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O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer comentar um 
pouco sobre a ida deles a Brasília, nos dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito de 
fevereiro, oportunidade em que ele e o colega Cassiano foram representar o 
município, através desta Casa. Falou que tiveram uma ótima experiência, que foram 
muito bem recebidos em todos os gabinetes que passaram para protocolar as 
reivindicações da comunidade. Comentou que, mais uma vez, através do Deputado 
Federal, Alceu Moreira, e da bancada do MDB e do PT de Colinas, voltaram com um 
ofício em mãos, destinando mais uma emenda parlamentar para o município. 
Salientou que, desta vez, é uma estruturação para o Conselho Tutelar, no valor de 
cento e dez mil reais, que corresponde a um veículo zero quilômetro, computadores, 
geladeira, bebedouro e mobília completa. Afirmou que esta não foi uma conquista 
somente dos vereadores, também dos servidores do conselho, que através de muito 
diálogo, lhes repassaram que, com o aumento excessivo da demanda de crianças e 
jovens que estão vindo para o município, seria de fundamental importância irem em 
busca deste kit. Disse que, desta forma, como dever de vereadores, foram atrás e hoje 
têm o orgulho de entregar para toda a comunidade. Aproveitando a oportunidade, 
falou querer reforçar o pedido já protocolado nesta Casa, no ano passado, à 
administração, para que estude a possibilidade de repassar o vale alimentação para 
todos os servidores do conselho tutelar também. Salientou querer comentar um pouco 
sobre a indicação de número oito de dois mil e dezoito, que protocolou nesta Casa, 
solicitando ao Poder Executivo que providencie a instalação de um redutor de 
velocidade ou uma travessia elevada próximo à parada de ônibus na Beira Trilho, 
defronte a residência do Sr. Helio Pott. Comentou que, como justificou na indicação, 
os motoristas tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada via, 
colocando em risco outros condutores e pedestres e, acima de tudo, colocando em 
risco a segurança dos idosos e das crianças que utilizam o transporte escolar. 
Informou serem sabedores que de já existe uma faixa de segurança naquele local, 
mas que, infelizmente, não é respeitada. Por isso, acredita que um redutor de 
velocidade ou uma travessia elevada se faz necessária, pois há excesso de 
movimento no horário em que o ônibus escolar recolhe e traz os estudantes para casa, 
tornando o local muito perigoso. Solicitou que, após a colocação do redutor de 
velocidade ou uma travessia elevada, o departamento de trânsito indique a correta 
colocação de placas de sinalização horizontal e vertical naquela localidade. Com 
relação ao concurso público, aberto pelo município, para ocupação dos cargos de 
dentista, monitor escolar médico e professor de matemática, comentou que o que 
chama a atenção é não terem sido relacionados os cargos de psicólogo e 
fonoaudiólogo, visto que aprovaram a contratação emergencial no ano passado e 
renovaram o mesmo contrato neste ano. Falou que gostaria que a administração se 
manifestasse com relação a isso. Para finalizar, reforçou o convite a todos os 
servidores municipais presentes na sessão, a permanecerem na sala de sessões para 
que logo após o término da sessão ordinária possam sentar todos juntos e discutir 
sobre o projeto que está na pauta de votação. Aproveitando a oportunidade, 
parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. 


