
.P'ntr€F rt"EË,l$.LAf ï1í(!
Il${iË,hÍ{1Lüh\ L É{{3lflïtli,tr Ë}ü

ü$$/ïnü ü0 SÈ'{ ítï.ütllxï

PROJETO DE LEI N9 w4 DE 2019

AUTORlA: DEPUTADA JOANA DARC

Proíbe a comercialização de
medicamentos denominados ',Anti-
Cio" e anticoncepcionais para cães e
gatos em comércios no Estado do
Amazonas e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le' Ficam os Petshops, comércios de produtos animais ou supermercados e
similares proibidos de comercializar produtos "anti-cio" e anticoncepcionais para cães e
gatos, bem como aplicá-los na forma injetável.

Art. 2e. Os estabelecimentos que descumprirem a norma estão sujeitos à multa
de RS 1.500 (mil e quinhentos reais), calculado em dobro em caso de reincidência.

Art, 3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADo Do AMAZONAS, em Manaus,
L1 de dezembro de 20i.9,
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JUSTIFICATIVA

senhores Deputados e Deputadas, o projeto de lei ora apresentado é mais um
passo em direção ao fortalecimento de nossa bandeira: a defesa da causa animal. Trata-
se de uma iniciativa que pretende diminuir os casos de doenças proporcionadas por
produtos anticoncepcionais como piometra, hidrometra, etc.

É cada vez maior o envolvimento e a conscientização da sociedade amazonense
na proteção e bem-estar animal, e torna-se importante e adequado ampliar tal
comprometimento, garantindo que mais pessoas se informem e realizem a castração
em seus animais, de forma a coibir esse mercado que não é nada benéfico aos animais
da fauna doméstica.

A sociedade clama por maior empenho do Estado nos assuntos que envolvam a
proteção e o bem-estar animal e quer garantias permanentes para as políticas públicas
que envolvem o tema.

A Constituição Federal incumbiu ao Poder Público a proteção da fauna e vedação
de práticas que provoquem a extinção de espécies ou submissão de animais à crueldade,
conforme arÏ.225,91", Vll1. No cenário Constitucional Estadual, a CEAM em seu art. 230,
incisos Vlll2, trata sobre a proteção à fauna.

Ainda na Carta Magna, encontramos o registro de que o Estado pode legislar
concorrentemente sobre a fauna (artigo 24,v|, da Constituição Federal), No âmbito da
legislação concorrente, cabe à União estabelecer as normas gerais sobre o tema,
devendo os demais entes federativos (Estados e Distrito Federal) observar as diretrizes
federais estabelecidas quando do exercício da competência suplementar que lhes cabe.
Sendo assim, o Estado e constitucionalmente competente para promover a tutela,
exercendo sua competência legislativa suplementar sobre a matéria aqui debatida.

1 Art' 225' Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo eessencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo epreservá-lo para as presentes e futuras gerações.
51s Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:
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.2 Art' 230' Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos propugnados no art.229, desta constituição,incumbe ao Estado e aos Municípios, entre outras medidas:
vlll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua funçãoecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade;
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Nem sempre o cio é algo agradável e desejado, então alguns proprietários vão em
busca de meios para evitar que isso aconteça, Muitas vezes, desconhecendo os perigos
dessa técnica, os donos de pets aderem ao método contraceptivo para controle de
natalidade de cadelas e gatas sem conhecer o perigo desses produtos, Tais
medicamentos apresentam grande aceitação por serem de baixo custo e podem ser
encontrados facilmente em casas de rações, agropecuárias e lojas do gênero sem
prescrição do medico veterinário.

Os contraceptivos são apresentados sob forma de injeções ou comprimidos,
sendo que os mais encontrados e usados são a medroxiprogesterona e o acetato de
megestrol que atuam no organismo da fêmea inibindo a ação do estrógeno, fazendo
com que iniba também a ovulação/cio.

o que os proprietários não sabem ou não se preocupam, é que a longo prazo a
fêmea que faz uso destes hormônios acabam provocando um desequilíbrio hormonal,
apresentando alguns efeitos colaterais. Em quase LOO% dos casos essas fêmeas
apresentaram precocemente câncer de mama, infecção uterina (piometra), cistos
ovarianos e câncer de útero.

A castração é o método mais seguro e mais indicado pelos profissionais
medicos veterinários atualmente. O custo que o dono terá será uma única vez, com a
cirurgia, medicamentos e acessórios. Com a castração, a cadela reduz o risco deter
câncer de mama em até LOyo, dando, além de uma economia para seu dono, uma
excelente qualidade de vida para o pet.

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 e posterior
remessa ao Excelentíssimo senhor Governador para sanção.

PLENÁRlo DA ASSEMBLETA LEGtsLATtvA Do EsrADo Do AMAZoNAS, em Manaus,
L1 de dezembro de 2019.
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