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PARECER Nº 2091/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

593/2018. 

Trata-se do Projeto de Lei nº 593/2018, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, o 
presente projeto "Altera a lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de 
eventos da cidade de São Paulo, a Semana Municipal PET WEEK a ser comemorada 
anualmente na terceira semana do mês de setembro e dá outras providências". 

O presente projeto de lei vem acompanhado somente de justificativa 

O autor justifica que em razão do crescente número de animais domésticos, que hoje 
integram a maioria dos lares no mundo inteiro, nossa cidade carece de atividades e espaços de 
convívio, que permitam acolher os animais e suas famílias. 

Justamente em razão dessa relação tão estreita entre o homem e seu animal de 
estimação que surgiu o conceito "Pet Friendly", sendo adeptos desse conceito os 
estabelecimentos comerciais que aceitam a entrada ou a permanência de animais de 
estimação acompanhados de seus tutores, tais como restaurantes, shoppings, entre outros, 
que aceitam a companhia dos pets nas horas de lazer, trabalho ou em viagens de negócios ou 
lazer de seus donos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, aprovando, contudo, um substitutivo, conforme Parecer nº 34/2019 
de fls. 10/11. 

Foram realizadas duas audiências públicas, sendo a primeira em 29/05/2019 e a 
segunda em 28/08/2019, não havendo inscritos em ambas. 

Considerando a proposição adequada às normas urbanísticas, a Comissão de Política 
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 06/11/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/11/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


