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DrspÕE soBRE A PROTBTçÃO On MANUTENçÃO

DE ANIMAIS DOMÉSTICOS OU DOMESTICADOS,

EXÓflCOS, NATIVOS, SELVAGENS, SILVESTRES,

EM CTRCOS OU STMTLARES PARA USO E/ OU

EXrBrçÃO NOS ESPEïÁCULOS.

I - REI.ATóRP:

O Deputado Estadual JOANA DARC apresentou o Projeto de Lei

ordinária n" 388/2019, que: D|SPÕE PRO|B!çÃO DA MANUTENçÃO DE AN|MA|S

DOMÉST|CO5 OU DOMESTICADOS, EXÓflCOS, NATIVOS, SELVAGENS, SILVESTRES, EM

crRcos ou srM[AREs PARA USO E/ OU EXrBrçÃO NOs ESPETÁCULOS.

Na justificativa, a autora discorre que o objetivo da propositura é

proibir a instalação de circos que mantenham animais domesticados, exóticos, nativos,

selvagens, silvestres, em circos para uso e/ou exibição nos espetáculos. Destaca ainda,

que a vida dos animais no circo é sempre baseada em maus tratos. Não somente

falando em treinamento, que pode ser a pior parte para eles, mas o próprio momento

da apresentação. Eles são obrigados a se comportar de forma completamente

diferente do que se comportariam no seu habitat natural.

Finaliza dizendo que o Amazonas é o maior Estado do Brasil, Localizado

em plena Floresta Amazônica, sendo necessário que comecemos dando exemplos de

proteção aos animais.
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A proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e

Redação sem emendas, tendo como relatora o Deputado Delegado Péricles, em 05 de

julho de 20L9.

Os autos vieram para a Comissão de Assuntos Econômicos.

É o relatório

II- FUNDAMENTACÃO

A matéria tem muita importância visto que criar uma norma

determinando a proibição de animais em circos ou similares para o uso e ou exibição

em espetáculos. As ilegalidades ocorrentes com os animais mantidos em circos

demonstram que tal prática já não se adequa aos interesses e anseios da coletividade.

A obrigação da Sociedade e do Estado é preservar sua integridade física

e psíquica, como o direito subjetivo que têm de, ao menos, não sofrer.

Cabe a esta comissão, além do exame de mérito, apreciar a proposição

quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes

orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, em seu art.27, inciso ll, alínea "b", que "estabelece

procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e

financeira".

Nesse sentido, consideramos a proposição não conflitante com as

normas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária

anual e das demais disposições legais em vigor.
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VI - VOTO DO RELATOR

Assim, em face de não haver nenhum óbice legal, a manifestação é

FAVORÁVEL ao Projeto de LeiOrdinária de Ns 3Sgl2}t9.

Sala da Comissão de Assuntos Econômicos da ALE/AM, em Manaus, 04 de setembro de

2019.

Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE

CERTTDÃO DE VOTAçÃO

PRoJEro DE LEr ru.i!&zorg

AUTOR (A): DEPUTADO (A) íoq-a ^tD a/\,c
A Comissão de Ass-untos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM.^/
RESOLVE, por |X unanimidade [ ] maioria de votos, resolve 1\'J nenOVAR [ ] REJEITAR o

parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando no tX PROSSEGUIMENTO [ ]

ARQUIVAMENTO da proposição em epígrafe.

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

43,.V do Regimento lnterno da ALEAM, o (a) Deputado (a)

Manaus - AM,lAl4yrott

P o ntos Econômicos - CAE

ICOLAU - PSDRICARDO
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