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PARECER N° 1789/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 79/2019. 

O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre Vereador Xexéu Tripoli, 
dispõe sobre a outorga de Salva de Prata ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade nos termos de substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa 
elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

De acordo com a justificativa do autor, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, 
criado a partir da ação inspiradora da bióloga e ativista Sônia Peralli Fonseca, é a maior rede 
de proteção animal do Brasil, com mais de 130 entidades afiliadas em todas as regiões do país 
e liderou as maiores conquistas da causa animal no Brasil. Destaca ainda, dentre outros, que o 
esforço do FNPDA no campo da educação ambiental, em parceria com Secretarias de 
Educação, promove os conceitos da senciência animal e conselhos de defesa animal para 
educadores em diversos municípios do Brasil, impactando, potencialmente, milhões de alunos 
da educação infantil. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão, 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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