
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC PROTETORA DOS ANIMAIS

PROJETO DE LEI N9 3íO DE 2019

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

lnstitui no Calendário Oficial do Estado do
Amazonas o Dezembro Verde, mês da reflexão
sobre o abandono de animais e dá outras
providências,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art, Le Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas o mês da reflexão sobre o
abandono de animais no Estado do Amazonas, a ser celebrado anualmente no mês de dezembro,
recebendo a denominação "Dezembro Verde".

Art. 2s Os objetivos do Dezembro Verde são:

| - lncentivar a prevenção ao abandono dos animais, propagando o tema e aplicando os
recursos visuais de impacto;

ll - sensibilizar que o abandono de animais e uma conduta criminosa, além de ser um ato cruel
que pode levar o animal abandonado a óbito;

lll - colaborar positivamente para reduzir o índice de acidentes com os animais;

lV' ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono de animais por meio de
ações integradas envolvendo o Estado, os municípios, os órgãos públicos, organizações não
governamentais que atuam na área e toda a sociedade,

Art.3e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

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

RA S ANIt

a Estadual - PR



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC PROTETORA DOS ANIMAIS

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, vale salientar, que o presente projeto de lei foi inspirado noutra iniciativa já
existente, na qual cita-se a Lei ns 2.323 de L5 de junho de 201-8 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.

Tem-se ciência que diariamente inúmeros animais são abandonados e ficam vagando pelas ruas
e, diante desse cenário, faz-se urgente que medidas de minimização desse impacto sejam
estabelecidas, inclusive para que evitem prejuízos para a ecologia, economia, saúde pública e bem-
estar animal.

É necessário que se faça no mês de dezembro, pois, o "Dezembro Verde" surgiu de uma
reunião com oNG's e demais protetores de animais que relataram o aumento do número de
abandono de animais, no período de dezembro a fevereiro, em decorrência das férias, portanto, o
mês de dezembro foi escolhido para a campanha, porque justamente no dia 10 de dezembro, ocorre
o Dia lnternacional dos Animais.

Por meio dessa campanha podemos sensibilizar a população e diminuir as estatísticas sobre o
abandono de animais, e evitando que os mesmos possam sofrer de fome, desnutrição,
atropelamentos, parasitas, doenças, envenenamento e outras formas de abuso, Além de evitar que
causem acidentes.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse público
e social.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
fevereiro de 2019.

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 0L de
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