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A Vereadora Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse querer expor um 
pouco sobre o projeto que protocolou segunda nesta Casa, que tem por objetivo a 
criação do fundo de proteção e bem estar animal. Informou que deixará o mesmo 
baixado para melhor análise e possíveis alterações que se fizerem necessárias, 
convidando a comunidade para também se inteirar do projeto que está disponível na 
íntegra na página do facebook e instagram da Câmara de Vereadores. Falou que a 
função do Vereador é representar os interesses e necessidades da população, sendo 
assim, estão todos convidados a participar, a sugerir melhorias, neste tempo de 
transição que o projeto ficará baixado na Casa para apreciação das comissões. 
Comentou que chegaram ao CRAS e à Secretaria do Meio Ambiente muitos relatos de 
maus tratos e abandono de cães e gatos e foi pedido soluções. Salientou que, diante 
do exposto, foi decidido criar uma comissão com membros dos mais diversos 
segmentos, como Secretarias Municipais da Educação, da Saúde, Agricultura, 
representantes do CRAS, Legislativo, Executivo, veterinário, agente de saúde e 
representantes da comunidade que se sensibilizam com a causa. Disse que essa 
comissão definiu que precisam atuar em quatro frentes, a educação, legislação, 
fiscalização e castração. Comentou acreditar que precisam trabalhar muito através da 
educação e conscientização das pessoas quanto ao controle populacional dos seus 
cães e gatos, começando a educar já na escola, para que as crianças tenham desde 
cedo a noção de posse responsável e devidos cuidados com seu animal de estimação. 
Explicou que este projeto é o primeiro passo de muitas ações que ainda virão, 
batalharão muito na questão da conscientização, do diálogo e da orientação das 
pessoas quanto aos cuidados que devem ser dispensados aos seus animais. Dando 
continuidade, disse querer mencionar também o dia mundial da saúde, que se 
comemora hoje. Falou que, hoje mais do que nunca, o dia deve ser comemorado por 
tão desafiador que tem sido estar nessa frente nos últimos dois anos de pandemia. 
Parabenizou, em especial, a nossa exemplar equipe de saúde, segunda ela, através 
da Secretária de Saúde, Angelita Herrmann, pois tem muito orgulho e gratidão desta 
heroica equipe. Convidou toda a comunidade a participar das atividades da Semana 
Municipal da Saúde, que começou hoje e irá até o dia treze. Informou que diariamente 
através das redes sociais serão postados vídeos sobre diferentes aspectos 
relacionados à saúde, sendo assim, pediu para todos participarem. 


