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PARECER N° 1682/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 833/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, estabelece a 
política anual da vacinação contra a Cinomose em cães no Município de São Paulo, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

O projeto em questão visa estabelecer a política anual da vacinação contra a cinomose 
em cães, a ser promovida anualmente pelo poder público de forma gratuita. A cinomose é uma 
doença transmitida por um vírus altamente contagioso: um cão doente pode transmitir a 
doença para um animal sadio de maneira quase imediata, por meio do contato direto entre 
eles. Este vírus, também chamado de Canine Distemper Virus, é bastante agressivo e 
oportunista, e atinge, principalmente, cães que por alguma razão tenham seu sistema 
imunológico enfraquecido; como filhotes, cachorros idosos ou que já estejam enfraquecidos em 
função de alguma outra doença. A taxa de mortalidade é de até 85% dos cachorros acometidos 
(nem todos morrem por causa da doença, mas ficam com sintomas neurológicos que acabam 
levando o animal à eutanásia). 

Embora haja países em que a doença já é praticamente erradicada, o Brasil não se 
encaixa nesse perfil: com uma população canina de mais de 37 milhões, o Brasil conta com, 
apenas, cerca de 7 milhões de cães vacinados anualmente. 

Tendo em vista o acima exposto, a prevenção apresenta-se como o método mais 
eficaz. Neste sentido, a propositura propõe a implementação de política pública de caráter 
preventivo contra a Cinomose. 

Em face do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 07/10/2015. 

Calvo - (PMDB) - Presidente 

Anibal de Freitas Filho - (PSDB) 

Natalini - (PV) 

Netinho de Paula - (PDT) 

Noemi Nonato - (PROS) 

Patrícia Bezerra - (PSDB) - Relatora 

Wadih Mutran - (PP) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/10/2015, p. 123 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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