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Projeto de Lei no.9112019 que dispÕe sobre criação

do selo "Amazonas sem maus tratos: produtos não

testados em animais".

I - RELATÓNIO

Trata-se de Projeto de Lei no.9112019, que dispõe sobre a criação do selo
"Amazonas sem maus tratos: produto não testado em animais,'.

O referido Projeto de Lei foi apresentado em 28 de fevereiro de 201g, pela

Deputada Joana Darc, incluído em pauta nas reuniöes ordinárias dos dias 12, 13 e 14

de março de 2019, não tendo recebido emendas ou substitutivos.

Seguindo o processo legislativo, os autos foram encaminhados à Comissäo

de Constituição, Justiça e Redação conforme dispÕe o art. 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" clcart. 127, $1', inciso lll, do mesmo diploma

legal, aprovado por unanimidade, e posteriormente à Comissão de Assuntos

Econômicos, nos termos do art. 27, ll, "bu do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, que se manifestou favoravelmente.

É o breve relatório. Passo a opinar
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il - FUNDAMENTAçAO

Designado como Relator, foi conferida a responsabilidade de opinar sobre a
matéria a fim de orientâr o voto dos. Nobres pares deste Colegiado e igualmente a

votaçäo do Plenário.

A proposiçäo em exame dispöe sobre a criação do selo "Amazonas sem

maus tratos: produto não testado em animais".

Conforme definição constante no Projeto de Lei Ordinária O Estado, por meio

do órgåo competente, certificará, com o selo "Amazonas sem MausTratos: produto não

testado em animais", empresas, instituiçöes privadas, órgãos e entidades da

administração pública situados no Estado do Amazonas que se destacarem pela näo

utilização de animais em experimentos científicos.

Conforme justificativa apresentada, a propositura idealiza um mecanismo de

incentivo para que empresas, instituiçÕes privadas, órgäos e entidades da

administração pública busquem outros métodos e formas de pesquisa científica que

não usem animais em testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal ou limpeza,

medicamentos ou de outras substâncias químicas.

Atualmente, é de conhecimento da populaçäo sobre os métodos cruéis

utilizados em animais, sabe-se que todo e qualquer experimento com animais cuja

finalidade é a obtenção de um resultado seja de comportamento, medicamento,

cosmético ou açäo de substâncias químicas em geral. Geralmente os experimentos

são realizados sem anestésicos, podendo ou não envolver o ato da vivissecção.

Já existem inúmeras métodos substitutivos eficientes e eficazes que podem e

já estão sendo usados nessa área. lsso sem falar dos modernos processos de análise

genômica e sistemas biológicos in vitro, que vêm sendo muito bem utilizado por

pesquisadores brasileiros. Sem falar gue culturas de tecidos, provenientes de

biópsia,cordÕes umbilicais ou placentas descartadas, dispensam o uso de animais.
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Vacinas também podem ser fabricad as a partir da cultura de células do próprio

homem.l

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

concorrente, nos termos do art.24,Vl, da Constituição Federal e do art. 1g, Vl, da

Constituiçäo do Estado do Amazonas.

\ft. 24. Compete à Uniäo, aos Estados e ao Distrito 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;

Art. 18. compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas

em lei federal, legislar concorrentemente com a União sobre:

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do

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

poluição;

Ademais, a proposição legal näo contém vícios de iniciativa. Não cria órgãos

ou funçöes públicas, 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 comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos

termos da Constituição do Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses

quanto à autoria:

http://www, pea.org. brlcrue lda de/testes/
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l-Deputadoeou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois)
Deputados por Projeto;

Pelo expostor o presente projeto Çe.lgi revela-se oportuno e espelha o
sentimento político desta Casa para com as causasämbientais do Estad o, vezque um
dos maiores desafios atuais é conseQuirde fato a conscientização acerca da proteçäo
animal, não havendo óbice constitucional para a aprovação da matéria iujõ teor esta
em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente. '

III. VOTO DO RELATOR

De todo o exposto, na qualidade de membro e Relator da Comissäo de
Meio Ambiente, Proteção aos animais e Desenvolvimento, deste poder Legislativo
MANIFESTO PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei no. 91t2019, que dispõe
sobre a criação do selo "Amazonas sem maus tratos: produto não testado em animais,,.
por não haver nenhum óbice e sua tramitação quanto aos aspectos constitucionais,
legais, jurídicos e regimentais.

É o parecer.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, PROTEçÃO AOS ANIMAIS E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 12 de Junho de 201g.

DEP ADO FAUSTO JR.
utado Estadual

3o Secretário
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