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PARECER Nº 1774/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

628/2018. 
De autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu, o presente projeto de lei "Autoriza a 

criação da clínica móvel animal no âmbito do município de São Paulo e dá outras 
providências". 

Segundo a autora, o projeto tem como objetivo "desafogar o atendimento que hoje é 
feito pelos hospitais veterinários públicos atendendo aos casos de baixa complexidade e 
promovendo uma maior eficiência na prestação do serviço público, além da conscientização da 
população acerca do bem estar animal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de um substitutivo, apresentado para adequar o texto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98. 

A presente iniciativa trata de matéria referente ao atendimento móvel de animais 
domésticos pelo Poder Público Municipal. Apesar do viés ambiental, por tratar-se de matéria 
relacionada mais diretamente ao controle de zoonoses, que no município está vinculada à 
Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, entende-se que a propositura poderia 
ser avaliada de forma mais adequada no âmbito da Comissão de Saúde. 

Dessa forma, considera-se que, quanto aos assuntos de competência da análise da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, não há óbices ao 
prosseguimento do projeto, razão pela qual se manifesta favoravelmente a sua aprovação, nos 
termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

