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PARECER Nº 1911/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 460/2018. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, altera a lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de Orientação à adoção 
consciente a ao não abandono de animais, a ser celebrado anualmente na terceira semana de 
outubro e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, já com as alterações propostas pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa, para o atingimento dos objetivos do projeto de 
lei, os órgãos competentes promoverão atividades de divulgação e conscientização sobre a 
necessidade de tratamento adequado e respeitoso aos animais. 

Em sua justificativa, o autor explica que o abandono de animais é uma realidade diária 
nas grandes cidades, em especial na Cidade de São Paulo, e aponta um levantamento 
realizado pela revista Veja São Paulo em dez das principais instituições que atuam na causa 
animal na capital, onde pelo menos 500 animais são resgatados mensalmente das ruas, uma 
média de dezesseis por dia ou cerca de 6.000 por ano. 

Nesse sentido, a propositura tem como finalidade tornar a adoção e proteção de 
animais uma política pública na Cidade de São Paulo, bem como uma prática educativa e 
conscientização da população. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, na forma do SUBSTITUTIVO apresentado a fim de suprimir os 
dispositivos que invadem seara privativa do Executivo e às regras de técnica legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou duas 
audiências públicas nos dias 20 de março de 2019 e 17 de abril de 2019 para instruir a 
tramitação do projeto de lei. Na primeira audiência houve manifestação da Sra. Maria Luíza 
lembrando que além da questão humanitária do cuidado com os animais, há a questão de 
saúde pública e que o projeto de lei é uma reivindicação das entidades protetoras dos animais. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORAVELMENTE ao projeto de lei, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Tendo em vista que o projeto de lei pretende chamar a atenção para questão do 
abandono dos animais na cidade de São Paulo e suas consequências, quanto ao mérito, a 
Comissão de Administração Pública manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação da propositura, 
nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 09 de outubro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Zé Turin - (PHS) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

André Santos - (REPUBLICANOS) 

Antonio Donato - (PT) 

Janaína Lima - (NOVO) 



João Jorge - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2019, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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