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O Vereador Fabiel Zarth¸ do PMDB¸ saudou a todos e parabenizou a Presidente Justines pela 
condução dos trabalhos neste ano de dois mil e dezessete. Em relação á indicação de número 
quarenta e três, comentou que a maioria dos Vereadores assinou, indicando ao Poder 
Executivo que, após os trâmites legais, repasse parte dos recursos financeiros não utilizados 
pelo Legislativo, para as sociedades de água do município. Comentou todos serem sabedores 
das dificuldades financeiras que as sociedades de água têm para manter o atendimento aos 
seus associados, sendo assim, pensam que qualquer valor destinado será de grande valia para 
terem condições de efetuar as devidas manutenções. Salientou que este será mais um 
incentivo para sanar o problema da falta de água no loteamento popular. Agradeceu a 
compreensão de todos os colegas que assinaram junto a indicação. Comentou que durante o 
ano de dois mil e dezessete fez várias indicações, algumas sozinho e algumas em parceria com 
colegas, dentre elas, a contratação de um cardiologista e um médico vascular para atender no 
posto de saúde, a extensão do período de licença maternidade às funcionárias públicas 
municipais, vale alimentação para o conselho tutelar (com a colega Justines), colocação de um 
toldo na Casa da Cultura para abrigar as crianças das oficinas de músicas nos dias chuvosos, 
alguma solução para o problema da falta de água nos horários de pico no loteamento popular 
e a colocação de placa indicativa na esquina da Rua General Osório com a Parobé, indicando os 
municípios de Roca Sales, Imigrante e Caxias do Sul. Espera que, se no ano de dois mil e 
dezessete não foi possível realizar, em dois mil e dezoito tenham êxito em suas indicações. 
Pediu desculpas a todos os colegas se por algum motivo, em alguma discussão de projetos ou 
indicação tenha ofendido ou magoado alguém. Disse que, se realmente aconteceu, foi por um 
bom motivo, sempre pensando no crescimento e desenvolvimento de Colinas, nada pessoal 
contra ninguém, jamais. Para finalizar, desejou do fundo do seu coração um feliz e abençoado 
Natal e um dois mil e dezoito repleto de paz, saúde e felicidades para todos os colegas, 
assessores, todos presentes na sessão e, em especial, à comunidade de Colinas. 


