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PROJETO DE LEI N9 Z3 DE 2019

AUTORIA: DEPUTADA JOANA D'ARC PROTETORA DOS ANtMA|S

INSTITUI o Dia Estadual do Médico Veterináiio no
Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.e 1e Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o Dia Estadual
do Médico veterinário, a ser comemorado, anualmente, no dia 9 de setembro.

Art' 2s O Dia Estadual do Medico Veterinário passa a integrar o Calendário Oficial do Estado do
Amazonas,

Artigo 3e - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, vale salientar, que o presente projeto de lei foi inspirado noutra iniciativa já
existente, na qual cita-se a Lei ne 2.36I de 06 de novembro de 20L8 de autoria desta Parlamentar, no
município de Manaus.

Observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa exclusiva do poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

Cabe ressaltar que o Dia do Médico Veterinário é comemorado anualmente em 9 de setembro
porque foi exatamente nessa data, em 1933, que o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou o
Decreto Lei ne 23.133, que regulariza a profissão e o ensino da medicina veterinária no país,

Todavia, mesmo sendo oficializado apenas em 1933, os cursos de formação em medicina
veterinária já existiam no Brasil desde 1910. Esta data celebra a ação destes profissionais
responsáveis por cuidar da saúde dos animais, sejam os de estimação (gatos e cães, por exemplo), de
grande porte (bois, cavalos, ovelhas, dentre outros) ou os selvagens ou silvestres (como leões, hienas,
elefantes, araras, preguiças, cobras, onças, etc.).

Os médicos veterinários também ajudam a diminuir a propagação de zoonoses transmitidas por
animais para os seres humanos. Em outras palavras, além da saúde dos animais, o médico veterinário
também auxilia na preservação da saúde da população humana, além de atuar na vigilância sanitária,
na fiscalização de produtos de origem animal para consumo.

Diante do exposto, peÇo o apoio dos ilustres membros desta Casa para a aprovação do
Projeto de Lei em tela.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 01. dE
fevereiro de 2019.
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