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PARECER Nº 1258/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 631/2013. 

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador George Hato, dispõe sobre os serviços 
comerciais de banho e tosa em animais domésticos de pequeno e grande porte no âmbito do 
Município de São Paulo e adota outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia (CTTAETLG) posicionou-se favorável ao substitutivo da CCJLP. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente favorável nos termos 
do Substitutivo da CCJLP. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, entende-se que a 
propositura é meritória e deve prosperar, pois a presente propositura tem por intuito regular os 
serviços de banho e tosa em animais domésticos de pequeno e grande porte realizados em 
estabelecimentos comerciais no âmbito do município de São Paulo. Considera "animais 
domésticos de pequeno e grande porte" como cães e gatos; institui que os serviços de "banho 
e tosa" somente poderão ser realizados em locais que possibilitem aos clientes e visitantes a 
visão total dos serviços prestados e estabelece prazo de um ano a partir da promulgação da 
Lei para adequação dos estabelecimentos às normas exigidas, assim como fixa multa para o 
não cumprimento das normas estabelecidas. 

Tal medida visa proporcionar segurança aos animais, inibindo a possibilidade de maus 
tratos, qualificando a prestação do serviço, permitindo aos prestadores terem uma maior 
credibilidade. 

Pelos motivos expostos, favorável ao substitutivo da CCJLP é o nosso parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 05/08/2015. 

Calvo - (PMDB) - Presidente 

Anibal de Freitas Filho - (PSDB) 

Natalini - (PV) 

Netinho de Paula - (PDT) 

Noemi Nonato - (PROS) - Relatora 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 

Wadih Mutran - (PP) 
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