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O Vereador Jonas Klein saudou a todos e disse querer destacar um pouco as suas indicações, 
sendo uma em parceria com o colega Rodrigo Horn, solicitando a revitalização da praça ao 
lado da casa da Traude Bertolini. Explicou que essa praça está um pouco abandonada, que 
podem usar ela mais, inclusive muitas crianças brincam lá, só que ela está um pouco largada 
na questão das plantas e brinquedos. Pediu colocar brinquedos novos, se possível, pois a 
escola leva alunos para brincar naquela praça que tem uma sombra bonita. Comentou que a 
própria Traude e a Gundela pediram a ele para dar uma atenção a essa praça, por isso, junto 
com o Vereador Rodrigo, esta indicação de revitalização da praça. Em relação à indicação de 
quebra molas na Linha Ano Bom, afirmou saber que muita gente não gosta, sabe que muitas 
vezes atrasa a viagem, mas a sua função é também cuidar um pouco da segurança das 
pessoas. Explicou que, desde que tem o asfalto, Ano Bom se tornou uma estrada rápida, sendo 
que já presenciaram, inclusive, acidentes e a sua solicitação é um quebra molas antes da 
residência da Sra. Loni Sulzbach e outro em frente da residência da Sra. Silma Hünnemeier, na 
decida. Falou preferir que as pessoas percam segundos do seu trajeto do que percam uma 
vida. Disse que naquele local a visibilidade não é boa, tem muitas árvores na lateral que 
acabam prejudicando a visibilidade, por isso a importância de um quebra molas nesse local, 
trajeto também em que há muitas pessoas que caminham. Salientou que a sua outra indicação 
solicita uma atenção para as paradas de ônibus. Disse que na parada em frente à residência do 
Sr. Lindolfo Neumann o chão é de terra, assim como outras no município, nas quais poderiam 
colocar concreto, pois com terra em dias de chuva prejudica bastante e a colocação de 
concreto é um investimento baixo. Disse que outro fato muito importante, pois já tiveram 
vários casos na região, como em Lajeado, nos parque dos Dick e Estrela também já teve, com 
vítima fatal, é em relação à rede de energia. Pediu para a administração fazer uma vistoria 
geral, nas escolas principalmente, na questão dos postes que podem ocasionar choque. 
Comentou que já tiveram uma vítima fatal no Parque dos Dick, quando um rapaz que jogava 
bola encostou num poste que estava energizado e acabou perdendo a vida. Falou que é 
preciso dar essa atenção a essa questão, principalmente agora, que há muitos visitantes e nas 
escolas, nem se fala, seria um prejuízo muito grande se acontecesse alguma coisa, por isso é 
melhor prevenir do que ficar dando satisfação depois. Acredita que dá para fazer uma vistoria 
geral, o Fabiel, que entende dessa parte pode ajudar, pois, daqui a pouco, tem alguns postes 
que acham não estar energizados, mas vai alguém lá encosta e leve um choque. Disse que é 
melhor se não acontecer nada, por isso precisam ter esse cuidado. Comentou ter conversado o 
vice-prefeita, Regina, sobre o natal, em relação aos piscas,  que colocados numa cerca podem 
passar a energia para a cerca, alguém encosta e pode dar algum problema. Afirmou que 
precisam prevenir antes que aconteça alguma coisa. 


