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O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e disse que, em nome do 
funcionalismo, assim como a pouco o colega Marcelo se manifestou, também se 
manifestará esta noite, em nome da Câmara de Vereadores, pois é o responsável por 
esta Casa e também se sente indignado com o que aconteceu no último dia trinta e 
um ao receber a folha de pagamento. Falou não ter votado a favor do projeto, na 
última sessão, porque estava em isolamento, mas se estivesse na Casa, com certeza 
também votaria a favor, pois não tinham o que fazer, isso foi uma imposição do 
Tribunal de Contas não só para Colinas, mas também para outros Municípios. 
Comentou que a administração anexou junto à folha de pagamento a seguinte 
mensagem: “A administração Municipal de Colinas informa que conforme a Lei 
Municipal 1949-01/2021, aprovada pelos Vereadores, na sessão ordinária do dia 19 de 
maio de 2021, foi suspensa a aplicação da Lei Municipal que autorizava a revisão 
salarial do funcionalismo”. Afirmou não saber quem redigiu este texto, mas foi muito 
infeliz. Disse que gostaria que o mínimo que a administração fizesse, era se retratar 
com relação a isso, porque eles, Vereadores, de nenhuma maneira foram 
responsáveis pela retirada da reposição de salário. Falou que gostaria, em nome da 
Câmara e de todos os colegas, mesmo não estando presente, mesmo não tendo 
votado, de uma retratação por ofício, assim como foi enviado aquele no dia de ontem. 
Após, em nome da comunidade de Colinas, em nome do MDB do Município, externou 
os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos de um dos principais 
responsáveis pela emancipação desta cidade, João Roberto Frielink, o Beto, que foi 
incansável na época da emancipação, junto com outras pessoas. Falou que, com toda 
certeza, ele foi um dos responsáveis por todos nós estarmos hoje na cidade de 
Colinas e, com toda certeza a cidade está enlutada por está irreparável e grande 
perda. 


