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O Vereador Jonas Klein saudou a todos e falou da sua indicação que, segundo ele, é bem 
simples, na qual solicita a colocação de um toldo, uma cobertura, na câmara mortuária do 
centro da cidade de Colinas. Comentou que em um velório , num dia em que fez muito calor, 
viram que a área é muito pequena e o pessoal não tem onde ficar quando há um grande 
número de pessoas. Comentou ser uma indicação que já entrou nessa Casa no ano passado, 
feita pelo vereador Airton que também destacou a necessidade da colocação de uma 
cobertura naquele local. Após, agradeceu os Bombeiros Voluntários, presentes na sessão, pelo 
importante trabalho que eles vêm realizando e disse que, no que depender dele e com a ajuda 
dos vereadores e Executivo espera que possam encontrar soluções para manter esse trabalho 
que é muito importante para a comunidade. Comentou que, como o Marcelo frisou no uso da 
tribuna livre, muitas vezes só é dado valor aos bombeiros quando precisam desse trabalho, 
entretanto, disse saberem da importância desse trabalho e por isso precisam batalhar para 
mantê-lo em prol da segurança de todos. Finalizando, falou sobre a organização da feira que 
será realizada em março, um belo trabalho que vem sendo feito por voluntários, muita gente 
se puxando, se dedicando. Comentou estar acompanhando por cima e vê o pessoal se 
preocupando muito com a parte financeira da feira, em baixar custos, buscar atrações, trazer 
um grande público, com investimento acessível, dentro das possibilidades, trabalhando 
somente conforme o orçamento. Acredita que está bem interessante essa questão da feira, as 
reuniões estão bem produtivas, dizendo que o Sr. Edelbert Jasper, presente na sessão, pode 
confirmar. Disse que esperam uma boa feira em março e aproveitou a oportunidade para 
convidar a comunidade colinense e dos municípios vizinhos para prestigiarem esse evento. 
Parabenizou a comissão organizadora pelo belo trabalho que estão realizando. 
 


