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O Vereador Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos e parabenizou a administração 
municipal pela passagem do aniversário do município, que no dia de ontem completou 
seu vigésimo sexto ano de administração político administrativa. Parabenizou a todos 
os colinenses, a comissão de emancipação do município, porque, segundo ele, sem 
estas pessoas, talvez não estivessem aqui hoje. Aproveitou a oportunidade para 
também parabenizar todas as candidatas que concorreram na última sexta-feira à 
noite, junto ao baile do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas, a rainha do 
município e, em especial, as três soberanas que representarão o município pelos 
próximos dois anos. Em nome da Câmara de Vereadores, deixou registrado os mais 
sinceros cumprimentos. Em relação ao projeto de número cinco, de dois mil e dezoito, 
que trata da alteração da lei do vale alimentação do funcionalismo, informou que 
votará contra e justificará. Disse que, em primeiro lugar, as comissões levaram a 
contraproposta do funcionalismo ao Executivo e, pelo deu para perceber, não foi 
considerado. Em segundo lugar, comentou que a maioria do funcionalismo é pai ou 
mãe de família e sabem que criança de menor idade tem sua imunidade reduzida, 
tendo que, seguidamente, este pai ou esta mãe se afastar do trabalho para levar seu 
filho ao médico. Falou que, às vezes, ainda precisam ficar em casa cuidando, tendo 
que ficar afastado do serviço, por não poderem deixar a criança na creche ou na 
escola até que esteja recuperada. Questionou se nesta situação seria justo perder o 
mês todo do vale alimentação por causa de cinco dias, se for o caso. Em terceiro, 
disse que em sua opinião esta alteração na lei não é um incentivo e sim uma 
penalização, contrário ao que foi colocado no plano de governo da atual 
administração, onde consta: “manter diálogo entre a administração e o funcionalismo, 
tratar com respeito e valorizar a todos de forma igualitária”. 


