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VEREADORA LOURDES SPRENGER (MDB) – Comunicação de 

Líder: Presidente Pablo Mendes Ribeiro, falo em nome da liderança, 

dos vereadores Valter Nagelstein, Pablo Mendes Ribeiro, Idenir 

Cecchim e André Carús. Tivemos, nesta amanhã, uma grande 

audiência que, certamente, terá um bom final, desde que as pessoas 

entendam que, neste momento, é a solução que se busca e não a 

partidarização, caso contrário não chegaremos a um bom final.  

Por iniciativa privada, neste fim de semana, tivemos um grande 

evento na Praça da Encol, onde se observou, mais uma vez, como falou aqui o 

Sgarbossa, essa convivência boa das pessoas, neste caso que eu estou falando é com 

animais, com as suas mascotes. Uma praça que lotou, tendo o seu pet place também à 

disposição, mas foi um evento de conscientização com as protetoras, com a empresa 

Cremapet. Quem seguir essa empresa nas redes sociais, através do Instagram, gerará 

procedimentos de castração gratuitos encaminhados à Prefeitura para as protetoras 

cadastradas. Fica esse registro que eu julgo muito importante, ainda mais que se sabe o 

custo que é manter estes procedimentos nas clínicas veterinárias para o bem-estar dos 

animais e controle populacional.  

Falo também sobre um projeto que nós apresentamos sobre a Semana Municipal para 

Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais, tendo em vista que nós temos que estar 

sempre conscientizando, buscando novos adotantes, porque os animais acabam 

perambulando pelas ruas, procriando, sofrendo maus-tratos, isso nos sensibiliza e esta é 

a nossa causa. Mas, fora isso, é um projeto para que possamos ter eventos como o que 

nós tivemos ontem, em que se presenciou, cada vez mais, pessoas convivendo com essa 

causa e tendo seus mascotes como membros da família, como animais de companhia.  

Mas também quero fazer um registro nada agradável. Com a obra da nova ponte do 

Guaíba, as famílias que ali moravam foram indenizadas, mas não houve um trabalho 

maior para que levassem os seus animais. Pois bem, os animais ficaram, e nada foi feito 

até hoje, não só por este governo, mas por governos anteriores que, inclusive, tiveram até 

uma secretaria que não trabalhou a contento, que esqueceu das ilhas e que hoje, 

pasmem, usam os animais da Ilha dos Marinheiros. Usam esses animais e se esquecem 

de que serão eles que sofrerão; geraram conflitos, ainda não sei quem foi dizer aos 

moradores da Ilha dos Marinheiros que a Prefeitura levaria, mas não devolveria os 
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animais, e isso gerou a desistência de algumas pessoas em encaminhar os seus animais 

para o controle populacional. Mas, veja bem, não estamos nem em um ano político e já 

tem pessoas usando o sofrimento dos animais como troféu. Nós temos que trabalhar 

agregados, nós temos que trabalhar cada um com seus grupos, mas visando a quê? 

Visando a um final melhor. São 300 animais que precisam ser encaminhados, e a gente 

sabe que todo poder público não tem uma grande infraestrutura. Tivemos, sim, a 

secretaria com muitos CCs, que não dá nem para citar aqui porque era demais, e não 

fizeram a sua parte. E agora fazem campanha criticando a ou b, que não trabalharam da 

forma como deveriam, mas esquecem do seu passado. Então, isso nos desgosta, porque, 

em vez de nós avançarmos, temos que ficar vendo videozinhos de pessoas chorosas que 

não fizeram a lição de casa, quando poderiam fazer, quando tinham recursos, quando 

aprovei recursos aqui na Casa. Então, é isso que eu queria fazer, é um registro do que 

me desgosta, um registro que faz, às vezes, a gente até desistir da política, porque, às 

vezes, as pessoas confundem um trabalho verdadeiro com politicagem. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


