
PROJETO DE LEI N9 \

Art. 4s
penalidades:

PODÊR LEGISLAïIVO
ASSEMBLEIA LE6ISLAïIVA DO

FsT/\DO DO AMAZONAS
DE 2020

AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARc

DISPÕE acerca do tratamento prioritário aos animais
idosos e deficientes no sistema público ou privado de
medicina veterinária.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art' 1s o estabelecimentos no sistema público ou privado de medicina veterinária deverãogarantir aos animais idosos e portadores de deficiência, durante todo o horário de expediente,
atendimento prioritário, no âmbito do Estado do Amazonas.

Art. 2e São considerados animais idosos:

| - Aquele animal que atingir 75% (setenta e cinco por cento) de sua expectativa de vida.

ll - Os cachorros e gatos com idade igual ou superior a 1O (dez) anos de idade.

Art' 3s Considera-se animal com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental ou sensorial.

| - na primeira autuação, advertência por escrito;

ll - na reincidência, a multa de RS 500,00 (quinhentos reais) a RS 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), observada a gravidade da infração, sendo aplicada de acordo com o critério da proporcìonalidade
e razoabilidade.

Art' 5e o Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para a sua fiel execução.

Art. 6e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o presente Projeto de Lei tem como objetivo garantir
tratamento prioritário aos animais idosos e deficientes no sistema público ou privado de medicina
veterinária, no âmbito do Estado do Amazonas.

lnicialmente, cumpre salientar que, conforme o arl.24 da Constituição Federal, compete à união,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição. No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve que,,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 coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações", a este incumbindo o dever de "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".

Deste modo, depreende-se a partir das supracitadas redações legislações que cabe ao poder
Legislativo Estadual atuar sobre o assunto a que se refere a proposta em epígrafe, pois deve-se observarque os animais da fauna domésticas também possuem deficiências e vulnerabilidades que necessitam ser
levadas em consideração quando tratadas pelas clínicas públicas e veterinárias estaduais.

Este projeto, portanto, visa minimizar o sofrimento dos animais não-humanos idosos e portadores
de deficiência, incluindo-os nas filas preferenciais, e igualá-los a essa prioridade já destinada também aos
idosos, gestantes e deficientes humanos.

Pelas razões de mérito expostas e para alcançar as finalidades contempladas pelos dispositivos
constitucionais acima citados, especialmente no sentido de assegurar proteção e bons tratos aos animaisem condições de vulnerabilidade física, faz-se imprescindível a uprouução desta propositura para
melhorar o atual cenário.

PLENÁR|O DA ASSEMBLETA LEGtsLATTvA Do EsrADo Do AMAZONAS, em Manaus, 03 de março de2020

RC

ual - PL

Av' Mário Ypiranga Monteíro, n.a 3.950 - Ecl. Dep. Jose de Jesus Lins cle Albuquerque - parque Dez
CIP 69.050-030 - Manaus - AM _ Brasil

Sl0 assembleiaam www.ale.am.gov,br

JOANA
Deputada


