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O Vereador Fabiel Zarth, do PMDB, saudou a todos, em especial o vereador eleito da câmara 
estudantil, parabenizando-o pela campanha e dizendo a ele para fazer bom proveito desse 
mandato e que coloquem todas suas ideias na realidade da comunidade. Parabenizou a 
administração por ter dado continuidade ao campeonato de futsal e vôlei misto, que encerrou 
na sexta-feira, dia vinte e quatro. Salientou ser um campeonato que retomaram depois da 
troca de administração, sendo que todos os campeonatos foram reforçados, por isso, gostaria 
de deixar registrado o parabéns à administração, que todas as noites com um excelente 
público contribuiu muito e incentivou o esporte no município. Após, disse que gostaria de 
comentar sobre sua indicação de número quarenta e um, na qual indica ao Poder Executivo 
que, através de Secretaria competente e associação de abastecimento de água responsável, 
estude a possibilidade de solucionar o caso da falta de água, em horário de maior consumo, na 
parte alta do loteamento popular. Afirmou que todos os Vereadores e comunidade sabem que 
a associação de água da cidade é uma entidade particular, como todas as outras. Sendo assim, 
sugeriu ao Poder Executivo que seja feito um termo de parceria com a mesma, baseado na lei 
treze zero dezenove, assim como foi feito com outras entidades, para que possam solucionar 
esse problema o mais breve possível. Sobre a indicação de número quarenta e dois, falou ter 
indicado ao Executivo que estude a possibilidade sinalizar, com uma placa indicativa visível e 
proporcional ao tamanho da esquina no final da General Osório com a Parobé, indicado a 
direção dos municípios de Roca Sales, Imigrante e Caxias do Sul. Explicou que muitos veículos 
de maior porte, como caminhões e ônibus, que não conhecem a direção certa, acabam se 
perdendo e seguindo na Rua General Osório, causando transtornos por não terem como 
manobrar, pois a rua é muito estreita. Disse que isto ocorre com muita frequência à noite, pois 
a sinalização também é um pouco precária. Para finalizar, disse querer, em nome da bancada 
do PMDB e do PT, prezar os mais sinceros sentimentos à família Herrmann pela perda de uma 
pessoa tão importante dentro da comunidade de Colinas. Salientou que, certamente, o legado 
deixado pro ela jamais será esquecido, por isso fica o registro da bancada dos dois partidos 
pela perda de uma pessoa tão importante da comunidade, que foi a dona Reni Herrmann 


