
&
PODER LEGISLATIVO
otl'#få8ôåIo^11'#*uêoo

DEPUTADO FAUSTO JR. (pV)- 3e SECRETÁnIO On ALEAM
Comissão de Meio Ambiente, Proteçäo aos Animais e Desenvolvimento Sustentável

AUTOR: Deputada JOANA DARC

RELATOR: Deputado FAUSTO JR.

MATÉRIA: Projeto de Lei no 567/2019, dispõe sobre a afixação do certificado de
capacitação profissional de tosador e banhista nos estabelecimentos de higiene e
estética de animais domésticos no Estado do Amazonas.

PARECER

Projeto de Lei no 567/20L9, dispõe sobre afixação do
certificado de capacitação profissional de tosador e
banhista nos estabelecimentos de higiene e estética de
animais domésticos no Estado do Amazonas.

I - RELATORIO

Trata-se de Projeto de Lei no 567/201-9, dispõe sobre a afixação do
certificado de capacitação profissional de tosador e banhista nos estabelecimentos
de higiene e estética de animais domésticos no Estado do Amazonas.

O referido Projeto de Lei foi apresentado em 02 de setembro de 2OL9,
pela Exma. Deputada JOANA DARC, incluído em pauta nas reuniões ordinárias dos
dias L0, IL e 12 de setembro, não tendo recebido emendas ou substitutivos.

Seguindo o processo legislativo, os autos foram encaminhados à

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise de seus aspectos
constitucionais, legais e jurídicos, nos termos do disposto no arl. 27, inciso I, alínea
"a" cf c art.I27,51-", inciso III, do mesmo diploma legal.

Da análise preliminar, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
através do Exmo. Deputado DELEGADO-PÉRICLES, proferiu parecer manifestando
voro FAVORÁVEL, na medida em que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação vigente, não encontrando óbices para a sua
aprovação.
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m, esta Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e
Desenvolvimento Sustentável, nos termos do art. 27, inciso IV do Regimento
Interno, recebe o presente Projeto de Lei para emissão de parecer analítico.

É o breve relatório. Passo a opinar.

II - FUNDAMENTAçÃO

O art. 27 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas dispõe acerca das Comissões Técnicas Permanentes que integram a Casa
Legislativa, onde consta no inciso IV a abrangência temática da Comissão de Meio
Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, in verbis:

Art. 27. [...]

IV - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: (Redação
dada pela Resolução Legislativa N.642, de12.07.2017)

a) política florestal, abrangendo a preservação e o controle do ambiente e
da biodiversidade; (Redação dada pela Resolução Legislativa N. 584, de
09.02 201,s)

b) responsabilidade por dano ao ambiente e ao patrimônio paisagístico;
(Redação dada pela Resolução Legislativa N. 584, de 09.02 2015)

c) sistema estatístico, cartográfico e demográfico estadual; (Redação dada
pela Resolução Legislativa N. 584, de 09.02 2015)

d) estudos e projetos para o desenvolvimento estadual; (Redação dada
pela Resolução Legislativa N. 584, de 09.02 2015)

e) planos, programas, projetos e atividades correlatas ao desenvolvimento
sustentável do interior; (Redação dada pela Resolução Legislativa N. 584,
de 09.02 2015)

f) promoção e apoio à educação ambiental. (Redação dada pela Resolução
Legislativa N. 584, de 09.02 2015)

g) fiscalizar e apoiar a aplicação das leis referentes ao saneamento básico,
sem prejuízo das atribuições correlatas da Comissão de Geodiversidade,
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Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento e da Comissão de
Saúde. (lncluída pela Resolução Legislativa N. 642, de 12.07.20L7).

A Exma. Deputada traz em sua Justificativa que o proprietário de um
animal de estimação certamente possui apreço por sua saúde, segurança e b=m-
estar. por o banho ou isso, ao levar seu animal para tosa num pet shop, espera que
o profissional que irá atendê-lo preocupação' Para que tenha a mesma isso ocorra,
o profissional que prestará esses serviços precisa por rigoroso ter passado
treinamento específico, visando à sua capacitação.

Assim sendo, coadunando-se com a ordem jurídica, o presente Projeto de
Lei revela-se oportuno, na medida em que a Constituição Federal de 1-988 dispõe,
no art. l-o, IV, que, dentre outros, a República Federativa do Brasil tem como
fundamentos "os valores sociais do trabalhd' e, no caputdo art. 1-70, dispõe que a

ordem econômica é " fundada na valorização do trabalho humand'.

E ainda, considerando que a partir do momento em que o
estabelecimento presta serviços em que tem o dever de manter o tratamento
adequado do animal, inafastável a exigibilidade de que possua profissional
qualificado para a garantia da proteção dos mesmos.

Imperioso destacar que o animal está, assim como os seres humanos, no
âmbitojurídico e legal, protegido pelo Estado, merecendo o respeito detodos, que
devem tratá-los com dignidade, sendo que quem assim não procede pratica crime,
com pena de detenção de 3 (três) meses a um ano.

Neste sentido, a Constituição Federal alberga as questões referentes à

Proteção Animal de forma axiomática, em seu art.225, veja-se:

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 geraçöes.

A legislação infraconstitucional- busca incentivar a proteção aos animais,
prevendo garantias de inafastável importância. Assim dispõe a Lei no 5.I97/1967
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.
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Aii.'i".' Os ånimais de quaisquer espécies, em ,qualquer fase do seu

désenlnrlvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo
a fauna silvestre, bem como iäus ninhos, abiigös ë criadouros naturais são
propriedades ðó'tstado, Sendo prôibida a sua utilização, perseguição,
destnrição,. caça oU. Apanha.'j 'r 

lr :;l , i' :,';' l'.

Desta formá, iem-së' qûg''A;ìpresent'e proposjtura. tem como escopo
garantir a proteção d,g: direitos dos animais, consubstanciada na valorização da
vida, saúde, integridade física ö b"erirjestäi. '

Logo, coadunando-se com a oidrem"juiÍdica, o"presente Projeto de Lei

revela-se oportuno e espellia o señtimênto-potittco-desta..Casa para com as causas
que visem à proteção do animal',..vezque um.d.os mgig.res desafios atuais é alcançar
a conscientização social ace.rca desta r.natþria,

Não havendo óbice constitucional e estando o presente projeto em
perfeita sintonia com o ordenamento jurídicovigente, a relevância social e as razões

acima elencadas, inafastável é a admissibilidade do Projeto de Lei n" 567/2019.

III. VOTO DO RELATOR

Pelo exposto, na qualidade de membro da Comissão de Meio Ambiente,
Proteção aos animais e Desenvolvimento, deste Poder Legislativo MANIFESTO
PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei n" 567 /20L9.

É o Parecer.

coMlssÃo DE MEro AMBIENTE, PROTEçÃO AOS ANIMAIS E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVTI DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, l-2 de dezembro de 201-9.

4
DE F STO JR.

Deputado Estadual
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