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O Vereador Fabiel Zarth saudou a todos e disse que gostaria de primeiramente agradecer a 
todos os votos que foram dedicados a sua pessoa e a toda a sua coligação. Falou que farão o 
possível e que, de todas as formas, apreciarão e lutarão por todos os projetos que nesta Casa 
entrarão. Após, comentou sobre a sua indicação, que estende o auxílio maternidade a todas as 
servidoras do município de Colinas. Explicou que no ano passado foi enviado, pelo Executivo, 
projeto de lei que previa este benefício às servidoras, porém na oportunidade os vereadores 
entenderam, junto à mesa diretora, que era melhor retirar o projeto por ser ano eleitoral. 
Disse que assim, passadas as eleições, acredita que o momento agora é o ideal para implantar 
este importante avanço em Colinas, que as mulheres da iniciativa privada e pública 
conquistaram após anos de luta. Comentou que a Sociedade Brasileira de Pediatria alega que 
os bebês que ficam seis meses ao lado da mãe têm reduzidas as chances de contrair 
pneumonia, desenvolver anemia e padecer com crises de diarreia. Salientou que, segundo a 
Sociedade, o Brasil investe milhões ao ano para atender a crianças com doenças que poderiam 
ser evitadas, casa a amamentação regular tivesse acontecido durante esses seis primeiros 
meses. Disse que normas de proteção à gravidez e à maternidade destinam-se não apenas à 
trabalhadora que é ou será gestante e mãe, mas também tem como foco proteger o filho 
desta mulher desde sua concepção. Falou que, por isso, sugeri que este benefício também seja 
concedido a quem adota uma criança, pois este período de seis meses, servirá como 
adaptação da criança com a nova família, fortalecendo os laços familiares entre filhos e pais, 
sobretudo, reconhecendo este gesto de amor ao próximo. Com esta justificativa, pediu a todos 
os vereadores para pensarem e analisarem, pois a maioria são pais e mães de família e sabem 
como foi difícil na época deixarem seus filhos na creche, com três meses e meio, para fazer 
adaptação. Pediu o entendimento de todos para aprovação de indicação. Aproveitou a 
oportunidade para agradecer a presença de todos e convidá-los para prestigiarem as demais 
sessões, que ocorrem na primeira e terceira quartas-feiras de cada mês, às dezenove horas e 
trinta muitos, integrando cada vez mais a comunidade às ações do Legislativo. 


