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A Vereadora Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e falou querer dar um pouco 
de ênfase ao que a colega Sandra colocou sobre a indicação de autoria delas. 
Dirigindo a palavra à Mesa Diretora, disse que a comissão organizadora do programa 
da semana da mulher, decidiu fazer dentro do cronograma, de diversas atividades, 
uma homenagem especial, em sessão solene, a uma mulher considerada notável no 
município de Colinas, que teve um papel muito importante. Informou que, nesta última 
sexta-feira, após as dezessete horas, conversou com o Presidente da Casa, 
juntamente com a assessora legislativa, falando sobre a definição e escolha da data, 
da tal, a importância para fins de organizar a programação da semana da mulher. 
Salientou estar aguardando a definição e o bom senso da Mesa Diretora, para que 
possa ser realizada a possível data do dia oito de março, pois é a data destinada à 
mulher. Disse que gostariam de homenagear muitas, mas todos estarão sendo 
representadas por ela. Informou que este ano a comissão definiu que a mulher 
homenageada por muitos, será a professora Gudrun Ahlert Rahmeier. Explicou que 
ela trabalhou por muitos anos na Escola Evangélica de Corvo, principalmente na 
escola particular, que veio a se tornar municipal posteriormente. Comentou que ela 
também trabalhou na Escola Estadual do Município, alfabetizou muitas gerações de 
crianças de Colinas, as quais certamente a guardam até hoje em seus corações e 
lembranças. Informou que, hoje, Gudrun é professora aposentada e será sempre a 
referência de força, persistência e de amor pela profissão. Falou ser merecida a 
homenagem, pelo reconhecimento, pela sua dedicação, pois ela é conhecida tantas 
formas, por tanta gente, mas o sentimento é o mesmo. Pediu aos colegas da Mesa 
Diretora para analisarem com carinho, para que possam todos juntos proporcionar a 
ela uma linda homenagem e reconhecimento a tudo. Após, referiu-se a área da saúde, 
dizendo quer falar um pouco sobre como está funcionando a campanha da vacinação 
do Covid. Salientou querer colocar essa noite para todos um pouco da realização, 
vacina essa, muito esperada por todos, a chamada dose de esperança. Esperança, 
segundo ela, de dias melhores, de poder voltar a dar aquele abraço apertado nos 
idosos, ver os filhos abraçando seus colegas de escola e os familiares. Informou que a 
vacina iniciou, como todos sabem, primeiramente para os profissionais da saúde, 
sendo que na semana que passou, os profissionais da saúde realizaram a vacinação 
para os acamados e os idosos de oitenta e cinco anos, seguindo a programação 
organizada juntamente com a agente de saúde de cada localidade. Falou se incluir 
junto, pois faz parte desta equipe maravilhosa de trabalho, que não mede esforços 
para atender bem toda a população. Disse que a aplicação da vacina está sendo 
realizada em seus domicílios, para garantir a segurança e o conforto de todos os 
idosos. Comentou que esses idosos esperavam ansiosos, com um sorriso no rosto, 
pela vacina, teve muita emoção rolando pelos olhos deles, o que se torna muito 
gratificante para todos os profissionais envolvidos. Informou que a vacina foi muito 
bem aceita pela maioria deles, tiveram baixas porcentagens de recusas. Apresentou, 
em seguida, o quantitativo de vacinados: na área da saúde foram quarenta e três 
profissionais vacinados, quatro acamados, acima de oitenta e cinco anos foram 
setenta e oito vacinados, sendo o total de vacinados cento e vinte e cinco e o total de 
vacinas recebidas, cento e vinte e cinco. Lembrou que, à medida que estão recebendo 
as doses de vacinas, estão vacinando os idosos, mas precisam continuar tendo todo o 
cuidado e seguir os protocolos. Finalizando, desejou que Deus abençoe todos os 
idosos que já receberam a primeira dose da vacina e que em breve possam estar 
todos imunizados e juntos vencer esta pandemia. 


