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Na publicação do dia 13 de abril próximo passado na pagina 112 coluna 4ª leia-se 
como segue e não como constou: 

PARECER Nº 375/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

700/2017. 

De autoria do nobre Ver. Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei "Dispõe sobre a 
proibição de doação de animais por meio de sorteio ou brinde no âmbito do município de São 
Paulo, e dá outras providências". 

Conforme a justificativa apresentada, o projeto busca a proteção do bem estar dos 
animais, evitando sua submissão a situações de maus tratos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, aprovando substitutivo, elaborado com a finalidade "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, bem 
como alterar o valor das multas para que não seja vinculado à UFESP e para retirar a 
disposição que destinava os valores das multas a entidades protetoras de animais". 

Face ao exposto, e considerando que a distribuição de animais por meio de sorteios ou 
recebidos como brindes facilita e incentiva o abandono e maus-tratos dos animais, a Comissão 
de Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua 
aprovação, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 10/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/04/2019, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


