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Vereador Jonas Klein saudou a todos e parabenizou os bombeiros pelo seu dia, pois, segundo 
ele, há um trabalho muito interessante que vem sendo desenvolvido pelos bombeiros 
voluntários em Colinas e, claro, todos os bombeiros, homenagem que já fez em Lajeado, aos 
bombeiros, com quem tem um contato bastante grande. Após, parabenizou todos os 
organizadores do baile de kerb da Sociedade Católica, pois escutou somente elogios referente 
ao baile. Em relação á limpeza da capela mortuária do centro da cidade, comentou ter ouvido 
algumas questões, num velório que ocorreu a três semanas, que tinha teia de aranha e estava 
sujo. Afirmou não saber de quem é a responsabilidade da limpeza, mas sugeriu que talvez cada 
usuário deixe limpo para a próxima ou achem outra maneira, mas é preciso se organizar para 
isso dar certo. Salientou estar bem complicada a questão da limpeza nessa capela mortuária. 
Dando continuidade, afirmou que essa questão da Câmara Mirim é muito importante, que 
infelizmente se perdeu há um tempo e, como a Andréia falou, era um projeto da escola e não 
da Câmara, mas acredita que vai ser um passo bem importante para o futuro dos jovens que 
querem participar. Disse que eles só têm a aprender, pois ele aprendeu muito nas sessões que 
tiveram, no funcionamento da Casa, era bem interessante. Falou que as sessões no interior 
também será muito válido, pois acredita que precisam adotar essa política em Colinas 
também. Finalizando, convidou os vereadores a acompanharem sessões em outros municípios 
dentro do possível, informando já ter acompanhado algumas sessões em Lajeado, Encantado e 
Teutônia. Disse que é muito interessante, tem muitas ideias boas, é possível ver como 
funciona, que aprendem muito acompanhando esses trabalhos em outras cidades, com trocas 
de experiências. Salientou se colocar a disposição para irem juntos, pois só tem a agregar.  


