
Sessão 21/07/2021 
 

O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e disse querer comentar, 
inicialmente, sobre o projeto vinte e um, que foi aprovado por esta Casa em sessão 
extraordinária, na última sexta-feira, quando autorizaram o Poder Executivo a firmar 
convênio com o Governo do Estado, no âmbito do Programa Pavimenta. Salientou 
esperar e torcer que o Município seja contemplado nesse Programa para que 
realmente faça jus à mensagem justificativa do projeto de lei, onde dizia: “para dar 
continuidade à pavimentação asfáltica da Linha Westfália”. Questionou qual 
continuidade, se a primeira parte da obra, iniciada antes das eleições no ano passado 
está parada a mais de um ano e ninguém mais toca no assunto. Disse achar muito 
estranho, ou a obra era eleitoreira, porque para ele, dar continuidade, é continuar, 
ligar, emendar alguma coisa que está pronta e não simplesmente colocar uma placa 
de obra na entrada da comunidade antes das eleições e depois deixar tudo 
abandonado. Comentou que outro assunto que quer abordar e compartilhar com os 
Vereadores e toda a comunidade, em nome da Bancada do MDB, é sobre mais uma 
indicação parlamentar conquistada para o Município, no valor de cem mil reais, 
através do gabinete do Deputado Federal Alceu Moreira. Explicou que na 
oportunidade em que esteve em Brasília, no mês de fevereiro, solicitaram recursos a 
serem investidos em câmeras de videomonitoramento para uma maior segurança dos 
munícipes e dos comerciantes, sendo que hoje, com muita alegria e satisfação, 
anunciam esta conquista para a comunidade. Disse quererem, mais uma vez, 
agradecer o empenho e a dedicação do Deputado Alceu Moreira em prol do 
crescimento e do desenvolvimento de todos os menores municípios. Finalizando, 
salientou querer, em nome da Executiva do partido, dos colinenses, externar os mais 
sinceros sentimentos aos amigos e, principalmente, aos familiares da ex-primeira-
dama e ex-secretária da Saúde, Cristiane Keller, que veio a óbito no último sábado, 
dia dezessete, deixando a comunidade de Colinas enlutada. Pediu a Deus que 
conforte o coração de todos, principalmente dos seus familiares e que a Cris descanse 
em paz.             


