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O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e disse que, com relação à 
reunião realizada na noite de ontem, nem iria abordar esse assunto, mas como colega 
Jonas falou, foi comunicado verbalmente pelo colega Klaus na cancha de bocha. 
Falou ter deixado claro, antecipadamente, que tinha compromisso marcado, 
oportunidade em que o Vereado Klaus manifestou-se, dizendo não ter sido isso. 
Fabiel informou que o Itamar estava do seu lado e escutou o que ele disse ao 
vereador. Salientou que o colega que o desculpe, mas assunto envolvendo o assessor 
do município, envolvendo a Câmara de Vereadores, é estar fazendo palhaçada com a 
Câmara de Vereadores, momento que pediu novamente para o colega Klaus não o 
interromper. Com relação ao projeto de número catorze, mencionado anteriormente 
pelo colega Klaus, oportunidade em disse que ninguém havia se manifestado para 
reunir a comissão, comentou que o Vereador faz parte da mesma, como mesmo 
colocou. Desta maneira, disse ao colega que ele poderia ter comunicado os outros 
integrantes, quando Klaus informou não ter trancado projeto nenhum. Fabiel falou ao 
Vereador que como ele faz parte da comissão, poderia ter comunicado os outros e ter 
convocado a reunião. À parte, Klaus alegou que o colega estava falando inverdades, 
quando Fabiel novamente pediu para o Vereador não o interromper, pois não 
interrompeu o pronunciamento dele. Quanto ao projeto do GPS, de autoria do 
Vereador Rodrigo, afirmou todos serem sabedores que foi para uma maior fiscalização 
dos prestadores de serviço, sendo que ele colocou na última sessão que isentaria os 
prestadores de serviços e terceirizados de Colinas. Disse ao colega Klaus que ele 
deveria deixar de fazer tanta demagogia e politicagem em cima de projetos que vêm 
para uma maior fiscalização, afirmado que o colega sabe do que está falando. A parte, 
Klaus manifestou-se, dizendo que demagogia é quem faz o próprio projeto para pagar 
a próprio salário. Fabiel pediu para o colega fazer o favor de parar, dizendo que o 
mesmo é um eterno demagogo. Dando continuidade, destacou a importância da 
participação dos munícipes na vida pública do município, acompanhando o trabalho 
dos Vereadores, cobrando ações, atitudes e principalmente fiscalização. Por falar em 
fiscalização, informou terem recebido na segunda-feira, dia dois de julho, a denúncia 
de infração do Decreto Lei 201/67, considerando a denúncia crime feita pelo Ministério 
Público Estadual perante a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por fraude 
na licitação do pregão presencial que adquiriu combustível para o município. 
Comentou que, baseado nestes fatos, a população está exigindo explicações, 
querendo saber o que está acontecendo e dizendo que a Câmara não pode ser 
omissa. Afirmou acreditar que não será neste momento, pois como diz o ditado, “quem 
não deve, não teme”. Falou que, como o slogan da campanha foi principalmente a 
transparência, acredita que não tenha porque não ser investigado. Disse que, como o 
próprio colega Jonas falou anteriormente, se ao final toda essa investigação não for 
provado nada, a mesma será simplesmente arquivada. Explicou que logo após a 
análise dos projetos e dos pedidos de informações, passarão para votação da 
aceitação da denúncia, sendo que, se aprovada pela maioria dos Vereadores, a 
sessão será interrompida para formarem a Comissão Processante, constituída por três 
Vereadores que investigarão o caso. 


