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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e disse que o quadro político dos 
últimos anos em Colinas o entristece muito. Salientou não estar falando desse 
momento, dessa acusação, dessa possível investigação que terão na Casa, mas de 
fatos que vêm acontecendo a tempo. Falou ter entrado somente agora na política, mas 
acompanhou tudo e acredita que os demais vereadores também tenham 
acompanhado, todos acompanharam tudo, o que lhe deixa muito triste, porque Colinas 
tem um potencial incrível, pode ser grande. Afirmou que Colinas tem uma força 
incrível, que infelizmente não está rolando, não está sendo colocada em prática. 
Salientou que o município é muito querido por todos fora, ouve falar muito bem, 
porém, quando entra o assunto política, daí cai. Em relação ao caso de hoje, falou que 
o caso está no início em Porto Alegre, na Quarta Câmara, concorda que precisa ter 
investigação, pois é o caminho certo. Disse que a sua opinião é que, como está no 
início em Porto Alegre, poderá não se transformar em processo e, na sequencia desse 
caso, logo na frente, poderá ser mostrada a inocência, que não tem nada. Sendo 
assim, acredita que teriam um desgaste muito grande na Câmara, bem como em todo 
o município. Explicou que no momento em que abrirem este trabalho, o foco será 
totalmente nisso nos próximos dois a três meses, que é o tempo de investigação e 
assim a cidade vai parar, a cidade praticamente para, porque os trabalhos na Casa 
estarão voltados a isso. Comentou não ser contra nenhum tipo de investigação, ao 
contrário, quem o conhece sabe que é do certo, sendo que, se tiver algo errado, estará 
lá para ir contra, pois acredita que é isso que os Vereadores devem fazer. Desta 
forma, parabenizou a Vereadora Justines pelo seu caráter, dizendo que a conhece e 
vem conhecendo-a a mais tempo. Falou que foi colocado na última sessão que 
querem transparência, querem ajudar a população e colocar tudo em pratos limpos, 
sendo que ontem era uma grande oportunidade, segundo ele. Explicou que o 
Vereador Klaus puxou a frente e convocou o advogado da situação para ouvir 
cinquenta porcento do caso, que é o lado da prefeitura, do município, que esteve 
presente. Informou que todos os Vereadores foram convocados e quatro 
compareceram, oportunidade em que foi entregue para eles toda a defesa, todas as 
explicações por parte da administração. Disse ser colocado na tribuna que todos 
querem transparência, sendo que era uma grande oportunidade de vir e ouvir o 
advogado André Mallmann, questionar ele que estava à disposição para responder 
todas as perguntas necessárias. Comentou que o advogado entrou nesta Casa e logo 
questionou se os outros viriam, quando informaram que haviam convidado, 
confirmaram, mas não vieram. Afirmou que este é um fato que o deixa triste, porque 
tiveram a oportunidade ontem já de debater, podendo estar aqui no dia de hoje com 
mais dados sobre este caso, sendo que, infelizmente, não foi feito e terão que discutir 
hoje nesta Casa. Voltando a questão de Colinas, disse ter entrado em contato com 
empresário para tentar trazer uma empresa, pois falam tanto de emprego em Colinas, 
para aumentar os empregos no município. Informou que o empresário respondeu a ele 
que Colinas não tem estabilidade política, por isso não tem como abrir em Colinas. 
Questionou se irão continuar na rua, no facebook, discutindo política em Colinas. 
Pediu para focarem todos no mesmo trabalho, pois se tiver algo errado, tem gente 
muito competente em Porto Alegre, em Estrela para condenar ou então absolver. 
Acredita que será colocada na Câmara também a investigação e vão querer saber o 
que aconteceu e o que está acontecendo, sendo que se forem culpados, com certeza 
irão trabalhar em cima disto. Comentou ser como a Vereadora Justines falou sobre a 
transparência e a verdade, o que o deixa tranquilo, pois acredita que lá no final dessa 
história, dessa confusão toda que está rolando, vai aparecer a verdade, seja a favor da 
prefeitura ou contra, se tem algo errado. Falou que no final tudo vai dar certo. Disse 
ver tanta briga de facebook e acredita que a maioria também vê as discussões nas 
redes sociais, o que não leva a nada, pois cada um tem a sua opinião, o gremista não 
vai fazer o colorado virar de time, isso não irá acontecer. Sendo assim, falou que 



precisam conviver com isso e conviver com isso é entender, respeitar a opinião do 
outro sem precisar bater, porque bater não vai adiantar simplesmente nada, e tentar 
focar nisso, pois acredita que assim irão conseguir uma cidade grande, porém não vai 
ser daqui um a dois anos. Afirmou que se fosse oposição, se estivesse do outro lado, 
com certeza, teria o mesmo pensamento, se o prefeito, do qual estivesse do lado teria 
coisa errada, o condenaria, e, se estivesse certo, continuaria trabalhando por ele. 
Comentou que por isso não ria dar sua opinião, se ele está certo ou errado, agora, 
pois não é o advogado dele para saber. Explicou estar com as provas, porque veio 
ontem e recebeu, sendo que está estudando elas e irão estudar muito ainda, já que 
este é o trabalho que os vereadores precisam fazer, estudar antes de julgar. Disse que 
isso não compete somente a eles Vereadores, mas no dia a dia as pessoas também 
precisam estudar cada caso, pois cada pessoa está passando por um fato na vida que 
precisam, antes de sair no facebook e nas ruas xingando, avaliar tudo. 


