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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e em especial ao Wesley, que foi eleito 
vereador mirim, dizendo que começaria falando sobre isso. Salientou ser uma oportunidade 
para criarem um futuro legal para Colinas, pois os jovens, como já falaram muitas vezes, são o 
futuro do país. Comentou que esperam um bom trabalho da gurizada e que estarão eles, 
vereadores, disponíveis e apoiando bastante. Após, agradeceu a administração por ter 
atendido o seu pedido da iluminação na Linha Ano Bom, entre o Livo e a Silma, local em que 
foi colocada iluminação. Falou que alguns moradores da RS129 conversaram com ele sobre a 
questão da alta velocidade, sendo que todos sabem que, como é rodovia estadual, sempre é 
complicado, mas acredita que precisam de alguma solução, não sabe se fiscalização, lombada 
ou enfim. Comentou que apenas gostaria de destacar isso, pois ficou de verificar e acredita 
que o pessoal vem em velocidade muito alta, principalmente no trecho que vem de Estrela em 
direção ao Moreto, na curva. Solicitou mais uma vez, assim como os colegas já solicitaram, 
junto à Secretaria de Obras, a melhoria das estradas no centro do município, citando o asfalto 
em frente ao bar da Simone, local em que está bem complicado, em frente à loja Astral que 
também está bem complicado e em frente à casa da Gundela Closs, que já é um problema 
antigo. Comentou que já é um problema antigo que eles vêm a bastante tempo solicitando, 
essa questão de resolver esses pequenos problemas que podem e devem ser solucionados, até 
porque é o centro da cidade, local com muito trânsito, pessoas de fora vindo, sendo que não 
podem deixar como está, precisa ser resolvido isso. Falou estarem fechando um ano de 
trabalho na Câmara de Vereadores, que foi eleito com cento e quarenta e nove votos e que, 
em nome desses votos e de toda a população de Colinas, gostaria de dizer que foi uma grande 
alegria este trabalho de um ano. Disse que continuará o trabalho como Vereador durante os 
próximos três anos, pois se colocou à disposição e assim irá cumprir até fechar o seu mandato 
como Vereador, sempre disponível para as pessoas. Acredita que, lá na frente, com certeza, o 
trabalho de todos os Vereadores será reconhecido, afirmando que continuarão com este 
trabalho. Desta forma, agradeceu, mais uma vez a confiança do povo de Colinas. 


