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O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e parabenizou toda a diretoria e 
todas as pessoas que, de um ou de outra forma, se envolveram na organização do 
vigésimo sétimo Blumentanzfest, realizado no último sábado, dia quinze, levando o 
nome do município além das fronteiras do Estado. Salientou que este evento já é um 
marco para o município. Parabenizou também, de maneira muito especial, todos os 
professores e alunos das oficinas de música que deram um belíssimo exemplo de 
solidariedade no recital de música, apresentado na última sexta-feira, dia catorze. 
Explicou que o valor simbólico de dois reais por pessoa, cobrado no ingresso, foi 
totalmente revertido para a APAMA, a associação de proteção aos animais de 
Lajeado. Disse que, para quem doou foi pouco, mas para quem recebeu, tem certeza 
que foi muito, por isso quer deixar o seu reconhecimento a esse belíssimo exemplo em 
prol da causa animal. Após, falou querer comentar outro assunto que já foi discutido 
nesta Casa por mais vezes, a questão da situação da RS 129, desde a saída da 
cidade até a divisa do município. Agradeceu ao DAER por mais uma vez ter feito o 
tapa-buracos, na última segunda-feira, depois do ofício que protocolaram junto à sede 
de Lajeado na quarta-feira da semana passada. Falou que aquela RS está em 
situação precária, quase intransitável, como todos sabem, por isso se coloca à 
disposição, como os demais colegas, pois acredita que não irão se indispor em fazer 
uma comitiva, juntamente com o Poder Executivo, para marcar uma audiência com o 
Secretário dos Transportes e Obras do Estado, depois do retorno das eleições, para 
tentar viabilizar essa situação ou tentar corrigir esse problema que, a cada chuva, se 
agrava mais. Afirmou escutarem últimos tempos somente essa reclamação, sendo 
que, tapa-buracos, se a chuva vai agravando dois, três, quatros dias, ele se descola e 
sai. Disse que o problema todo é a contaminação da base dessa estrada, se não for 
feito nada urgentemente, com certeza o problema ficará bem maior. Desta forma, fez 
um apelo ao Poder Executivo, colocando-se à disposição para juntamente, com os 
demais Vereadores que se dispõem também, procurarem o Secretário dos 
Transportes ou quem sabe até o chefe de gabinete, ou Governador do Estado para 
viabilizarem uma parceria nesse reparo da RS 129, que é um problema que vem se 
arrastando por muito e muito tempo. À parte, Klaus manifestou-se dizendo querer se 
juntar, pois por várias vezes, através da administração, conseguiram fazer outros tapa-
buracos. Disse que, numa dessas vezes, agradeceu a ajuda que teve e um colega seu 
o criticou na rede social que era um tapa-buraco mal feito e realmente, inclusive esse 
que foi feito agora, também está mal feito. Explicou que da outra vez, quando foi 
descarregado o asfalto na frente da Colibri, ele e o prefeito oferecem o rolo 
compressor, porém foram informados pelo DAER que não poderiam usar máquinas do 
município numa RS. Falou topar fazer parte dessa comitiva a qualquer hora para ir a 
Porto Alegre falar com quem for necessário, pois esse recapeamento já está assinado 
desde dois mil e quinze. Dirigindo a palavra ao colega, afirmou que o grande mérito 
dessa assinatura foi do partido dele, que estava no poder, reafirmando que a 
recapagem já está assinada, mas infelizmente o Estado está... Fabiel disse que, 
enfim, então precisam se unir e formar essa comitiva para buscar uma solução, uma 
parceria com o Governo do Estado para dar uma solução a esse problema que se 
arrasta por vários e vários anos. 


