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JUSTIFICATIVA - PL 0564/2019 
O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo instituir áreas de lazer para animais 

de estimação no perímetro urbano, assegurando assim, através de norma legal, a criação de 
uma nova política de lazer nas ruas da Capital, especificamente voltada aos munícipes e seus 
animais de estimação. 

As ruas de lazer no Município de São Paulo são uma política pública de grande 
relevância dentro da Cidade. Iniciadas na década de 70 e, posteriormente, cosolidadas na Lei 
nº 12.264 de 11 de dezembro de 1996, atualmente fazem parte do cotidiano da maioria dos 
bairros da Capital paulista. 

O presente projeto objetiva uma ampliação de tal política, criando a figura das áreas de 
lazer voltadas aos munícipes donos de animais. Ressalta-se que atualmente não existe 
previsão no ordenamento jurídico do Município em relação a áreas de lazer direcionadas a 
esse tipo de finalidade. 

A importância do respectivo projeto reside no fato de que a propositura, quando 
consolidada, poderia criar uma quantidade considerável de locais no município destinados 
especificamente a recreação de animais domésticos. 

Um levantamento feito pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São 
Paulo (USP)¹, em 2016, apontou que no Brasil, 44,3% dos domicílios possuem ao menos um 
cão e 17,7% ao menos um gato. No entanto, é amplamente sabido que são escassas as 
políticas públicas voltadas aos cidadãos que possuem animais de estimação, principalmente as 
destinadas à recreação. 

Assim, através do presente projeto, o Município de São Paulo poderá ampliar um 
exemplar programa de lazer, estendendo-o aos munícipes com animais de estimação. 

As Áreas de Lazer para Animais de Estimação representariam um avanço também na 
causa animal de um modo geral. 

Frise-se, também, que tal projeto não visa apenas ao bem estar de animais, mas 
também ao de pessoas. Os novos espaços de lazer que serão criados através da presente 
propositura, não servirão apenas aos munícipes que possuem animais, mas sim a todos os 
cidadãos paulistanos, uma vez que existirão mais espaços livres para recreação em 
logradouros públicos dentro do Município. 

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que 
este projeto seja aprovado. 
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