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Proposição Eletrônica nº 7453

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE O
PROGRAMA "MEU PET",  DESENVOLVIDO  PELO GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

O  Governo do Estado de São Paulo  desenvolveu  o  Programa
"Meu Pet"  e pretende aplicá-lo em 10 (dez) regiões do nosso estado, cujo primeiro já está
formalizado junto à cidade de Araçatuba.

Esse Programa dará apoio a ações e serviços voltados à defesa e
saúde dos animais domésticos, incluindo vacinação e adoção responsável. Os investimentos
ultrapassam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para se construir e equipar o hospital, que
oferecerá a cães e gatos serviços gratuitos como consultas veterinárias, cirurgias, exames de
ultrassom, raio-x e endoscopia. O Hospital conta com salas cirurgicas, dentre outras, além de
incentivos às ações de castração. 

Diante disso,  requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as
formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,   solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis,  após consulta ao
departamento competente, as seguintes informações:

a)  Existe  a  intenção  de  se  implantar  esse  programa em nosso
município  junto  ao  Governo  do  Estado  de   São  Paulo,  destacando  sua  importância,  a
estratégica  posição  geográfica  do  nosso  município,  bem  como  o  desenvolvimento  e
crescimento da nossa região?

b) Caso não haja intenção, esclarecer o motivo.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de fevereiro de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Vereadora - PV 
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 7453.
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Governo de SP anuncia programa
“Meu Pet” e construção da primeira
clínica veterinária do SUS em
Araçatuba
28/11/2019 15:52

Iniciativa prevê dez unidades, em diferentes regiões do estado; foco é assistência a animais
domésticos, oferecendo exames, consultas e procedimentos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (28), o programa “Meu Pet” e a
construção da primeira clínica veterinária em Araçatuba.

O programa é inédito e visa dar apoio às ações e serviços voltados à defesa e saúde dos animais
domésticos, incluindo vacinação e adoção responsável.

Em Araçatuba, deverão ser investidos R$ 3,2 milhões para construir e equipar a clínica, que atenderá
gratuitamente cães e gatos, englobando cuidados como consultas com veterinário, exames de
ultrassom, raio-x, endoscopia, além de contar com salas cirúrgicas para procedimentos. A estrutura
deverá ter 480 m² e a licitação para construção deverá ocorrer em 2020.

Essa é a primeira de um total de dez clínicas veterinárias que deverão ser construídas por meio do
programa. A previsão é que sejam investidos mais de R$ 30 milhões entre obras equipamentos para a
rede voltada à saúde dos pets. Cada unidade também deverá receber incentivo às ações de castração,
no valor de R$ 150,00 por procedimento.
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A contratação de RH e o custeio das atividades assistenciais ficará sob responsabilidade do município.

“O nosso projeto prevê a implantação de unidades em diferentes regiões do Estado, com estruturas
modernas e adequadas para a assistência para cães e gatos”, destaca o secretário de Estado da
Saúde, José Henrique Germann.

A rede do “Meu Pet” está em desenvolvimento, e as novas unidades a serem implantadas serão
definidas com base em análises das demandas regionais. Será definida e monitorada com apoio da
Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, criada em 1º de novembro de 2019,por meio do  Decreto
64.553, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde.
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