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ASSEMBLEIA TEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

DE 2019PROJETO DE LEI N9

AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

lnstitui a Caminhada em Defesa da Vida dos Animais
no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica instituída, no Estado do Amazonas, a Caminhada em Defesa da Vida dos Animais, a

ser realizada, anualmente, no mês de outubro.

Art. 2e A caminhada em Defesa da Vida dos Animais, tem como objetivo:

| - difundir conhecimento sobre o tema a toda população;

ll - conscientizar as pessoas que maus tratos e abandono de animais são crimes e estão
previstos em lei.

Art. 3e Toda a Sociedade, as Escolas, as lgrejas e as Entidades Sociais poderão participar da
Caminhada.

Art.4e 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 se cita a Lei n" 2.395 de 15 de janeiro de 20L9, 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.

Senhores Deputados, muitas pessoas não sabem e apesar da pouca divulgação que se tem,
além de ser o mês das crianças, de combate ao câncer de mama e o mês dos professores, outubro
também é conhecido como o mês dos animais e, nada mais justo do que, nesse mês seja instituída a

Caminha em Defesa da Vida dos Animais.

Será um dia para fazer com que os humanos pensem nos animais, se conscientizem sobre o
abandono e maus-tratos que os animais sofrem, bem como da importância de sua preservação para
o bem da natureza.

Acredito que será muito relevante uma data para uma reflexão mais enfática a respeito de
quem são, como vivem e como são tratados os demais animais que compartilham conosco este
mundo. É uma oportunidade de reconhecer humildemente a beleza que eles possuem e
principalmente o seu valor moral.

Durante o mês de outubro várias entidades de proteção animal organizam eventos sobre bem-
estar animal.

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.
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