
Sessão 17/11/2021 
 

A Vereadora Sandra Fusiger, PTB, saudou a todos e comentou que hoje pela manhã 
participou de uma oficina do Urban95, que trata sobre a percepção do ambiente na visão 
de uma criança de três anos, com média de noventa e cinco centímetros de altura. 
Explicou ser uma iniciativa global que busca incluir a perspectiva de bebês, crianças 
pequenas e cuidadores de planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos 
programas e serviços oferecidos no Município. Disse que sempre tendo presente que as 
crianças são nosso futuro, que elas têm percepção de mundo, em todas as esferas e 
muitas vezes não é dada a oportunidade de escuta, porque nos falta sensibilidade para 
isso, querem, a partir dessa iniciativa, ouvir as necessidades das crianças e incluí-las aos 
poucos nas tomadas das decisões. Desta forma, falou que podem criar um ambiente 
prazeroso para o seu pleno desenvolvimento, para que se tornem adultos autônomos e 
protagonistas da sua história, adultos participativos e atuantes em sua comunidade. 
Afirmou que o Poder Público tem o dever de promover e incentivar a participação da 
criança na sociedade e, por isso, através do Projeto 1000 dias, que envolve crianças 
desde a sua gestação, estão aderindo a esse fantástico e promissor programa. Disse que 
participará ativamente desse processo de escuta, em vários segmentos, neste Município, 
colhendo informações de crianças, gestantes, cuidadores, referentes a diversos espaços 
públicos, tornando-os mais atrativos e funcionais. Após, informou ter sido procurada para 
solicitação de instalação de trocadores nos banheiros da Praça dos Pássaros e do Ginásio 
Municipal, que já estão sendo providenciados para os próximos dias. Agradeceu o 
Secretário da Educação por ter aceito o seu pedido. Parabenizou a todos os familiares e 
em especial aos jovens formandos do curso Vida e Carreira, ofertado pelo Senac, que faz 
parte do Projeto Adolescer. Informou que a formatura dos jovens acontece na noite de 
hoje, que certamente tiveram aprendizados significativos para a vida. Parabenizou e 
desejou sucesso. 


