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SÚMULA - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROG~~ MUNICIPAL DE ~mLHORAMEN-
TO DO REBANHO LEITEIRO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

Art. 19 - Fica criado o Programa Municipal de Melhoramento do Rebanho
Leiteiro com o objetivo de promover o aprimoramento do pa-
drão racial, visando a elevação da produtividade e da pro-

til' dução de leite no Município.
Art. 29 - são beneficiários finais do Programa os produtores rurais,

que sejam considerados pequenos e médios proprietários do
Município de Diamante D'Oeste-Pr.

f

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Paraná,

(dezessete)

Art. 39 - são objetivos do Programa:
a- Melhorar o padrão genético do gado leiteiro;
b- incentivo a produção leiteira;
c- criação de uma micro bacia leiteira;
d- inseminação artificial.

Art. 49 - são agentes do Programa Municipal de Helhoramento do Reba-
nho Leiteiro, na qualidade de repassadores:

1.:.-Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento;
11 - Secretaria Municipal de Agricultura;
111 - COTREFAL-Cooperativa Agropecuária Três Fronteiras Ltda.

Parágrafo Único - Para integrarem o Programa, os beneficiá-
rios terão que:

a- Ser pequeno ou médio proprietário do Município;
b- possuir instalações mínimas (estábulo ou barracão) para

abrigar o animal cedido.

c- possuir alimentação regular para o mínimo 17
meses seguidos;

d- possuir um piquete para pastoreio do animal;
e- estar sujeito a prévia vistoria técnica da Secretaria Mu

nicipal de Agricultura.
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Art. 59 - Como FO~lliNTOserá cedido temporariamente (17 meses) uma no-
vilha da raça holandesa ou de outra raça disponível no Pro
grama com prenhez garantida.
- Medicamentos e sal mineral (a preço de custo);
assistência médico-veterinário gratuitamente aos animais
do Programa;

- inseminação artificial -gratuita para outros animais da
propriedade integrada;

- palestras e o acompanhamento técnico aos integrados so-
bre os cuidados dos animais bem como manejo;

• - a produção do animal (bezerro (a))
mama.

e o leite até a des-

Art. 69 - Serão obrigações do integrado beneficiado:
a- participar das reuniões a fim de receber orientações téc

nicas no manejo dos animais;
b- assinar termo de compromisso com o órgão cedente (Prefe!

tura Municipal) ;
.c~ fazer vacinação preventiva necessárias;
d- fazer exames preventivos periodicamente, conforme orien-

tação técnica;
e-fazer a comunicação ã Secretaria Municipal em caso de

anormalidades com o animal;
f- fazer uso da inseminação nos animais disponíveis na pro-

priedade;
g- fazer inscrição prévia na Secretaria Municipal de Agri-

cultura e sujeitar-se a classificação da mesma;
h- obedecer as orientações técnicas de manejo e tratamento

do animal cedido.
Art. 79 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAM}I..'IlTED'OESTE,
aos cinco dias do mês de agosto de 1991.
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