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lnstitui a Campanha Estadual "Escola Amiga dos
Animais" na rede pública estadual de ensino.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica instituído a Campanha Escola Amiga dos Animais, no Estado do Amazonas com
objetivo de ampliar a educação ambiental voltada para o bem-estar de animais domésticos
fortalecendo os conceitos da:

| - adoção consciente;

ll - guarda responsável;

lll- lmportância da castração para evitar a superpopulação de cães e gatos abandonados

nas ruas;

Art. 2p O Projeto ora instituído tem como ações:

| - atividades extraclasse relacionadas com a Campanha;

ll- cuidados aos animais que poderão ser levados à escola em dia previamente estabelecido
pelo professor ou durante palestras com profissionais veterinários e representantes de ONGs.

Art. 3s O Projeto poderá contar com a participação de órgãos públicos, empresas privadas,
Clínicas Veterinárias, Universidades e Organizações Não Governamentais para que apoiem as
atividades extraclasse relacionadas a Campanha.

Art. 4e Todas as escolas poderão aderir a Campanha "Escola Amiga dos Animais", assim como
as escolas das redes estadual e privada.

Art. 5e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, presente projeto de lei pretende estar em sintonia com
as manifestações pela causa animal ocorridas em todo o mundo e também partindo dos ideais
de inúmeros educadores do Brasil que anseiam por aplicar os conceitos do bem-estar animal no
dia-a-dia das crianças em nossas escolas.

Nada melhor do que começar a direcionar os ensinamentos sobre educação ambiental,
voltadas para a adoção consciente e guarda responsável de animais domésticos, às nossas
crianças e adolescentes nas escolas da rede municipal de ensino, estendendo-as também às
redes estadual e particular.

A interação das crianças com os animais nas escolas proporcionará ensinamentos práticos
dos professores que poderão desenvolver atividades extraclasses como cuidados de
alimentação, higiene sanitária e afeição aos animais, pois eles sentem fome, sede, dor e falta de
atenção como qualquer ser humano.

Estaremos assim criando uma base sólida para que as futuras gerações tenham plena
compreensão de uma convivência harmoniosa e respeitosa com os animais, evitando com
certeza abusos e maus-tratos com os nossos pets.

Este projeto que propõe as primeiras noções de adoção consciente e guarda responsável
dos nossos animais de estimação já no primeiro ciclo do banco escolar, tem como objetivo
promover uma cultura de responsabilidade e solidariedade para com todas as formas de vida,
sensibilizando os alunos, professores e a comunidade p importância das ações da posse
responsável e da castração como meio de evitar a superpopulação de cães e gatos abandonados
nas cidades, da prevenção de zoonoses e sobre os sofrimentos causados aos animais devido a
maus-tratos.

Diante do exposto, considerando a causa tão nobre e relevante, peÇo o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do projeto de Lei em tela.
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