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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

PROJETO DE LEI Nº 

DISPÕE sobre a criação do programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar,
armazenar e distribuir medicamentos veterinários no âmbito do município de Carazinho.

Art. 1°  Fica instituído o Programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar,
armazenar e distribuir medicamentos veterinários provenientes de:
I - doação de pessoas físicas ou jurídicas;
II - apreensões realizadas por órgãos da Administração Pública;
III - aquisições diretas com a utilização de recursos pecuniários doados;
IV - termo de ajuste de conduta - TAC judicial

Art. 2º- São beneficiários do "FARMAPET":
I - protetores credenciados;
II - organizações não governamentais destinadas aos cuidados com animais,
regularmente constituídas;
III - animais submetidos ao procedimento de castração desde que seu tutor seja cadastrado no
programa Bolsa Família.
IV - é vedada a comercialização dos medicamentos veterinários coletados e doados
ao "FARMAPET". 

Art. 3º A distribuição dos medicamentos veterinários poderá ser feita diretamente
pelo "FARMAPET", por meio do DEMA ( Departamento Municipal de Mio Ambiente), COMBEA (
Conselho Municipal de Bem Estar Animal) e Centro de Castração. Os Beneficiários do "
FARMAPET" devem estar previamente cadastrados, de acordo com o que trata o Art.2º.

Art.4º Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes,
organizar e estruturar o "FARMAPET", fornecendo o apoio administrativo, técnico e
operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição e de fiscalização.
§ 1º A arrecadação dos medicamentos veterinários far-se-á sem ônus para o



Executivo Municipal.

 § 2º Excetua do disposto no §1º deste artigo os custos indiretos decorrentes da
estrutura funcional, como o transporte dos medicamentos e as demais atividades
necessárias para a consecução das finalidades desta Lei.

Art. 5º  Para os fins desta lei poderão ser celebrados convênios e/ ou parcerias com
instituições públicas e privadas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Janete Ross de Oliveira
Vereadora PSB

JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista o grande número de animais machucados e resgatados das
ruas no município de Carazinho , o presente Projeto de Lei tem como propósito a
arrecadação de medicamentos veterinários, úteis para a recuperação e tratamento
de cães e gatos, resgatados das ruas da cidade e que são apardos pelo COMBEA, abrigos,
protetores ou ONGs (Organização Não Governamentais), bem como os que são submetidos ao
precedimento de castração, cujos tutores estejam cadastrados no Programa Bolsa Família. Além 
de oferecer os serviços do programa as famílias de baixa renda que possuem animais.

A presente lei tende a coibir o descarte de medicamentos que tenham tempo
hábil para serem consumidos, ficam estabelecidos como pontos de recebimento  o DEMA (
Conselho Municipal de Mio Ambiente), COMBEA ( Departamento Municipal de Bem Estar Animal) e
Centro de Castração  além de recondicionar e armazenar, desde que dentro do prazo de validade,
sendo função, também, a sua distribuição.

Portanto, conto com o apoio indispensável dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Carazinho 29, de abril de 2019 

Janete Ross de Oliveira
Vereadora PSB

Sala Antônio Libório Bervian, em 29 de abril de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB
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