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O Vereador  Fabiel Zarth saudou a todos e parabenizou a atual administração pela iniciativa de 
realizar a primeira feira no município e por ter levado o nome da cidade jardim para quem 
sabe até além das fronteiras do Vale do Taquari, destacando não somente o setor do comércio 
e da indústria, mas também o setor agropecuário. Salientou que, baseado nisso, faz uma 
referência pessoal à administração, parabenizando por esse motivo. Após, disse que gostaria 
também que, se for possível, pois não tiveram informações das despesas da feira, porque o 
próprio prefeito esteve nesta Câmara e falou que os vereadores não fariam parte das 
comissões e, se houve despesas por parte do município, que seja enviado a esta Casa os 
valores com os respectivos pagamentos de como foi efetuado. Em relação à sua indicação, que 
estende o vale alimentação aos membros do Conselho Tutelar, falou que protocolou na 
segunda-feira, quando a assessora Andréia comentou que a colega Justines já teria 
manifestado interesse, por isso assinaram juntos esta indicação. Explicou que na mesma 
pedem para a administração a possibilidade de estender o vale alimentação aos conselheiros 
tutelares de Colinas, que exercem um papel relevante em nossa comunidade, pois são os 
encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previstos no 
Estatuto. Disse que todos os servidores municipais já recebem o Vale Alimentação, apenas os 
Conselheiros Tutelares não, embora sejam equiparados aos servidores públicos. Comentou 
que, muitas vezes são expostos às riscos, tendo que, por vezes, serem escoltados pela brigada 
para poderem fazer o atendimento nos finais de semana, aos domingos. Afirmou que por uma 
questão de justiça os membros do conselho tutelar devem ter tratamento igual aos demais 
funcionários do município. Por isso, solicita então que a Administração Municipal envie a esta 
Câmara de Vereadores um projeto de lei para estender o beneficio do vale alimentação a estes 
membros, que exercem um papel de extrema importância para nossa comunidade. 


