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O Vereador Fabiel A. Zarth, MDB, saudou a todos e disse também comentar um pouco 
sobre a questão do veto, que gerou tanta polêmica, que acha um pouco desnecessário 
tudo o que foi veiculado, tudo o que foi invertido durante todo esse tempo que ele tramitou 
nesta Casa. Falou que simplesmente foi solicitado um pedido de custas, de teto de gastos 
por parte do Executivo, até nem era uma autorização, porque todos os eventos que 
passaram por esta Casa, evento nenhum foi rejeitado, nenhum foi questionado, estão 
pedindo simplesmente a questão do teto de gastos. Acredita ter sido desnecessário todo 
esse temporal que foi feito em cima de uma coisa tão pequena, mas enfim, disse que o 
mesmo foi protocolado nesta Casa no dia três do doze e tem trinta dias ainda para tramitar 
e irá tentar de todas as formas ajustar isto entre a Câmara juntamente com o Executivo, 
sendo que não vai a votação no dia de hoje. Primeiramente disse querer comentar sobre a 
indicação 021, de sua autoria, que trata da destinação dos recursos financeiros não 
utilizados pela Casa neste ano. Sendo assim, falou que solicitou ao Executivo, que após 
os trâmites regimentais, estude a possibilidade de adquirir dois notebooks, computadores 
portáteis, para serem doados ao escritório da Emater/ASCAR, visto que hoje, os 
profissionais que lá atuam estão trabalhando com seus computadores particulares, que 
muitas vezes impedem o bom desenvolvimento das demandas em geral. Na mesma 
indicação, comentou que solicitou que seja refeita a pintura da sinalização viária central, 
de todo município, algo que já foi discutido por várias e várias vezes na Câmara, 
principalmente da Rua Parobé até a divisa com o Município de Imigrante, que está 
praticamente apagada, dificultando a visão dos motoristas, principalmente à noite e em 
dias chuvosos. Informou que também pediu que se padronize as placas indicativas das 
ruas, e coloquem onde não tem ou caiu, para facilitar a orientação das pessoas que 
visitam nosso município, bem como dos profissionais que fazem entregas. Salientou 
também querer utilizar o espaço hoje, para agradecer o apoio de todos os colegas durante 
este ano, pois de uma ou de outra forma, todos foram importantes nas decisões tomadas. 
Agradeceu também o Fábio e a Andréia, por toda dedicação e atenção que sempre 
tiveram com todos eles, e desejar sucesso para a nova mesa diretora, que coordenará os 
trabalhos a partir do dia primeiro de janeiro do ano que vem. Para finalizar, desejou um 
feliz e abençoado Natal, especialmente para a comunidade, e um dois mil e vinte e dois 
repleto de muita paz, muito amor e principalmente saúde.   


