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PARECER Nº 1023/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 318/12  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, “dispõe 
sobre a Instituição de Programa e Criação de Unidade Móvel para Atendimento 
Médico-Veterinário, e dá outras providências”.  
De acordo com a iniciativa, o referido programa será instituído no município de São 
Paulo, e será prestado por meio da implantação de clínicas veterinárias móveis 
destinadas ao atendimento de animais domésticos de pequeno porte, para 
consultas e tratamentos clínicos profiláticos e/ou cirúrgicos, sendo estes 
exclusivamente dirigidos para ações programáticas vinculadas a instituições 
públicas ou de caráter emergencial, bem como a divulgação da posse responsável.  
Dispõe que o atendimento objeto desta proposta alcançará os animais domésticos 
de pequeno porte, como cães e gatos, devendo ser realizado exclusivamente por 
médicos-veterinários, sendo que o atendimento emergencial será prestado até o 
devido encaminhamento dos mesmos aos órgãos responsáveis pelo seu 
acolhimento.  
Dispõe também, que os animais atendidos deverão ser identificados com o Registro 
Geral de Animais (RGA), conforme legislação, e no caso do animal já possuir o 
registro, este deverá ser apresentado e constará da ficha de atendimento.  
Estabelece que cada Unidade Móvel terá obrigatoriamente, para seu 
funcionamento, o devido registro do serviço médico-veterinário junto ao Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, com sua respectiva 
averbação de Responsabilidade Técnica (RT), ficando dispensado do cumprimento 
do Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no município de São 
Paulo.  
Estabelece ainda, dentre outras disposições, que a Unidade Móvel contará com 
condições mínimas de instalações e equipamentos indispensáveis para o 
funcionamento do serviço médico-veterinário, como:  
I - Sala de ambulatório;  
II - Sala de antissepsia ou degermação;  
III - Sala de cirurgia;  
IV - Sala de recuperação cirúrgica;  
V - Banheiro para uso da equipe médica-veterinária;  
VI - Balança para pesagem dos animais;  
VII - Suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fixação das mesmas;  
VIII - Kit de emergência para ressuscitação cardiorrespiratória;  
IX - Equipamentos para esterilização de materiais; e  
X - Material para acondicionamento e descarte dos resíduos, de acordo com a 
legislação vigente.  
Justifica o autor que o projeto visa estender o atendimento médico-veterinário para 
cães e gatos em regiões periféricas do município de São Paulo, em ambientes com 
riscos epidemiológicos, sanitários ou ambientais, ou de ação social, vinculada à 
saúde animal e pública.  
Argumenta também, que o proprietário responsável pelo animal deve sempre 
procurar orientações veterinárias e que com a iniciativa deste projeto será 
viabilizado o acesso gratuito a essas informações para a população usualmente 
excluída e/ou marginalizada.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 05  de junho de 2013.  
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