Sessão 19/12/2018
O Vereador Fabiel A. Zarth, do MDB, saudou a todos e e disse querer comentar
inicialmente sobre o requerimento que protocolou nesta Casa, que será encaminhando
a RGE Sul, reforçando a solicitação do colega Rodrigo, para que providencie a troca
de todos os postes de madeira ainda existentes na Rua Fernando Ferrari até a
propriedade do senhor Darci Wathier. Salientou ter pedido maior atenção ao poste
localizado entre a EMEF Ipiranga e a casa do senhor Gustavo Willrich, que se
encontra com a estrutura abalada, correndo o risco de cair a qualquer momento,
podendo causar prejuízos materiais e físicos a comunidade que circula naquela rua,
principalmente aos alunos e funcionários da escola. Em relação à Indicação de
número vinte e quatro, falou ter solicitado ao Executivo que utilize os recursos
orçamentários e financeiros não utilizados por esta Casa, algo em torno de trinta mil
reais, para conservação e construção de novas calçadas de passeio no município,
dentre elas, a conclusão da calçada da Rua Parobé até a entrada da Linha Ano Bom e
a construção da calçada na Rua Arlindo Machado, sendo que os cordões já estão
colocados. Sobre o projeto de número quarenta e cinco, que reajusta o salário do
funcionalismo, afirmou ser o que mais o preocupa e não está legislando em causa
própria, porque se assim for considerado, abrirá mão. Comentou que quatro vírgula
seis porcento para quem recebe um mil e quatorze reais e quatro centavos, como é o
caso dos operários e das serventes gerais, representam cinquenta e um reais e vinte e
quatro centavos. Questionou sobre o que se faz com esse valor hoje em dia, alegando
que logo mais estarão recebendo um salário mínimo, que por sinal foi reajustado para
dois mil e dezenove em cinco vírgula quarenta e seis porcento e não em quatro vírgula
seis como diz no projeto. Disse não ter citado o caso das merendeiras, das atendentes
de creche, das monitoras da escola que estão na mesma situação. Sugeriu para a
administração fazer uma reclassificação desses cargos. Falou que podem fazer um
comparativo do reajuste salarial com o reajuste dos impostos, taxas e tarifas públicos,
pois conforme o projeto de lei de número quarenta e quatro será acrescentado um
reajuste de nove vírgula sessenta e oito porcento, mais do que o dobro do reajuste
salarial. Pediu que trabalhador brasileiro receberá quase dez porcento de aumento no
ano que vem, afirmando que o que receberão será um aumento na conta de energia,
no gás de cozinha, cesta básica, enfim, todos com percentual acima da reposição
salarial do trabalhador. Afirmou não estar contra o reajuste dos impostos, pedindo para
não interpretá-lo mal, está contra este reajuste de nove vírgula sessenta e oito
porcento, totalmente fora da média regional. Informou que em Bom Retiro o aumento
foi de quatro vírgula vinte e oito, Teutônia quatro vírgula cinco, Imigrante mais ou
menos quatro vírgula cinco também. Falou que logo mais reunirão as comissões para
avaliarem os projetos. Para finalizar, disse querer pedir desculpas a todos os colegas,
aos assessores, quem sabe até à comunidade, se por algum motivo, durante este ano,
tenha magoado ou ofendido alguém. Afirmou que se isto por acaso tenha ocorrido,
pede desculpas, pois se errou, foi tentando acertar. Desejou a todos presentes, em
especial à comunidade de Colinas um feliz e abençoado natal e um dois mil e
dezenove repleto de paz saúde e realizações.

