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A Vereadora Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse querer pautar duas 
falas mais do que significativas para ela, tanto quanto mulher, quanto enquanto 
profissão que escolheu exercer com muito amor e carinho na área da educação. 
Salientou querer primeiro falar, brevemente, sobe o projeto de lei que a Vereadora 
Silvia e ela lançaram, com o objetivo de instituir a Semana Municipal da Mulher no 
Município, projeto, este, que parte justamente das duas mulheres que estão 
representadas neste Legislativo. Comentou que a mulher, sem destituir-se da sua 
feminilidade, pode engajar-se numa luta forte, mas não necessariamente agressiva, a 
força feminina é suave e poderosa por si só. Falou que a história de lutas e conquistas 
das mulheres no decorrer de quase dois séculos, leva a humanidade a iniciar um novo 
milênio diante do que ela buscou e conquistou, o seu lugar. Salientou que, mais do 
que isso, assegurou seu direito à cidadania, legitimando seu papel enquanto agente 
transformador. Disse que, por tudo isso, conta com o apoio dos seus colegas para 
aprovação deste tão importante projeto de lei. Salientou que a segunda pauta da noite, 
na qual se inclui como profissional da área, é sobre o retorno das aulas nas escolas do 
município. Informou que tiveram o retorno da EMEI Pequeno Mundo no dia vinte e 
cinco de janeiro e nos próximos dias retornará as atividades, parcialmente presenciais, 
na EMEF Ipiranga, seguida pela Escola Estadual. Salientou estarmos vivendo ainda 
um ano atípico, sofrendo com a pandemia do Covid que persiste, mas seguindo os 
protocolos de segurança, com base na portaria seiscentos e oito, do Governo do 
Estado, e também protocolos do Ministério da Saúde, cuidados de distanciamento, uso 
de máscaras e álcool gel, será possível esse retorno, ainda que parcialmente 
presencial. Informou que neste retorno contam com o apoio e disponibilidade da 
equipe de vigilância em saúde, que fez e fará vistoria prévia dos estabelecimentos de 
ensino e com a equipe clínica de Covid da Unidade Básica de Saúde do Município, 
que estará engajada com as escolas para sanar qualquer dúvida que surgir, fazendo 
as orientações necessárias. Parabenizou a todos profissionais da educação, aos pais 
e em especial aos alunos que enfrentaram e se dedicaram durante o ano letivo de dois 
mil e vinte, pois certamente todos passaram por um grande aprendizado. Disse ainda, 
que enfrentarão um grande desafio neste ano, no qual se inclui também, talvez maior 
que no ano anterior, mas que os seus pensamentos sejam sempre voltados para um 
bem maior, nosso aluno, nossa criança, nosso futuro. Desejou um ano letivo, de dois 
mil e vinte e um, de esperança em dias melhores, de solidariedade e engajamento e 
união, com um bom retorno a todos. 


