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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e parabenizou a colega Justines pelo trabalho 
e condução desta Casa neste ano de dois mil e dezessete, dizendo que fica feliz por ser seu 
colega na Câmara. Parabenizou e agradeceu os demais colegas, Fábio e Andréia, pelo trabalho 
realizado sempre com transparência. Após, disse que gostaria de falar um pouco sobre o 
trabalho realizado no ano de dois mil e dezessete. Comentou que uma das alegrias e 
oportunidade que teve logo no primeiro ano do mandato foi ter ido a Brasília, juntamente com 
o prefeito Sandro, quando conseguiram buscar recursos que estavam em atraso e conseguiram 
trazer um valor também de coisas que estavam atrasadas. Falou que vendo a realidade em 
Brasília, entenderam que o momento não é nada bom para uma administração municipal, é 
um dos piores momentos para administrar um município e mesmo assim acredita que dentro 
do possível boa parte da população foi atendida. Afirmou que também teve indicações que 
não foram atendidas, que continuará batendo em cima, assim como os demais colegas que 
também não tiveram suas indicações atendidas, o que faz parte do trabalho, pois em outros 
anos também aconteceu isso. Parabenizou a administração pela programação de Natal e pela 
cidade muito enfeitada. Estendeu também os parabéns à população que em suas casas 
também fizeram um trabalho legal, iluminando a cidade e decorando, criando assim um clima 
bem natalino na cidade de Colinas. Disse que muita gente vem visitar a cidade e é importante 
manter esta questão do Natal. Comentou acreditar que no trabalho realizado na Câmara, não 
tiveram muitos problemas, comparado com outros municípios, pois é um trabalho muito 
importante. Afirmou ter sido sempre muito franco, falando o que acha, sempre visando o bem 
do município. Confessou ter ficado um pouco magoado com a situação de fim de ano, na 
questão da mesa, pois acredita que os Vereadores são nove e poderiam ter sentado os nove 
para definir um caminho certo, mas, infelizmente, tem dedo  de fora. Comentou que ninguém 
foi falar com ele, que apoiaria qualquer um, pois todos têm a capacidade de fazer este 
trabalho. Salientou ter ficado chateado sim, mas que isso não irá mudar seu pensamento de 
visão para frente. Falou que a mesa agora será composta por quatro pessoas, dois partidos e 
não será por isso que não irá trabalhar a favor. Disse que dará total apoio ao Fabiel como 
Presidente, bem como para os demais integrantes da mesa, pois é assim que precisam pensar, 
precisam focar no município. Pediu para todos olharem para a mesma direção neste novo ano 
que está chegando, cobrando a administração, pois continuará cobrando igual aos colegas, 
porém precisam fechar mais, fechar entre os nove Vereadores. Acredita que se for bom para o 
município, vão para frente, que quanto mais consenso, nove votos à zero, melhor, pois é isso 
que quer, que todos trabalhem juntos, foi para isso que foi eleito e é isso que continuará 
fazendo durante os quatro anos. Dentro desta questão, disse que não precisaria dar satisfação, 
mas como foi cobrado hoje em outra cidade, de que o Jonas trabalharia numa secretaria, 
ganharia um cargo, afirmou que não tem nada de verdade, ninguém lhe ofereceu um cargo e, 
mesmo se oferecesse, jamais aceitaria por maior que fosse o salário, pois foi eleito Vereador e 
será Vereador durante os quatros anos. Afirmou ter sido uma palavra sua e procura cumprir 
com suas palavras. Salientou querer agradecer mesmo, pois aprendeu muito com cada um 
neste seu ano, sendo que ainda tem muito para trabalhar pelo município, tem muito coisa 
para fazer, mesmo sabendo da realidade, que nem sempre conseguem agradar a todos, tanto 
a população como a administração, que muitos vezes não consegue agradar a eles mesmos. 
Entretanto, disse acreditar num bom trabalho, dois mil e dezoito está chegando. Desejou um 
feliz dois mil e dezoito e um feliz Natal a toda a população colinense, dizendo poderem confiar 
neles, pois todos estão pensando no bem do município e é isso que farão em dois mil e 
dezoito. 


