
Sessão 19/07/2017 
 
O Vereador Fabiel Zarth saudou a todos e disse que gostaria de falar um pouco sobre o 
projeto de lei do Legislativo, que foi criado em conjunto com a colega Justines, o colega 
Cassiano que está de licença e ele. Falou que o projeto tem por objetivo dar a denominação da 
via pública, desde a praça da Parobé, abaixo da casa do Rogério Klein até a divisa com 
Imigrante. Comentou que, em consenso, os moradores daquela localidade chegaram ao nome 
de Estrada Municipal Parobé. Explicou que primeiramente entraram com esse projeto para 
terem a referência entre esta RS e a estrada geral da Linha Ano Bom e na próxima sessão 
poder encaminhar outro projeto de lei do legislativo dando denominação a essa travessa, do 
Jonas e do Alécio Mollmann para que possam adequar seus endereços. Após, comentou sobre 
a indicação de número vinte e cinco, que protocolou nesta Casa, solicitando à administração 
que estude, através de secretaria competente, a possibilidade de colocar um toldo da 
escadaria até o final da porta da Casa de Cultura, para que as crianças que fazem parte da 
oficina de música, nos dias chuvosos, possam esperar juntamente com seus instrumentos, até 
que os professores chegam para abrir, se abrigando da chuva. Após, elogiou a iniciativa da 
administração, que ainda está em fase de lançamento, de criar a Associação de Indústria e 
Comércio do município. Afirmou ser uma bela iniciativa, mas em contrapartida fez um apelo à 
administração, pedindo que explore mais e olhe com outros olhos o comércio e a indústria 
local, porque de nada adianta criar uma associação e continuar comprando e fazendo serviços 
fora do município, pois o imposto não retorna para Colinas. Para finalizar, disse querer falar 
um pouco sobre o pedido de informações que protoclou em relação à pesquisa encomendada 
pela administração, a qual muitos dos munícipes deve ter respondido, avaliando prefeito, vice, 
secretários e vereadores. Falou estar pedindo a cópia integral da mesma, pois foram 
diretamente envolvidos. Explicou que essa pesquisa foi paga com recursos públicos e, segundo 
o que diz no empenho, no valor de cinco mil, quatrocentos e setenta reais. Questionou se 
realmente é uma época de investir esse valor em pesquisa ou se seria muito mais útil e viável 
investir esse valor para repor os medicamentos de uso contínuo que estão em falta no posto 
de saúde. 


