
Sessão 19/07/2017 
 
O Vereador Jonas Klein saudou a todos e disse que entre as Ruas General Osório e Parobé têm 
duas placas de PARE, para quem desce da Parobé tem PARE e para quem vem de baixo da 
General Osório tem PARE. Acredita que é preciso definir certo como funciona, antes que 
ocorra algum acidente e ninguém se responsabiliza, pois há duas placas e uma precisa ser 
retirada. Após, comentou ter feito uma indicação que já citou na tribuna, que é um quebra 
molas na frente da Igreja Quadrangular. Disse saber que muita gente não gosta de quebra 
molas, pois atrasa a viagem, mas como sempre diz, prefere que as pessoas percam quinze 
segundos da viagem do que, daqui a pouco, percam uma vida. Salientou já ter solicitado 
quebra molas no Ano Bom, pois percebem as pessoas andando cada vez mais rápido naquele 
trajeto e, segundo o que o Executivo passou para eles, precisa de uma quantidade maior de 
trabalho para ser realizada a colocação de quebra molas. Comentou que na frente do Bar do 
Chapéu, dias atrás, quase deu um acidente, inclusive alguns veículos da prefeitura vêm da 
estrada de chão em alta velocidade, por isso acha importante providenciar logo alguma coisa, 
antes que aconteça algo, pois não adianta depois querer chorar. Falou da sua insatisfação com 
o asfalto na RS129, principalmente entre a Linha Santo Antônio até o centro de Colinas, 
mesmo sabendo que não cabe ao município, é Estado, mas choveu e já está um caos 
novamente, sendo que outra moradora de Imigrante furou pneu da moto novamente no 
trajeto. Disse não saber, pois a Giovanella ganhou para fazer esse asfalto e pelo que lhe 
passaram eles têm outras prioridades, mas acredita ser importante por uma pressão a mais, 
tem que resolver, até porque querem colocar Colinas como uma cidade turística, então é 
preciso resolver a questão do asfalto. Dando continuidade, pediu para os vereadores se 
manifestarem mais, porque eles têm a rádio para divulgar, vem sempre pela manhã no 
programa do Lauro, tem o jornal, o site da Câmara de Vereadores. Disse saber que muitos 
vereadores perguntam, questionam e até solicitam muitos trabalhos direto ao Executivo, é 
realizado, entretanto, é importante ter essa transparência com a comunidade. Falou que as 
pessoas, daqui a pouco, não vêm para a Câmara porque não está sendo feito nada, mas sabem 
que está sendo feito, pois muitas indicações nem passam pela sessão da Câmara, vão direto no 
secretário ou no prefeito e é feito. Acredita que usar e tribuna e explicar dá mais transparência 
ao trabalho do vereador. À parte, o vereador Rodrigo manifestou-se, dizendo que, já que o 
vereador Jonas se referiu ao trabalho dos vereadores, deve ter umas dez indicações, dois 
anteprojetos e um pedido de informações, sendo que esse último já foi respondido. Falou ter 
ficado admirado ter vindo em tempo hábil, pois foi colocado na quarta-feira passada e a 
resposta já estava nesta Casa na quarta-feira. Acredita que o Sandro pensou: “opa veio um 
pedido de informação” e já o respondeu, porém acha engraçado a resposta ter vindo mesmo 
antes de ser votado o pedido. Após, disse ao vereador Jonas que sua colocação é muito 
importante, porque de suas indicações não foi feito nada. Falou que o vereador Jonas já 
cobrou isso, que ele mesmo já cobrou e que, se não se engana, o colega Fabiel também já 
cobrou. Comentou que sobem na tribuna, falam, comentam, pedem e nada é feito. Acredita 
que talvez tenham que fazer alguma carta com todas as indicações que fizeram, assinar e 
entregar para o prefeito ver, pois acha que ele não está ouvindo as sessões. Jonas disse que é 
como o Rodrigo falou. Afirmou que precisam expor suas ideias, suas opiniões sobre assuntos, 
pois não adianta deixar guardado, precisam expor, o rádio tem muita audiência, as pessoas 
escutam bastante e é sempre os dois ou três mesmos vereadores, é preciso todos usarem, dar 
opiniões sem medo e expor suas ideias. Salientou ser preciso ouvir as pessoas também, ir para 
o interior, fazer como ele faz, visitar as pessoas, pois foi visitar Regis Klein dias atrás e 
conversaram sobre as estradas. Enfim, falou que precisam se movimentar, acredita que podem 
fazer um trabalho bem legal. Afirmou estarem cobrando do Executivo, mas antes disso 
precisam ajudar, apoiar e depois cobrar. Salientou que na sessão anterior já citou a questão de 
acompanhar as outras Câmaras, o que é interessante. Pediu para se unirem e trabalhar, pois 
há muita coisa boa que dá para fazer, as pessoas estão esperando isso dos vereadores e eles 



juraram que fariam um trabalho pela comunidade. Afirmou estarem fazendo um bom 
trabalho, mas é preciso expor na voz, pois essas pessoas merecem, foram elas que os coloram 
aqui. 


