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O Vereador Jonas Klein saudou a todos e parabenizou a administração pelo esforço de trazer 
uma empresa para Colinas. Afirmou poderem ter certeza que não é por falta de esforço, pois já 
tentarem trazer várias empresas e por vários motivos não foi possível trazer e agora está 
chegando uma empresa de estofados em Colinas. Falou que a princípio vai gerar em torno de 
vinte a trinta empregos, essa empresa, e a administração vai tentando trazer mais empregos 
para a cidade. Falou que é geral, pois todos sabem que é geral essa falta de emprego, não é só 
em Colinas, outras cidades também enfrentam esse problema. Parabenizou novamente a 
administração pelo esforço nessa área. Após, disse ter entrado em contato com a Empresa 
Giovanella, que ganhou para fazer o recapeamento do asfalto, para falar sobre o asfalto da 
RS129, porém não souberam lhe explicar nada, não sabem quando começam as obras. Desta 
forma, entrou em contato com o DAER de Lajeado, oportunidade em foi muito bem atendido e 
lhe foi explicado que a Petrobrás não está mandando o material, não tem material, e isso é 
para muitas obras, sendo que quando vier o material, ainda será avaliada qual obra será feita 
primeiro. Explicou que a Giovanella tem várias obras por fazer e a tendência é de que vai 
demorar mais um bom tempo. Informou que o DAER de Lajeado pediu para entrar em contato 
até sexta-feira, para obter mais informações que irão buscar. Parabenizou a todos envolvidos 
no campeonato de bocha, dizendo que no sábado tiveram a final na Linha Ano Bom Alto, com 
um bom almoço. Salientou querer parabenizar realmente todo o pessoal envolvido, os 
organizadores do campeonato, os vereadores que estavam presentes, pois estava bem 
interessante e espera que possam ter outros campeonatos, não só de bocha, mas, mais para 
frente, o campeonato de futsal voltar também. Afirmou que o esporte é um caminho muito 
bom para a cidade de Colinas também. 


