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FICAM obrigados os petshops, clínicas e consultórios

veterinários e estabelecimelltos sir-nilares a afixarem

cartazes que incentivem a adoção respoirsável de

anlmals

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONA.S DECRETA

Art.-1' - Ficam obrigados todos os petshops, clínicas e consultórios veterinários e estabelecincntos

do ramo, a colocar cartaz que facilite e incentive a adoção de animais.

Parágrafo único - O cattaz de que trata o caput deverá apresentar cie forlna clara e visível ao

público, as seguintes informações:

I-uma relação com os nornes das ONGs, grupo, protetor independente on enticlade responsável pela

adoção;

II- telefone e email para contato com a entidade responsável;

III- informações de conscientização sobre a importância cla adoção responsin,el cle animais, bern como

seus benefícios.

Art.-2". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 30 DB

NOVEMBRO DE 2017.

DEPUT o T UAL

Av. Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), n" 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque -
CEP: 69.050-030 - Parque Dez de Novembro - Manaus /AM

Tels: (92) 3183-44tO / 3183- 4409



Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

GABINETE DO DEPUTADO CARLOS ALBERTO

jl'

Æ'q':'' tff
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO ESTADO DO
AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

Cresce cadavez mais o número de animais abandonado pelas ruas. nruitos deles são até vitimas de

violência e caminham pelas ruas sem dono, sem casa sendo que a adoção ainda é unr tenra não rnuito

discutido e que cada vez mais temos presenciado esses animais se proliferarem nas ruas.

Este projeto de lei é de suma importância, na medida em que está viabilizar-rclo para a sociedade

informações sobre a importância da adoção responsável de animais, pois a acloção a.iuda a diminuir as

consequências decorrentes do abandono como também as situações cle violência por parte dos humanos e

até de outros animais.

Com a adoção responsável evita as consequências decorrentes do abandollo, colllo: a incidência

de zoonoses, as situações de violência por parte dos humanos e até de outros animais colllo também os

acidentes de trânsito.

A finalidade deste Projeto é, pofianto, facilitar através da fixação cle cartazes de clivulgação, a

adoção de animais que estão em abrigos, ONG's ou lares temporários, buscando a clirlinuição de

superlotação nos abrigos, levando um lar de verdade para cães e gatos abal-ldonaclos.

Nesta oportunidade, esperamos contar com o imprescindível apoio dos Nobres Pares clesta Casa de

Lei para a aprovação desta propositura.
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