
Sessão 08/11/2017 
O Vereador Fabiel Zarth do PMDB saudou a todos e disse que inicialmente gostaria de 
comentar e agradecer de coração o comentário do colega Juliano, também colocado pelo 
Vereador Airton, sobre mais um repasse do Deputado Alceu Moreira em benefício do 
município de Colinas. Disse que está depositado o valor de cento e vinte um mil e oitocentos 
reais para mais uma parte da pavimentação asfáltica da Linha Ano Bom. Em nome desta Casa, 
agradeceu do fundo do coração, ao Deputado Alceu Moreira, por mais esse repasse e por 
nunca ter medido esforços para o crescimento e para o desenvolvimento desta cidade. Em 
relação ao comentário do colega Airton, anteriormente na tribuna, sobre a falta de 
medicamentos, salientou ter escutado: “nunca faltou remédios”. Afirmou que na próxima 
sessão trará as pessoas, assim como o Cesar falou das pessoas mordidas por cachorros, 
colocará na plateia as pessoas que foram com receitas do médico do posto na farmácia 
popular e lhes foi dito que estava em falta o omeprazol. Comentou que o omeprazol pode ser 
substituído, pela insignificância dele, por um AAS Infantil. Disse que, nesse caso, é lamentável a 
falta de informações do colega. Em relação à empresa Laboratório Colinas, falou que gostaria 
de saber em que condições se encontra a mesma. Informou que durante os trinta dias que 
esteve afastado desta Casa foi questionado sobre a situação pela comunidade que se encontra 
esperançosa pela oportunidade de empregos oferecida por esse empresa. Explicou que 
aprovaram o projeto que autorizou o pagamento do aluguel no dia seis de setembro, sendo 
que, se não lhe falha a memória, já foi pago um mês e até agora não viu movimentação 
nenhuma. Disse que gostaria de alguma informação sobre a situação desta empresa até a 
próxima sessão. Para finalizar, comentou sobre o pedido de informações negado pela 
administração. Questionou o assessor jurídico sobre o que fazer agora, se ingressa com um 
mandado de segurança ou o que faz, pois não sabe mais o que fazer, está com as mãos 
amarradas, infelizmente. Comentou que estão lhes negando o direito de saber sobre a 
avaliação dos Vereadores, sendo que todos os Vereadores foram envolvidos na pesquisa que 
foi paga com recursos públicos. Afirmou ter certeza de que este resultado foi entregue para a 
administração e não repassado a eles. Aproveitando esta oportunidade, salientou que gostaria 
de justificar o seu voto contrário ao pedido de informações do colega Airton. Dirigindo a 
palavra ao colega Airton, disse que todos os Vereadores têm os mesmos diretos e se eles não 
têm o direito de receber as informações, o colega, com certeza, também não terá. Comentou 
ainda que de dois mil e treze a dois mil e dezesseis o colega fez parte deste Legislativo e teve 
quatro anos para entrar com estes pedidos de informações. Falou que se não entrou ou faltou-
lhe tempo, o problema não é deste mandato. 


