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A ASSEMBLEIA LEGISTA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art' 1e' Fica revogado o Parágrafo Único do art. 2e da Lei promulgada ne 170, de 30 de Agosto
de 201"3, que dispõe sobre a regulamentação da reprocução e eliminação da vida de cães e gatos
e dá outras providências.

Art. 2e Esta Lei entra em vigor na data de sua pub icação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 29 dC
novembro de 2019.
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senhores Deputados e Deputadas, trata-se de propositura que pretende revogar um
dispositivo de Lei Promulgada ne 170 de 2013, que dispõe sobre a regulamentação da

reprodução e eliminação da vida de cães e gatos.

Sobre o tema, o dispositivo explicita que, em hip5tese de mordedura injustificada e

consequente recolhimento, caso o animal não seja adctado em 90 dias, o mesmo poderá

ser eutanasiado. o dispositivo, nos tempos atuais, não rode prosperar pois de certa forma
incentiva até a entrega de animais considerados bravos para eutanásia. A forma correta
seria a promoção da adaptação desse animal e o pedi,Jo de apoio de organizações Não-
Governamentais, Associações e entidades da causa promovido pelo próprio centro de
Zoonoses para se promover a tentativa da reinserção desse animal e não promover um
prazo próprio para a eutanásia.

Portanto, essa revogação atende todos os prhcípios constitucionais, como se

explicita no dispositivo da Carta Magna:

"Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo_se ao

Poder Público e à coretividade o dever de defendê-ro e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

5 1e Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe

ao Poder Públio:

Vll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,

as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,

provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade. ,,
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Pelas razões ora expostas, e intentando à defesa da fauna doméstica, tomo a iniciativa de

propor a revogação deste dispositivo.

Diante do exposto, clamo aos meus pares desta casa, que aprovem a presente

propositura.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADo Do AMAZoNAS, em Manaus, 29 de

novembro de 20L9
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