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O Vereador Jonas Klein saudou a todos e disse que gostaria de falar um pouco sobre a sua ida 
a Brasília na segunda-feira, sendo que voltou na quarta-feira, com o objetivo de buscar 
recursos, enfim, para plantar uma semente para o futuro de Colinas. Comentou terem visitado 
mais de vinte gabinetes de Deputados, buscaram liberação de recursos anteriores que ainda 
não foram liberados e também buscaram recursos nos Ministérios. Informou que nos 
Ministérios das Cidades, Saúde, Agricultura e da Educação tiveram boas conversas, boas 
reuniões. Disse que a situação no momento está bem complicada, sendo que todos sabem que 
a situação brasileira está bem complicada e recursos, principalmente, lá em Brasília, para 
quem é da oposição, está mais complicado ainda. Afirmou ter sido importante para futuros 
recursos que irão buscar, principalmente para o próximo ano, pois acredita que vem muita 
coisa boa para Colinas também. Disse que no momento dois mil e dezessete ainda está bem 
turbulento, o que é atípico, porque um ano antes de eleição é mais fácil, mas este ano está 
bem complicada realmente a questão de recursos. Afirmou que, mesmo assim, foi muito válida 
a ida, pois tiveram boas conversas, boas reuniões e acredita que os frutos serão colhidos logo 
mais a frente. Em relação ao asfalto da RS129, falou ter entrado em contado novamente com o 
DAER e parece que por enquanto ainda não vai ser feito este recapeamento. Disse que foi feito 
um trabalho, mas infelizmente já voltou ao normal. Ressaltou ter entrado em contato 
novamente com o DAER e o que resta é aguardar, pois já era para ter sido feito e ainda não foi. 
Falou acreditar que mais para frente vai ter esse trabalho de reconstrução do asfalto na RS129 
que liga Colinas a Estrela, mas por enquanto está parada esta situação. 


