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O Vereador Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos e disse que inicialmente gostaria 
de comentar um pouco sobre as emendas que irão apresentar, referentes aos projetos 
de lei de número trinta e um e trinta e três. Com relação ao projeto trinta e um, que 
trata do orçamento para dois mil e vinte, no artigo em que diz abrir créditos 
suplementares até o limite de dez porcento da despesa autorizada, explicou estarem 
propondo passar para sete porcento. Comentou que, assim, poderão ter maior poder 
de fiscalização da Câmara, maior transparência para a população, as tarefas e os 
recursos serão mais organizados e distribuídos, e que isso não será somente para o 
próximo exercício, mas também para os próximos gestores. No que diz respeito ao 
calendário de eventos para dois mil e vinte, que trata do projeto trinta e três, salientou 
quererem propor um simples ajuste com relação às despesas decorrentes dos eventos 
promovidos pelo município, que sejam previamente autorizados os custeios pelo 
Legislativo. Afirmou que assim, os Vereadores e toda a comunidade terão acesso 
direto aos recursos que serão aplicados nesses eventos. Em relação ao projeto trinta e 
seis, que trata da alteração da lei do vale alimentação, disse querer deixar claro que 
não é contra, mas acha injusto para com os funcionários que trabalham quarenta e 
quatro horas semanais, receberem o mesmo valor expostos ao sol e muitas vezes à 
chuva. Citou como exemplo o caso dos operários, pedreiros, motoristas, operadores, 
sem falar das merendeiras e das serventes que, segundo ele, estão revindicando, há 
muito tempo, a redução de quatro horas semanais, como já é aplicado na maioria dos 
municípios e até agora nenhum sinal. Comentou que poderiam ter enviado junto, neste 
mesmo projeto de lei, a redução das horas desses trabalhadores, mas não enviaram. 
Afirmou que a educação é o alicerce das crianças e dos jovens, tem que ser valoriza, 
porém, questionou o porquê desta discriminação com as outras classes. Apelando ao 
Executivo, pediu para o mesmo analisar e encaminhar um projeto com essa redução. 
Para finalizar, solicitou ao Executivo que envie o balancete contábil do mês de 
outubro, pois hoje é dia vinte de novembro e até agora não o receberam. 


