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O Vereador Jonas Klein saudou a todos e primeiramente agradeceu a administração por ter 
atendido seu pedido do toldo na capela mortuária, que foi colocado. Sobre a questão muito 
cobrada do acesso para Estrela, principalmente da Linha Santo Antônio até o centro da cidade, 
disse estar bem complicado o asfalto, com muitos buracos, sendo que já teve gente furando 
pneu. Falou ter entrado em contato com a Secretaria Estadual de Trânsito, quando lhe foi 
informado que a Empresa Giovanella ganhou a concessão e vai fazer a recuperação desse 
asfalto que, a princípio, é para começar em junho, inclusive, na primeira semana, mas acredita 
que devido à chuva está meio complicado. Comentou que a tendência é ainda em junho 
começar a recuperação do asfalto e acredita que vai ser feito algo de qualidade, pois a 
empresa Giovanella é uma empresa responsável. Salientou que, assim como o colega Rodrigo 
citou a Rua Fernando Ferrari, há outros locais do centro da cidade também com muitos 
buracos, pois pelo que foi lhe passado pela Secretaria de Obras são oito buracos. Informou que 
a princípio foi arrumado, porém é preciso aguardar até os próximos dias para ver qual a 
situação, se irá voltar ao normal ou não. Disse que outra questão importante, pela qual vem 
sendo cobrado pela população é a questão de empregos na cidade. Falou saberem que é 
difícil, que é geral, porém foi prometido na eleição, acredita que pelos dois lados, já passou 
meio ano e ainda tem muita gente que está precisando de emprego na cidade, pois tem muito 
gente saindo para trabalhar em outras cidades. Afirmou estar repassando uma situação que a 
comunidade pede a eles, querendo saber como está a questão de empregos, de fábricas e por 
isso está cobrando de novo. Falou que é preciso haver um pouco mais de cobrança, se estão 
indo atrás, é preciso ir três vezes a mais atrás, é preciso tentar trazer algo para a cidade, 
Colinas merece, isso faz bem para o comércio, faz bem para a comunidade em geral. Acredita 
que isso é uma questão muito importante, é preciso muita atenção para trazer emprego para 
Colinas. 


