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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, senhoras e senhores, eu peço licença para os 

meus colegas de bancada para fazer o uso da tribuna, no tempo de 

liderança do PSOL, pois não havia mais período de Comunicações 

para inscrição, e eu gostaria de fazer essa manifestação em tempo 

de Comunicações. Hoje, dia 12 de setembro, o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, CRMV/RS, completa os 

seus 50 anos. Em virtude dessa data, tomei a liberdade de propor 

nesta Casa Legislativa uma homenagem à concessão da Comenda Porto do Sol a essa 

entidade que luta pela fiscalização da boa prestação dos serviços dos médicos-

veterinários aqui do nosso Estado. Para quem não está muito habituado e acredita que as 

únicas atribuições daqueles dedicados à medicina veterinária sejam o tratamento das 

enfermidades de animais de estimação, o leque de atividades prestadas por esses 

profissionais à sociedade é muito mais amplo. Estão diretamente envolvidos, por 

exemplo, para garantia da saúde única, portanto, zelando através da fiscalização da boa 

qualidade e procedência dos nossos alimentos. Todos os dias, quando fazemos uma 

refeição, há uma série de médico-veterinários por trás, garantindo que aquele alimento 

tenha qualidade, esteja próprio para o nosso consumo sem o risco de afetar a nossa 

saúde.  

Vivemos num Estado em que o setor primário movimenta a maior parte da nossa 

economia e, portanto, o trabalho desses profissionais médico-veterinários, associados aos 

colegas de conselho, aos zootecnistas, garante que nós tenhamos maior produtividade, 

maior saúde e maior zelo com relação à nossa produção de proteína animal, leite, ovos e 

dos seus derivados. Obviamente, o bem-estar dos animais, de companhia e de produção 

é também responsabilidade desses profissionais. Portanto, uso este espaço e peço o 

apoio dos vereadores de todas as bancadas para que possamos aprovar o PR  nº 038, 

que concede a nossa Comenda Porto do Sol a essa entidade representativa de classe, o 

Conselho Regional de Medicina Veterinária.  

Parabéns a todos os profissionais médico-veterinários pelos 50 anos do seu conselho de 

classe. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. 

(Texto sem revisão final.)  
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