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A Vereadora Medoli C. Sgari, do MDB, saudou a todos, em especial a população 
presente e agradeceu ao Vereador Fabiel que cedeu o seu lugar para que ela como 
primeira suplente possa fazer parte desta Casa. Após, pediu ao Poder Executivo que 
tenha toda atenção e empenho com a indicação que fez junto com os seus colegas, 
que diz respeito ao plano de carreira dos professores e pedagogos. Lembrou que 
ontem, aliás, foi o dia deles, dizendo haver professores presentes na Casa, os quais 
parabenizou. Falou que a palavra que expressa admiração, respeito, carinho para com 
os professores é agradecimento, agradecer pela paciência, pela partilha de 
conhecimento, pelos ensinos para a vida. Disse que o professor nos faz pensar, 
refletir, colocar as ideias no lugar. Informou que teve este comportamento a professora 
Fabiana Spohr Carpin, quando participou do projeto Pense. Explicou que ela fez um 
trabalho em sala de aula sobre a exposição do corpo, bullyng, preconceito racial, o 
respeito e denominou esse projeto como Pensar o meu e o teu corpo. Comentou que, 
para eles que a conhecem e sabem da sua determinação e competência, foi lá e 
ganhou, trouxe para as escolas e cidade de Colinas o prêmio, mostrando o certificado 
que ela recebeu no dia treze de março de dois mil e dezenove. Em seguida leu a 
correspondência, em relação ao prêmio, dirigida à professora: “Estimada professora 
Fabiana Spohr Carpin, você é umas das professoras premiadas no Pense, Programa 
de Ensino e Educação, desenvolvido pelo grupo A Hora. O seu projeto denominado 
“Pensar o meu e o teu corpo” a ser desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio 
de Colinas e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ipiranga, na Cidade de 
Colinas, foi selecionado. O prêmio pela conquista é uma viagem de estudos a uma das 
Instituições de Ensino parceiras ao projeto”. Dirigindo a palavra à professora Fabiana, 
presente na Casa, disse que os heróis de verdades não usam capas, eles ensinam. 
Explicou que junto à professora Fabiana, a aluna Brenda Caroline Röhsig, que dentre 
inúmeras das redações, foi uma das quatro melhores e também venceu, trouxe um 
título. Parabenizou novamente a professora Fabiana, bem como a Brenda. Por isso, 
salientou pedir novamente ao Poder Executivo para repensar o plano de carreira 
desses incansáveis profissionais, sendo que eles têm o resultado de que vale a pena e 
que os professores e alunos são capazes. Pediu o que seria de nós sem os 
professores, que aliados aos nossos pais formam personalidades do bem. Comentou 
que os professores nos apresentam matérias que muito usamos na vida e outras 
lições que não estão aliadas aos livros. Informou terem pedagogos que além de 
estarem em sala de aula têm como outras atribuições executar atividades específicas 
de planejamento, supervisão escolar e orientação escolar no âmbito da rede municipal 
de ensino. Afirmou ser grata e honrada pelo professores que já teve, aos que o seu 
filho já teve e aos que ainda virão. Falou que, como disse o Executivo na mensagem 
justificativa do projeto de lei de número vinte e seis de dois mil e dezenove, “que a 
educação no seu amplo contexto, é um trabalho diferenciado, de enorme 
responsabilidade, com uma sobrecarga de atribuições para esses profissionais”, pede 
novamente ao Executivo que tenha muito carinho ao olhar a indicação que fizeram 
sobre o plano de carreira dos professores e pedagogos. Salientou ser grata pelos 
ensinamentos que colhem e pela certeza da contribuição árdua desses profissionais 
para mudanças significativas e pela incansável luta pelo cumprimento da frase tatuada 
na Bandeira “Ordem e Progresso”. 


