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INSTITUI a Semana de Prevenção do Diabetes Mellitus em
cães e gatos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le. Fica instituída a Semana de Prevenção do Diabetes Mellitus em cães e gatos no âmbito do
Estado do Amazonas, a ser comemorada, anualmente, na semana na qual se inclui o dia 14 de novembro,
Dia Mundial da Diabetes.

Art. 2e. A Semana de Prevenção do Diabetes tem como objetivos:

| - levar ao conhecimento de tutores de animais domésticos ou cidadãos em geral informações
sobre a doença;

ll - orientar os tutores acerca do diagnóstico e o tratamento adequado;

lll- detectar possíveis casos de diabetes em animais, sejam domiciliados ou comunitários;

lV - realizar o devido encaminhamento dos casos detectados para acompanhamento veterinário
especializado.

Art. 3s. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para sua fiel execução.

Art. 4s. As instituições privadas de Medicina Veterinária poderão efetuar parcerias com
Organizações Não Governamentais, Associações Profissionais, Órgãos Públicos Estaduais e outras
entidades afins para implementar os objetivos pretendidos pela Semana de Prevenção do Diabetes em
cães e gatos.

Art. 5s. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de março de
2020
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Senhores Deputados e Deputadas, o
Prevenção do Diabetes Mellitus em cães e

A diabetes é uma doença que atinge h
podem ser afetados pela doença, que é uma
metabolizar o açúcar. A diabetes não tem cu

Conforme disposto no artigo 23 da Co
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
estabelece que "compete à União, aos Estad
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da n
do meio ambiente e controle da poluição".

No mesmo sentido, o artigo 225 do
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
impondo-se ao Poder Público e à coletividade
futuras gerações", a este incumbindo o dever
práticas que coloquem em risco sua função
os animais à crueldade".

Deste modo, depreende-se a partir das
atuar sobre o assunto a que se refere a propo
por esta doença e que muitas das vezes os tuto
de que essa doença também ocorre em a

acometimento desta enfermidade para com
aparecimento de cataratas, pancreatite e in
controlad a.

Assim deve haver a compreensão dos
população no enfrentamento da diabetes em
médico veterinário voltado à um animal de co
isto porque, atualmente o seio familiar tamb

Pelas razões de mérito expostas e para
constitucionais acima citados, especialmente n

faz-se imprescindível a aprovação desta propo
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nte Projeto de Lei tem como objetivo instituir a Semana de
ga no âmbito do Estado do Amazonas.

manos e animais, por isso os pequenos animais também
ciência hormonal que reduz a capacidade do sangue de

fã, mas pode ser tratada com sucesso

ituição Federal, "é competência comum da União, dos
eservar as florestas, a fauna e a flora". Ainda, o artigo 24
s e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
tureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção

smo diploma prescreve que "todos têm direito ao meio
so comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
"proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as

lógica, provoquem a extinção de espécies ou submetam

citadas redações que cabe ao Poder Legislativo Estadual
em epígrafe, uma vez que vários animais são acometidos

ou cidadãos no geral não possuem nem conhecimento
imais domésticos e que deve-se ter um cuidado ao

cães e gatos. Às vezes surgem complicações como o
ões, riscos estes que são diminuídos se a doença for bem

isladores quanto à importância da conscientização da
e gatos pois, há de se destacar que o pleno tratamento

panhia é uma das preocupações das famílias brasileiras,
inclui animais de fauna urbana.

alcançar as finalidades contempladas pelos dispositivos
sentido de assegurar proteção e bons tratos aos animais,

s ura para melhorar o atua cenano
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