas que os abando,nam por negligência.

Apesar da grande aceitaçäo dos animais de estimaçäo e do crescimento

do número de pets por lares, o abandono ainda é algo muito presente na

sociedade. Entre os principais motivos citados por pessoas que abrem mão de

cäes e gatos estão gravidez na família, alergias e outras doenças, mudança de

residência, filhotes indesejados, velhice do animal e falta de planejamento para a

manutençäo dos bichinhos de estimação, daí a importância de castrar os animais.

Como o abandono é diário e poucas cidades possuem planejamento

previsto por lei para a vacinação e castraçäo de animais de rua, além do

encaminhamento para adoçäo, o que nota-se na maioria dos municípios brasileiros

é um aumento populacional desenfreado de cães e gatos e, consequentemente, a
propagação de possíveis zoonoses, já que os animais podem se tornar

hospedeiros e transmissores de doenças, o que configura como caso de saúde

pública.

Ademais, da analise da Comissão de Constituiçäo, Justiça e Redação -
CCJR, verifica-se que o Projeto de Lei situa-se no campo da competência

legislativa concorrente, nos termos do art. 24,V' , da Constituição Federal e do art.

18, Vl, da Constituiçäo do Estado do Amazonas.

Att. 24. Compete à Uniäo, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservaçäo da natureza, defesa

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e

controle da poluiÇäo;

Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais

estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com a

União sobre:

f

I



{ t';'

r@
PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEPUTADO FAUSTO JR. (pV) - 3" SECRETÁR|O DA ALEAM

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservaçäo da natureza, defesa

do solo e dos recursos naturais, proteçäo do meio ambiente e

controle da poluição;

Ademais, a proposiçäo legal não contém vícios de iniciativa. Não cria

órgäos ou funções púbìicas, não gera despesas, nem se enquadra em qualquer

uma das hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, nos termos

do art. 33 da Constituiçäo do Estado e do art. 87, l, do Regimento lnterno deste

Poder Legislativo.

Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a

qualquer membro ou comissäo da Assembleia Legislativa, ao

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral

de Justiça e aos cidadäos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituiçäo.

Art. 87. A apresentaçäo de projetos respeita a iniciativa privativa,

nos termos da Constituiçäo do Estado, admitindo-se as seguintes

hipóteses quanto à autoria:

| - Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois)

Deputados por Projeto;

Pelo exposto, o presente projeto de lei revela-se oportuno e espelha o

sentimento político desta Casa para com as causas ambientais do Estado, vez que

um dos maiores desafios atuais é conseguir de fato a conscientizaçäo acerca da

proteção animal, não havendo óbice constitucional para a aprovação da matéria

cujo teor está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente.

III. VOTO DO RELATOR

De todo o exposto, na qualidade de membro e Relator da Comissão de Meio

Ambiente, Proteção aos animais e Desenvolvimento, deste Poder Legislativo

MANIFESTO PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei no. 101t2019, que institui

o dia estadual de esterilização de animais doméstico no Estado do Amazonas, a

ser realizado, anualmente, na última terça-feira do mês de fevereiro, por não haver
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nenhum óbice e sua tramitação ,:quârìte .aos aspectos constitucionais, legais,
jurídicos e regimentais.

É o Parecer.

GOMISSÃO DE MEIO AMBIENTC,.ÉNöiCöÃO EOS ANIMAIS E
DESENVOLVIMENTO'SUSTENTÁVEI" DA ASSEMB-LE}A LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaug, 1T de Maio de 2019.

DEPU DO FA JR
Deputado Estadùal '"''

30 Secretário.
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