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PROJETO DE LEI N9 JOJ DE 2019

AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

lnstitui o Dia Estadual de Esterilização de Animais
Domésticos no Estado do Amazonas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Fica instituído no Estado Amazonas o "Dia Estadual de Esterilização de Animais
Domésticos", a ser comemorado, anualmente, na última terça-feira do mês de fevereiro.

Art. 2e O Dia Estadual de Esterilização de Animais Domésticos passa a integrar o Calendário
Oficial do Estado do Amazonas.

Art. 3e O Poder Público poderá realizar atividades alusivas à importância da esterilização de
animais domésticos como mecanismo do controle populacional de cães e gatos.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de
março de 2019.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, 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, o presente Projeto de Lei visa divulgar a campanha "Wordl Spoy Doy"
criada pela entidade Humone Society lnternationol e promovida no Brasil pelo Fórum Nacional de
Defesa e Proteção Animal, que é realizado anualmente na última terça-feira do mês de fevereiro.

O "World Spay Doy" (Dia Mundial da Esterilização, conforme a Dra. Vânia Plaza Nunes,
Diretora Técnica do Fórum Animal de Defesa e Proteção Animal (FNDPA), está "na 24e edição e se

tornou uma campanha mundial de conscientização da importância do controle populacional como
forma de diminuição do abandono e do descaso com cães e gatos".

Cabe ressaltar que o Fórum Animal participa há 5 (cinco) anos do Dia Mundial de Esterilização
promovendo entre suas entidades afiliadas no Brasil ações que vão desde a realização de palestras
e demais ações educativas até a realização de mutirões de castração.

Segundo Elizabeth Mac Gregor, Diretora de Educação do FNDPA "castrar é a única forma de
prevenir que mais e mais animais sejam gerados e que filhotes acabem nas mãos de pessoas que os

abandonam por negligência".

A médica veterinária Vânia Plaza Nunes estabelece que: "A esterilização (castração) e

fundamental para caminharmos rumo a um futuro sem animas vivendo nas ruas. Sem uma política
forte, inteligente e humanitária de controle populacional e reprodutivo não conseguiremos mudar a
dura realizada vivida atualmente pelos animais".

"Uma série de informações infundadas e preconceituosas ainda impedem que muitas pessoas

castrem seus animais no Brasil. Precisamos mudar essa mentalidade urgentemente, pois ela é
diretamente responsável pela existência de cerca de 30 milhões de animais abandonados que
sofrem de fome, sede e doenças não tratadas nas ruas do nosso país", disse Elizabeth Mac Gregor.

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, por ser de suma importância.
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