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A Vereadora Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e disse deixar registrado no seu 
espaço as atividades que envolvem a área da educação na constante busca da tão 
importante valorização dos profissionais da área e todo o entorno escolar. Comentou que 
muitas parcerias estão sendo feitas pelas escolas através do projeto da saúde 1000 dias. 
Informou que na EMEI houve uma palestra para os pais com a renomada contadora de 
histórias Cristina Spellmeier Muller, segunda-feira, referente ao projeto Contando e 
Encantando, que contemplará maravilhosas atividades do mundo da leitura envolvendo 
alunos e pais. Falou que está sendo proporcionado ainda um workshop de cinco horas 
direcionado à educação infantil, que abrange educadores da área das escolas do 
município. Disse que para o início do próximo ano letivo estão sendo buscados cursos e 
formações para todos os profissionais da educação, dentro das suas áreas da educação. 
Informou que no dia quatorze de outubro, às dezoito horas, será ofertada pela Secretaria 
Municipal a Educação uma programação especial a todos os profissionais da educação, 
em comemoração ao dia do professor, muito merecido, segundo ela. Falou querer 
aproveitar também para convidar os empreendedores do Município que façam sua 
inscrição, caso queiram se habilitar a fazer uso das casinhas na Praça dos Pássaros, no 
período de oito a quatorze de outubro, junto à Secretaria Municipal da Educação, Turismo 
e Desporto de Colinas. Disse que, maiores detalhes de como se inscrever para proceder, 
se encontram no site do Município ou através dos fones da referida Secretaria. Após, disse 
querer deixar claro que não por ser Vereadora da situação que ela não cumpra o seu 
papel de fiscalizadora, pois todos os dias recebe whatsapp, é barrada na rua para indicar 
alguma coisa ou para sugerir alguma coisa. Afirmou sempre procurar o órgão competente 
para ver de que maneira podem resolver, que não é só rasgação de seda, vir nesta Casa, 
dizer que está tudo lindo, maravilhoso, fiscalizam sim, sendo que seus colegas também 
sabem disse, cobram sim, mas sempre no devido local, pois acha que aqui não é o local 
de ficar lavando roupa suja. 


