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lnstitui a "Semana da Virada Animal" no Estado do
Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1s Fica instituída a "Semana da Virada Animal" no Estado do Amazonas, a ser comemorada,
anualmente, na primeira semana do mês de outubro.

Art. 2s São objetivos da Semana da Virada Animal:

l- sensibilizar a sociedade sobre a importância da saúde, proteção e direitos dos animais;

ll - estimular a adoção e a guarda responsável de animais domésticos;

lll- propiciar espaços para disseminação de informação em prol dos animais;

lV - valorizar e incentivar manifestações educativas ambientais.

Art. 3s A programação da Semana da Virada Animal deverá contemplar, tanto quanto possível,
a pluralidade de espécie e raças de animais domésticos.

Art. 4e - Durante a Semana da Virada Animal, deverão ocorrer ações como:

| - feiras e eventos de adoção de animais domésticos;

ll - divulgação em escolas, órgãos e espaços públicos;

lll - realização de palestras, atividades lúdicas e educativas; e

lV - exposições de ações e trabalhos desenvolvidos pelos canis estaduais e municipais,
organizações de proteção animal e grupos de voluntários independentes.

Art. 5s As Prefeituras Municipais, junto com o Governo do Estado poderão firmar parcerias com
a iniciativa privada, conselhos comunitários, organizações de proteção animal e grupos de voluntários
independentes para a realização das atividades previstas durante a Semana da Virada Animal.

Art. 6e As Organizações Não Governamentais (ONGs), que tiverem em seu objeto social o
cuidado com os animais, ficam vinculadas ao cumprimento dos objetivos e ações previstas nesta Lei.

Art.7e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 06 dE MATçO
de 20L9.
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JUSTIFICATIVA

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 hipoteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, o presente projeto de lei visa principalmente incentivar a adoção,
vacinação, encaminhamento para castração, registro geral do animal, orientações sobre posse
responsável e cuidados com os animais domésticos.

Necessário ressaltar que consiste num evento aberto ao público destinado a promover a

proteção e o bem-estar animal, bem como difundir informações e convivência relativas a animais
domésticos, contribuindo para uma sociedade mais harmônica.

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 06 dC MArçO
de 2019.
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