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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e disse querer falar de alguns 
assuntos que estão em pauta nesta Casa, sobre os quais falaram com a população 
durante a semana e querem deixar esclarecido. Inicialmente, comentou que falará 
sobre o financiamento do asfalto, da importância, pois algumas questionam se é 
importante mesmo deixar dívidas para o município. Falou que é importante deixar 
claro que na vida todos fazem financiamentos para casa, para carro e sempre fizeram. 
Explicou que esse trajeto não é somente para fuga em caso de enchente, como 
algumas pessoas falam, é um local por onde se escoa a produção dos agricultores, 
enfim, sabem da importância desse trajeto. Disse que outra questão importante, da 
qual trouxe alguns dados que já passou para os Vereadores, é que em dois mil e dez 
foram feitos dois financiamentos, na administração passada, que somaram novecentos 
e cinquenta mil reais, em dois mil e onze mais um financiamento de oitocentos mil 
reais e em dois mil e catorze e outro financiamento de setecentos mil reais da 
administração, totalizando mais de dois milhões de reais. Informou que neste 
momento está tudo quitado, o município não tem nenhum financiamento em 
andamento, por isso este financiamento para ajudar. Comentou que na época estes 
financiamentos comprometiam em dezenove porcento o orçamento do município e 
neste momento, esse financiamento comprometerá em treze porcento o orçamento do 
município. Em relação ao outro projeto que está em pauta hoje, comentou inicialmente 
que está muito feliz com o trabalho que a saúde vem realizando em Colinas, por isso, 
acha mais do que justo essa valorização a quem faz um excelente trabalho no 
município. Espera que continue assim, que os profissionais que estão aqui continuem 
trabalhando no município, porque escutam falar muito bem desses profissionais. 
Afirmou que educação para ele sempre será prioridade, porque educação é o começo 
da mudança. Disse não ser o suficiente ainda, é apenas o começo de um passo, essa 
alteração na carga horária, mas quer muito a valorização dos professores em Colinas, 
pois precisam disso, trabalhar junto dos professores também. Comentou que está 
sendo trabalhado, não é fácil, tem toda uma questão de leis, enfim, tem uma questão 
bastante complicada no reajuste dos professores, plano de carreira, porém acredita 
que em dois mil e vinte darão um passo mais importante. Falou que o outro assunto 
muito importante, que foi cobrado dele durante a semana, diz respeito ao loteamento, 
à situação do mesmo. Informou que a parte do município está pronta, o que está 
trancando é o registro de imóveis em Estrela, então não cabe ao município agora, o 
registro de imóveis é que está devagar, pois não é somente Colinas que está 
reclamando, são várias cidades. Disse que estão cobrando, mas que não depende 
somente do município, depende deles também, mas a parte do município está sendo 
feita. Em relação ao asfalto na RS129, que a estrada está um lixo, o que ouvem falar 
muito, afirmou que a vida útil de um asfalto é de oito a doze anos e esse asfalto tem 
vinte e três anos e é do Estado, pois RS já diz, é do Estado e não do município, então 
não tem como o município ir lá e fazer, não pode. Salientou saberem também da 
situação do Estado, que não está nada boa, irão passar vários governadores até 
conseguir colocar a Casa em ordem, há muitas outras prioridades. Informou que a 
administração terá uma reunião nos próximos dias, nas próximas semanas, com o 
pessoal do governo em Porto Alegre para tentar uma solução para o asfalto na RS129, 
que realmente está muito ruim. Falou quer precisam aguardar para ver o que vai 
acontecer, mas esperam uma solução, pois o asfalto não está bom em Colinas. Para 
finalizar, disse querer falar dos empregos em Colinas, que sempre querem, com 
certeza, empresas no município. Em primeiro lugar, afirmou que empresa grande em 
Colinas é muito difícil de acontecer, independente da administração que estiver no 
município, primeiro pela questão óbvia, que é a mão de obra. Disse ter sido 
questionado sobre empregos em Colinas, que querem empregos em Colinas, sendo 
assim, na quinta-feira pela manhã visitou umas quatro empresas no município para 
saber como estava a situação de vagas. Afirmou ter uma notícia boa, que tem 



empresas que estão precisando de gente, inclusive, há empresas que estão pegando 
gente de fora para trabalhar aqui. Falou que para quem quer realmente trabalhar tem 
emprego em Colinas, pois vê muito gente reclamando que não tem emprego, mas se 
buscar um histórico recente, questão de meio ano estavam em três vagas e não ficam. 
Salientou que não adianta ficar reclamando de emprego se não ficam onde estão. 
Disse que, com certeza, sempre buscam, as outras administrações futuramente 
quando vierem, irão buscar empresas, empresas pequenas, de vinte a trinta 
funcionários, para trazer emprego para Colinas, mas empresa grande é muito difícil. 
Entretanto, disse que o grande problema de Colinas é mão de obra, mão de obra que 
queria realmente trabalhar no município. Afirmou ter empresa em Colinas hoje 
pegando gente de fora, sendo assim, acredita que para quem realmente quer trabalhar 
tem emprego em Colinas. 


