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PARECER

Projeto de Lei no 604/2019, institui a campanha estadual
"Escola Amiga dos AnimaÌs" na rede pública estadual de

ensino.

I - RELATORIO

Trata-se de Projeto de Lei n" 604/201-9, que institui a campanha estadual
"Escola Amiga dos Animais" na rede pública estadual de ensino.

O referido Projeto de Lei foi apresentado em 24 de setembro de 2OL9,
pela Exma. Deputada JOANA DARC, incluído em pauta nas reuniões ordinárias dos

dias 26 de setembro, 0l- e 02 de outubro, 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 art.27, inciso I, alínea
" a" cf c arl. 127 ,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
VOTO 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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Ato contínuo, o projeto foi encaminhado a Comissão de Assuntos
Econômicos, sob os cuidados da Exma. Deputada Alessandra campelo, que da
análise, manifestou-se favorável a APROVAçÃO.

Por fim, 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 - FUNDAMENTAçAO

O art. 27 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas dispõe acerca das Comissöes 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, tn verbis:

Art. 27. 1...1

IV - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: (Redação
dada pela Resolução Legislativa N.642, det2.07.20L7)

a) política florestal, abrangendo a preservação e o controle do ambiente e
da biodiversidade; (Redação dada pela Resolução Legislativa N. 584, de
09.02 20Is)

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 20L5)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, ns 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque, sala 2!S, Ze
andar - Parque Dez - CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

]rl@ faustoiram



è

ç\fP /

PODER LEGISLATIVO
ottåYfå8âåIo'lï'#*uêoo

DEPUTADO FAUSTO JR. (PV) - 3e SECRETÁRIO OR ALEAM

Comissäo de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável

,.',â '

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

de 09.02 201-5)

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 atribuiçöes correlatas da Comissão de Geodiversidade,
Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento e da Comissão de

Saúde. (lncluída pela Resolução Legislativa N. 642, de 12.07.20L7).

Da análise, verifica-se que a proposição em exame visa instituir a

campanha estadual "Escola Amiga dos Animais".

A Exma. Deputada traz em sua Justificativa que a interação das crianças

com os animais nas escolas proporcionará ensinamentos práticos dos professores

que poderão desenvolver atividades extraclasses como cuidados de alimentação,
higiene sanitária e afeição aos animais, pois eles sentem fome, sede, dor e falta de

atenção como qualquer ser humano, criando uma base sólida para que as futuras
gerações tenham plena compreensão de uma convivência harmoniosa e respeitosa

com os animais, evitando com certeza abusos e maus-tratos com os animais.

Para análise desta Propositura, inicialmente, cumpre destacar que a

iniciativa para o processo legislativo está adequada, visto que o Projeto dispõe,

sobre a promoção e proteção dos animais, matérias para as quais a iniciativa é

concorrente, não incidindo sobre qualquer tema de iniciativa privativa, vejam-se:

Arl. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

t...1

VI - florestas, caça, peSca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição;; (grifei).
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No mesmo sentido dispõe a Constituição do Estado do Amazonas, em seu
art. l-8, in verbis.

Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas
em lei federal, legislar concorrentemente com a União sobre:

t...1

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

Ultrapassado este ponto, pode-se afirmar que o animal está, assim como
os seres humanos, no âmbito jurídico e legal, protegido pelo Estado, merecendo o
respeito de todos, 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-ro e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A legislação infraconstitucional busca incentivar a proteção aos animais,
prevendo garantias de inafastável importância. Assim dispõe a Lei no 5.L97/L967
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

Art. 10. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo
a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são
propriedades do Estaòo, sendo proibida a sua utilização, perseguição,
destruição, caça ou apanha.
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Desta forrna, tem-se que a presente propositura tem como escopo

garantir a proteção,,dgp.direitos dos anímai'sl consubstan'ciada na valorização da

vida, saúde, integridade física e'bem-êstar, assirn como-.a prevenção contra o
abandono e combate aos maüsjtratos." " . r. .i.r

Logo, coadunandö-së' .com,,.a ,o¡$ern. jurídica,,. o _presente Projeto de Lei

revela-se oportuno e .ç:pg!h.a o sentimento político desta Casa para com as causas

que visem à proteção do animalì üed:{üg r4rn'dos maior:es-desafios atuais é alcançar

a conscientização social acefç-? dg.s!q¡atÉti3....

Não havendo ób.ice constitucional e estandô'ö presente projeto em

perfeita sintonia com...o- o.rgenamentðlürídico Viþente, a'relevância social e as razões

acima elencadas, inafastável é a adniiËbi'bilidade'do Pr,oþto.de Lei no 388/2019.

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 no 604/2019, que institui a campanha
estadual "Escola Amiga dos Animais" na rede pública estadual de ensino.

É o Parecer.

coMrssÃo DE MEro AMBIENTE, PROTEçÃO AOS ANIMAIS E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV¡I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, l-2 de dezembro de 2019.

D FAUSTO JR.

Deputado Estadual

Av. Mário Ypiranga Monteiro, ne 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque, sala 215,2e
andar - Parque Dez - CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

fl@ faustojram



ffi li[]ffi1]ìf litlí*ifiìVA

ctg)
A

dg

pülc€t

lrel¡ûo{

ralg-..d'r€

-fo...r"¡,.

6.,.,',{'

Aüvrc''^tL^a

Fñattt*-ê

,

tr
[¡ñ.

.fr


