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O Brasil é o segundo país no mundo com a maior população de animais, perdendo 

apenas para os Estados Unidos. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
apontam que nos últimos anos houve um aumento de 17,6% no número de cães e gatos no 
Brasil, com isso, indicam a necessidade de se implantarem políticas públicas que atendam aos 
interesses das populações de baixa renda proprietária de animais domésticos, pois não podem 
arcar com os altos custos das despesas. Com a implantação deste projeto, visará possibilitar 
às pessoas carentes, medicamentos veterinários e demais procedimentos indispensáveis para 
a saúde dos animais. 

O atendimento gratuito da Farmácia Veterinária Popular Municipal, identifica as áreas 
com maior número de animais domésticos e população com baixa renda, oferecerá todos os 
equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo também 
vacinações e remédios , assim minimizando o abandono de cachorros e gatos em nossa 
cidade. 

O presente projeto de lei visa proporcionar os medicamentos de uso veterinário, para 
que as famílias de baixa renda possam utilizá-los e resguardar seus animais. Visa também 
sanar um grande problema de zoonose no meio urbano, em que principalmente as famílias de 
baixa renda, que vivem em nossa cidade, sofrem com doenças causadas pelos animais 
domésticos. Muitas vezes, as famílias deixam de tratar seus animais pelo alto custo dos 
medicamentos veterinários. 

O programa gratuito da Farmácia Veterinária Popular Municipal tem como base no 
programa de sucesso, implementado pelo Governo Federal, que criou a Farmácia Popular do 
Brasil para ampliar o acesso dos cidadãos de baixa renda aos medicamentos destinados à 
saúde humana, ressaltamos que o acesso aos medicamentos veterinários são necessários à 
saúde dos animais. 

Lembramos que o proprietário ou responsável deve sempre procurar orientações e 
meios para manter seu animal sempre saudável. Entre essas recomendações estão às vacinas 
anuais, vermífugos e esterilizações e a realização de exames de fezes que é recomendado 
anualmente, assim, garantindo uma relação saudável entre animal e a comunidade. 

Assim submeto este projeto de lei para análise e aprovação." 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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