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O Vereador Fabiel Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer inicialmente 
comentar sobre o projeto de lei de número nove, que está baixado em comissão e 
trata da contratação de operador de máquinas e operário. Afirmou não ser contra a 
contratação, mas quer deixar dois questionamentos para a administração. Primeiro: 
“Porque tantos funcionários estão pedindo exoneração dos seus cargos, o que está 
acontecendo, salários defasados, não existe mais harmonia de trabalho?”. Segundo: 
“Existe concurso em andamento para o cargo de operário suspenso por causa da 
bandeira preta no Estado, mas poderiam ter esperado mudar a bandeira para dar 
andamento e chamar pelo concurso”. Acredita que todos os colegas e a comunidade 
também gostariam de ter essa resposta. Com relação ao projeto de número sete, 
retirado pelo Executivo no dia oito de março, que tratava de um incentivo, a 
ornamentação de Páscoa no comércio e nas residências, disse ter achado muito 
coerente e responsável por parte da administração naquele momento, pois todo 
Estado estava em bandeira preta e continua. Entretanto, comentou que, para sua 
surpresa, hoje foi procurado por moradores e comerciantes, questionando sobre a 
ornamentação de Páscoa na cidade, que por sinal está muito bonita. Falou não estar 
se referindo a quem fez, reformou ou colocou os enfeites, está comparando as 
situações. Disse que se a duas semanas atrás foi feito blitz para orientar os ciclistas, 
inclusive as colegas Sandra e Silvia também estavam presente, agora, como um e um 
são dois, terão que fazer blitz e reforçar a fiscalização com a brigada militar para 
conter a entrada de pessoas de outras cidades, que certamente se deslocarão para 
Colinas atraídas pelos enfeites. Afirmou não ser contra o turismo, nem contra o 
comércio, mas neste momento está havendo muita contradição. Para finalizar, disse 
querer, em nome da bancado do MDB, do partido e de todos os colinenses, externar 
os mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e conhecidos do ex-vereador, 
companheiro e parceiro de todas as horas, Norberto Andrade, que veio a óbito na 
semana passada, mais conhecido como Xipa. Espera que o legado que ele deixou no 
município seja lembrado para sempre, desejando que ele descanse em paz. 


