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O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer abordar 
inicialmente a questão da substituição das luminárias, que iniciaram este semana na 
cidade, por luminárias de led, uma tecnologia, como todos sabem, que reduz muito o 
consumo de energia e, consequentemente, o custo da fatura para o Município. 
Comentou que o que lhe chamou muito a atenção foi o valor que será investido e o 
tempo que levará para ser pago, segundo o contrato assinado, mais de um milhão de 
reais, mais correção anual pelo IPCA, com pagamento em cinco anos e parcelas 
anuais de duzentos e três mil reais. Afirmou querer deixar claro que não é contra a 
substituição das luminárias, até porque sua bancada já fez esta indicação nesta Casa 
em dois mil e dezessete. Entretanto, salientou que em Lajeado e Estrela, dois 
municípios vizinhos, com orçamentos incomparáveis ao nosso, por exemplo, vão 
receber dois milhões e setecentos mil reais, um milhão e quinhentos em Estrela e um 
milhão e duzentos mil em Lajeado, através de um convênio com a própria RGE Sul, 
totalmente a fundo perdido, sem precisar devolver nem um real para realizar o mesmo 
serviço. Comentou que com este valor, que vai sair dos cofres públicos, o Município 
poderia investir mais, muito mais na Saúde, na Educação e principalmente na 
Agricultura que é a base da arrecadação do Município. Pediu se isso não se 
caracteriza um pouco de desperdício do dinheiro público por ninguém ter se 
preocupado em procurar esse programa junto a RGE e ter cadastrado o município 
para que pudessem ter ganho esse valor e não ter gasto nem um real. Disse que 
deixará a pergunta no ar. Após, comentou falar também de coisas boas, que é com 
muito orgulho, alegria e satisfação, fazendo menção ao que a colega Geni falou 
anteriormente, que a bancada do MDB, em nome da Vereadora Geni, que comunica a 
toda a comunidade, em especial à comunidade que é também do Vereador Mirno, a 
confirmação de mais uma emenda parlamentar conquistada junto ao Gabinete do 
incansável Deputado Federal Alceu Moreira, do MDB, do Rio Grande do Sul, no valor 
de duzentos e cinquenta mil reais para a construção do ginásio esportivo junto ao 
campo da Linha Santo Antônio. Falou que é uma conquista há anos aguardada por 
aquela comunidade, que vai se tornar realidade. Sendo assim, em nome da 
comunidade de Colinas, dos moradores da Linha Santo Antônio, do MDB do 
Município, da bancada de Vereadores do partido desta Casa, disse quererem 
agradecer mais uma vez pelo esforço e a toda dedicação de sempre do Deputado 
Federal Alceu Moreira, pela luta constante em favor dos municípios. 


