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O Vereador Jonas Klein saudou a todos e disse que três pessoas foram falar com ele sobre a 
questão dos borrachudos, principalmente no interior, pois há muitos mosquitos novamente. 
Comentou que há uns anos eram feitos trabalhos para amenizar e davam resultados, por isso 
acredita que é preciso ter um pouco mais de cuidados nessa área também. Disse que tiveram 
reclamação de alguns agricultores, pois sabem que muitas vezes não há muito controle, mas 
precisam estudar alternativas para tentar amenizar a questão dos mosquitos e borrachudos no 
interior. Após, comentou que o morador de Colinas, Ginei Petry, solicitou a ele melhoria da 
iluminação em frente ao CTG, local em que praticamente não tem iluminação e para quem vai 
a Imigrante trabalhar, principalmente no inverno, a visibilidade é muito ruim neste acesso. 
Pediu, assim, que estudem uma forma de iluminarem melhor esse local. Em relação à escada 
da ferrovia, perto da escola de educação infantil, disse que para quem conhece sabe bem que 
agora ainda é barato este trabalho de refazê-la, pois a mesma está ficando em precárias 
condições e precisa de uma solda. Falou que é preciso dar um pouco de atenção à reforma da 
mesma antes que aconteça algum acidente, já que tem muita gente, inclusive crianças que 
utilizam essa escada. Sobre a criação da Associação Industrial e Comercial, afirmou que é 
muito interesse para a cidade, pois precisam dessa associação que poderá desenvolver 
campanhas promocionais, incentivando a compra no comércio local para dar retorno ao 
município. Acredita que essa associação irá acrescentar bastante e esperam poder colher bons 
frutos com essa questão. Comunicou, em seguida, da sua viagem a Brasília, no dia dezoito de 
setembro, com o prefeito Sandro. Disse saberem que o momento político está bem 
complicado, mais ainda a nível Estadual, mas vão para lá para tentar, pois se não tentarem não 
conseguem. Agradeceu aos colegas Vereadores por lhe proporcionarem esta oportunidade e 
espera que todos tenham esta oportunidade também. Finalizando, falou que precisam 
continuar com este trabalho, ouvindo as pessoas no município, ver o que dá para melhorar, 
porque tem bastante coisa que dá para ser feita. 


