
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº: 030/2019 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

DISPONIBILIZAR, QUALIFICAR E CAPACITAR 

PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO – MÉDICO 

VETERINÁRIO – PARA FINS DE COLETA DE 

MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS 

EXAMES NECESSÁRIOS PARA O DESFILE 

FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ – RS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

Art. 1º O Poder Executivo poderá disponibilizar, qualificar e capacitar 

profissional técnico habilitado - Médico Veterinário – para fins de coleta de materiais para a 

realização de todos os exames necessários para o Desfile Farroupilha no Município de Bagé-RS. 

 

Art. 2º Os médicos veterinários poderão ser disponibilizados pela Prefeitura 

Municipal de Bagé. 

 

Art. 3º Os exames laboratoriais para diagnostico de mormo, anemia e outras 

doenças deverão ser realizados em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

 

Art. 4º A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 

 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

 
O presente projeto de lei visa prestar assistência médica veterinária aos 

criadores de equinos de Bagé para realização do exame de identificação de mormo, anemia e 

todos os outros exames fazem-se necessário, possibilitando a participação em eventos e 

aglomerações assim como manter um cadastro e controle destes animais identificando possíveis 

casos de animais positivos no território municipal e tem como objetivo também fomentar a 

cultura no Município de Bagé. 

Não havendo a cedência do profissional veterinário por parte do Poder 

Executivo e tendo em vista que o custo do exame e mais o veterinário é altíssimo, na maioria das 

vezes acaba ocorrendo a impossibilidade de participação de muitos indivíduos no tradicional 

Desfile da Semana Farroupilha, evento este incluso no Calendário Oficial do Município e que faz 

parte da nossa cultura. 

Assim como em outros municípios, temos na cidade um número expressivo de 

criadores de equinos, onde alguns utilizam os animais para provas esportivas, outros como 

instrumento de trabalho, e temos os que participam com grande frequência de eventos 

tradicionalistas dentro e fora da cidade. 

A doença mormo, por exemplo, é transmitida por uma bactéria que ataca o 

sistema respiratório de equídeos. Os sintomas clínicos são corrimento e úlceras na mucosa nasal 

e erupções cutâneas. O contágio entre animais se dá pelo contato direto com o animal doente e 

pela ingestão de alimentos e água contaminados pela bactéria. Como não possui cura, o animal 

quando infectado precisa ser sacrificado, por isso que faz-se necessário a obrigatoriedade do 

exame. 

Contudo, para que seja possibilitada a participação de tais equinos no Desfile 

da Semana Farroupilha, o que acabam pela frequência e valor, tornando-se onerosos para os 

criadores, é que colocamos a apreciação dos vereadores tal matéria. 

Com esta proposição de cedência de veterinários por parte da Prefeitura 

Municipal haverá um custo mais baixo para os proprietários, valor este de aproximadamente - 

45% do valor que é atualmente. O que em tempos de crise financeira global faz muita diferença 

no bolso dos pequenos proprietários de equinos do nosso município. 

Esperamos que a proposição receba o apoio dos nobres Pares para sua célere 

tramitação, sendo bem-vindas propostas que visem ao seu aperfeiçoamento.  

 

 

SALA DAS SESSÕES, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 


