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Dispõe sobre

a

afixação

do

certificado de
capaci:ação profissional de tosador e banhista nos
estabelecimentos de higiene e estétíca de animais
domésticos (PETSHOP) no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AVIAZONAS DECRETA

Art. Le Os estabelecimentos de higiene e estetica de animais domésticos, no Estado do

Amazonas, que dispuserem de serviços de banho e tosa deverão afixar, em local visível
ao público,
o certificado da capacitação técnica dos profissionaís tosadores e banhistas.

5 Ls Consideram-se tosador e banhista, para 6 fins desta Lei, os profissionais qualificados
em cursos técnicos ou profissionalizantes específicos de tosa e banho de animais
domésticos.
S 2e os estabelecimentos referidos no"coput" Jeverão adequar-se aos termos desta Lei no
prazo de 1"20 (cento e vinte dias) contados da data de sua publicação.

Art.2e

Esta lei entra em vigor na data de sua publícação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM
MANA us, 30 de
agosto de 20L9.
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JUSTIFTCATIVA

senhores Deputadas e Deputadas, presente
o
projeto de lei visa afixação do certificado
capacitação profissional de tosador
de
e banhist" nor'.ra.berecimentos de higiene
e estética de
animais domésticos (Pet shop). lmportante
dizer que, quem tem um animar de
estimação
certamente tem apreço por sua saúde,
segurança e b=m-estar. por isso,
ao
levar
seu
animal
para
o banho ou tosa num pet shop, espera que
profssional que irá atendê-lo
o
tenha a mesma
preocupação' Para que isso ocorra,
o profissional que prestará esses serviços
precisa
ter passado
por rigoroso treinamento específico,
visando à sua capacitação.

somente uma pessoa qualificada saberá
esco her e aplicar, por exemplo,
os melhores
produtos ou dominar os procedimentos
necessários caso a caso, ou, ainda,
lidar com animais
agressivos
e resolver os problemas costumeiros
da prc,fissão.

o número de locais que oferecem o serviço de
banho e tosa no Estado aumentou
consideravelmente nos últimos anos,
portanto, o tratamento ofertado
aos animais que
frequentam esses locais merece atenção.
A constituição Federal, em seu art.
225, dispõe que todos têm direito
ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial
à
sadia
quaridade
ímpondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo preservá-lo de vida,
e
para as
Além de vedar as práticas que submetam
os animais a cruerdade,

ffit "Ï;;iïïïïï;raeões'

Uma pessoa sem a apropriada qualificação
poderá ocasíonar acidentes
no banho ou na tosa,
que' dependendo de sua gravidade,
poderão traier sérios riscos ao
animal ou até mesmo levá-lo
as normas, o prestador de serviço
deve deixar em tocat visívet o nome
eo

L:lï,ï il:i:j:::ndo

Pelo exposto' peço o apoio dos
ilustres membros Jesta casa para
a aprovação do projeto de
posterior remessa ao Excelentíssimo
senhrr Governador para sanção.

Lei em tela e

PLENÁR,' DA ASSEMBLETA LEG.'LATT'A
Do ESTAD' Do AMAZ.NAS, em Manaus,
agosto de 2019.
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