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

t0â
PRoJETo DE LEt Ne ôw DE 2019

AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

lnstitui a Semana da Conscientização da Guarda

Responsável e Bem-estar Animal a ser realizada na

primeira semana do mês de outubro no Estado do
Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. l.e Fica instituída, no Estado do Amazonas, a Semana da Conscientização da Guarda
Responsável e Bem-estar Animal, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de
outubro e deverá ser incluída no calendário oficial do Estado.

Parágrafo único. O objetivo é promover anualmente, durante a primeira semana do mês de
outubro, o desenvolvimento de atividades, campanhas e projetos de incentivo colocando a

importância da Guarda Responsável e do Bem-estar Animal em nosso Estado.

Art. 2e O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com o lnstituto de Proteção Ambiental do Amazonas -

IPAAM e demais associações e entidades afins, poderão realizar campanhas de conscientização sobre
a Guarda Responsável e do Bem-estar Animal.

Art. 3e Toda sociedade, Escolas, lgrejas, lnstituições Estaduais e Organizações não
governamentais, poderão desenvolver programações com a realização de palestras e atividades
práticas de incentivos a Conscientização da Guarda Responsável e Bem-estar Animal no Estado do
Amazonas.

Art. 3e Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, o principal objetivo desse projeto é despertar a Conscientização da
Guarda Responsável e Bem-estar Animal no cidadão amazonense, sobre tudo das crianças e
adolescentes que levam esses princípios para as suas residências e debatem com seus pais, avós,
vizinhos, e assim auxiliam a prevenir a ocorrência de maus tratos e assegurar uma melhor qualidade
de vida aos animais, de modo geral.

Além de incentivar a guarda responsável e coibir o abandono é necessário evitar outra prática
temerária: a prática de maus tratos. Praticar ato de abuso, maus- tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime, segundo Art. 32, da Lei Federal
9.605/199_8, porém, mesmo sendo crime, ainda é uma prática muito comum que exige ações
imediatasl.

A domesticação dos animais, ocorrida há muitos anos, intensificou a relação de dependência
homem-animal. Esta proximidade resultou em um crescente número de animais de companhia e
consequente aumento do número de animais errantes nos centros urbanos, minando os preceitos de
bem-estar animal e ocasionado problemas de saúde pública. Portanto, essa convivência entre
homens e animais só vale a pena enquanto harmônica e prazerosa.

Diante deste processo, a conscientização é fundamental para que se busquem soluções para os
problemas comuns, através da aprendizagem crítica significativa (Freire, L97gl. Dessa maneira, o
processo pedagógico será crítico e criativo.

Os problemas vividos pela maioria dos centros urbanos no Brasil são a falta de educação, a
pobreza, a falta de saneamento e a superpopulação de animais, estes têm como triste destino o
abandono, muito sofrimento e o sacrifício em massa. Mudar esse quadro é um grande desafio, pois
não adianta termos políticas públicas voltadas para fauna, trabalhos realizados pelas ONGS e
Protetores de Animais se não houver a conscientização das pessoas no cuidado e zelo pela vida dos
animais domésticos.

A sensibilização, através da educação ambiental de forma multidisciplinar, pode ser
desenvolvida para conscientizar as pessoas e promover a guarda responsável de cães e gatos,
proporcionando o bem-estar destes animais.

Por estas razões, apresento aos nobres pares, nos termos regimentais, o projeto de Lei para
apreciação em Plenário, requerendo sua aprovação e remessa ao Excelentíssimo Senhor Governador
para sanção.
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