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JUSTIFICATIVA - PL 0173/2017
A criação inadequada de animais, os padrões de crescimento populacional de cães e
gatos, e o abandono desses animais nas ruas tem preocupado a todos, mas as medidas
tomadas para conter esse crescimento desgovernado ainda são ineficazes, uma vez que o
crescimento populacional é maior que as taxas de controle.
As ações de controle da raiva no Município de São Paulo estiveram, até recentemente,
pautadas, entre outras, na captura e eliminação dos animais, sem alcançar, porém, resultados
satisfatórios no controle destas populações.
A própria OMS, não considera a remoção e o abate de animais a forma mais eficaz
para se lidar com o problema da superpopulação de cães e gatos. A entidade concluiu que em
longo prazo, a educação para guarda responsável, aliada ao controle da reprodução por
métodos cirúrgicos, são as estratégias mais eficazes de gestão da população canina e felina.
Atualmente, há legislações direcionadas à guarda responsável no Município de São
Paulo, que por meio da Lei Municipal n° 13.131, de 18 de maio de 2001, rege o registro,
vacinação, guarda, apreensão e destinação de animais, além de prever o controle reprodutivo
de cães e gatos e educação para a guarda responsável; ressaltando que o infrator dessas
normas está sujeito a sanções administrativas sob a forma de multa. No Estado de São Paulo
foi publicada a Lei n° 11.977, de 25 de agosto de 2005, que instituiu o Código de Proteção aos
Animais. Estabeleceu-se que os 645 municípios paulistas deveriam criar e executar programas
de controle populacional de cães e gatos, acompanhados de ações educativas para a guarda
responsável.
Já a Lei n° 12.916, de 16 de abril de 2008, que dispõe sobre o controle da reprodução,
proibiu a eliminação de cães e gatos nos centros de controle de zoonoses nos casos em que
este procedimento seja utilizado como forma de controle populacional. Esse instrumento legal
prevê exceções, tais como animais em situação sanitária crítica ou quando, por questões de
saúde pública, a eliminação seja a única alternativa viável justificada por laudo de um médico
veterinário.
Um dos motivos do comprometimento do bem-estar de cães e gatos é a falta de
compreensão das suas necessidades e do comportamento natural das espécies. Outro
importante fator para o descontrole da procriação de cães e gatos é o comércio avassalador
dessas espécies, não somente pela venda de filhotes de forma indiscriminada, mas também
pela escassez de normas legislativas que propiciem melhorias nas condições de comércio. A
falta de controle populacional eficaz tem disseminado a leishmaniose que é outro problema de
saúde pública que tem atingido muitos estados do território brasileiro. Na epidemiologia dessa
zoonose, o cão atua como principal reservatório do protozoário em áreas urbanas. Já a
leptospirose, no Brasil, tem incidência aumentada principalmente no verão em decorrência de
chuvas e alagamentos de áreas urbanas. Os cães podem adquirir a infecção pela convivência
com cães contaminados, bem como com ratos que urinam em áreas comuns.
Assim a presente proposta aliada a medidas de guarda responsável, busca estabelecer
um método no controle da superpopulação canina e felina no município de São Paulo adotar
um meio mais eficaz e ágil de prevenção a disseminação de diversas doenças.
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