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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e elogiou a atitude do professor 
Marco de trazer os alunos para assistir a uma sessão da Câmara. Disse que começará 
falando sobre o quebra-molas na Linha 31 de Outubro, indicação feita junto com o 
colega Fabiel, que é muito importante antes que aconteça algo pior, informando a 
presenaç da morada Andréia na sessão, com quem conversa muito sobre isso. 
Afirmou que continuarão cobrando isso e agora mais ainda, porque a cobrança da 
população é grande e, assim como vem a cobrança, cobram também alguma solução. 
Parabenizou o município pelo evento do veloterrra, no final de semana, comum grande 
número de pessoas presente, o que mostrou que podem trazer mais eventos, pois não 
tinham Colinas no circuito. Comentou que começou mais um evento de Páscoa em 
Colinas, já começou o movimento no último final de semana, sendo que a tendência é 
aumentar. Desta forma, parabenizou a todos os funcionários da prefeitura que estão 
ajudando na ornamentação, pois é um trabalho muito importante que vem sendo 
realizado para receber a população, uma vez que a expectativa aumenta todo o ano, 
vem muita gente e querem cada vez mais surpresas na cidade. Falou esperarem 
também da população que recebam muito bem as pessoas que estão vindo de fora. 
Informou que o trabalho dos vereadores mirins começará nos próximos dias, dos quais 
alguns estão presentes na sessão de hoje, pedindo para aproveitarem essa 
oportunidade, pois é um projeto que buscaram depois de anos, que, com certeza, será 
uma experiência para os vereadores mirins e a população também será beneficiada 
com isso. Dando continuidade, disse que no sábado de manhã começou o projeto das 
escolinhas, projeto do colega suplente, Paulo César Miranda, que tinha essa vontade, 
com outras pessoas também que vai, com certeza, se moldando ao longo do tempo. 
Falou da importância de trazer profissionais qualificados para ajudar, mas num 
primeiro momento as crianças vão ter sim nos sábados um momento para se 
divertirem e aprenderem a serem cidadãos melhores. Para finalizar, deixou um abraço 
especial para todas as mulheres, pois amanhã é o dia internacional da mulher. Falou 
da importância das mulheres, não somente as colinenses, todas as mulheres que cada 
vez mais conquistaram o seu espaço em muita coisa e acabam ensinando os homens. 
Agradeceu a presença de todas as mulheres e parabenizou pelo dia internacional da 
mulher. 


