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JUSTIFICATIVA - PL 0574/2017 
O projeto visa sanar um grande problema de zoonose no meio urbano, em que as 

famílias de baixa renda do município sofrem com doenças causadas pelos animais domésticos 
e bichos de estimação, que são hospedeiros de doenças causadas por protozoários, como por 
exemplo, a leishmaniose visceral, ou calazar. que é uma doença transmitida pelo mosquito-
palha que, ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário, causando uma 
infecção que pode passar do animal para o homem e tornar-se potencialmente perigosa devido 
ao grande número de animais domésticos que adquirem a infecção. Muitas vezes, as famílias 
deixam de tratar seus animais pelo alto custo dos medicamentos veterinários, não podendo 
arcar com as despesas sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 

O presente projeto de lei visa criar subsídios aos medicamentos de uso veterinário, 
para que a população possa utilizá-lo e resguardar seus animais de doenças e epidemias, além 
de incrementar a agricultura nacional. O programa de subsídios aos medicamentos para uso 
veterinário se baseia 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. O programa em questão possui uma rede própria 
de farmácias Populares e parceria com farmácias da rede privada e visa disponibilizar 
medicamentos em municípios e regiões do território nacional. 

Diante disso, por estar convicto da necessidade e relevância destas medidas, a fim de 
que seja criado o programa Farmácia do Pet, peço aos meus nobres pares o apoiamento e os 
votos necessários para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/08/2017, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

