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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos, em especial os professores e 
disse todos serem sabedores que defende sempre como prioridade a educação, tanto 
que escolheu o partido em que está o PDT, que vem lá do Leonel Brizola que sempre 
defendeu a educação e é a sua prioridade. Falou que estão na Câmara de Vereadores 
graças ao professor, o médico está lá trabalhando graças ao professor, o prefeito está 
lá em cima graças ao professor, as pessoas passam em concursos graças ao 
professor, enfim, o topo de tudo é o professor. Comentou que o Rodrigo anteriormente 
citou que ele, o Klaus e o Mirno estão mais próximo do prefeito cobrando, mas pediu 
para não pensarem que ele passa a mão. Explicou que colocou uma indicação no dia 
três de outubro do ano passado, o que faz um ano, de aumento de salário para os 
professores de município de treze a quinze porcento, uma indicação que fez a um ano 
e nada foi resolvido. Afirmou que isso o deixa muito chateado com a administração de 
Colinas, pois se olharem em seu celular pediu hoje ainda ao prefeito como está a 
questão dos professores, quando será resolvido e se tem previsão, porém não teve 
resposta, o que o deixa muito chateado. Falou ficar muito chateado mesmo porque 
educação é prioridade e não irá descansar enquanto não for resolvido isso e não pode 
ser qualquer coisa, precisa ser realmente algo que valorize o professor, porque é isso 
que faz ele levantar da cama de manhã e enfrentar as feras. Disse à professora 
Fabiana que se colaca nessa e que ela está rindo pois sabe que deram trabalho. 
Parabenizou os professores e pediu para não desistirem porque a educação é o futuro 
e é ela que irá mudar, não há outra solução a não ser a educação. Em relação à 
indicação de ajuda de custo para a escolinha, solicitou ao assessor Fábio que o 
auxiliasse, pedindo se não podem auxiliar uma instituição que não tenha a 
documentação em dia. O assessor disse que não podem. Jonas salientou acreditar 
que esse seja o motivo pelo qual a administração não ajuda, pedindo ao colega Cesar 
se está em dia a documentação, que afirmou não estar segundo o Prefeito. À parte, 
Klaus manifestou-se dizendo que quando viu o projeto dos colegas fez uma cópia dos 
documentos que precisam ser providenciados pela escolinha. Jonas afirmou ser 
somente esta questão, pois acredita que não esteja sendo repassado um valor de 
ajuda por não estarem em dia. À parte, Rodrigo manifestou-se pedindo se o prefeito 
não falou com o Cesar. Jonas disse não saber pedindo ao colega Klaus se ele saberia 
dizer. Rodrigo pediu se o prefeito não encaminhou aquela relação que recebeu do 
colega Klaus ao Cesar. Klaus afirmou que o Cesar tem essa relação e pelo que sabe 
falta um documento. Jonas informou que há dois meses falou com o Cesar que 
afirmou que começaria o ano de dois mil e vinte com tudo em dia. Klaus disse que é 

com base na lei treze zero dezenove, pois a administração está tendo problemas com 
Morgensterm. Cesar comentou que as sociedades da água do interior não recebem 
mais verbas por causa disso. Jonas disse querer deixar claro que não defenderá 
administração A ou B, irá defender o bem da cidade, pois a sua consciência está aqui 
para defender o que está certo, independente de quem seja. Comentou que assim 
como cobra da administração e o prefeito Sandro sabe disso, pois assim como cobra 
muito dele sobre a questão da educação, com o que está muito insatisfeito, irá elogiar 
quando estiver certo, não estará a favor dele quando fizer algo errado porque esta é a 
educação que recebeu de casa, sua consciência precisa estar tranquila. Após 
salientou que eles também são um acesso de trazer informações e irá repassar 
algumas, dizendo que em relação ao asfalto o colega Klaus já trouxe uma informação 
interessante. Informou que segunda-feira o prefeito tem uma reunião com o Secretário 
do Estado, o assessor do governador e o Secretário dos Transportes em Porto Alegre 
para tratar do asfalto, quem sabe com alguma solução, resta aguardar. Em relação à 
questão da segurança em Colinas, disse que nas últimas semanas teve assaltos, a 
questão do boi no Ano Bom também e a informação que a vice-prefeita passou hoje é 
que a administração está tentando uma audiência com o Secretário do Estado para 
tentar um efetivo na parte da noite no município para tentar ter um pouco mais de 



segurança. Comentou que hoje não tem à noite, sendo que o objetivo é para tentar 
manter vinte e quatro horas por dia a segurança na cidade, pois antigamente tinha e 
agora não tem mais. Acredita que um pouco mais de segurança para a cidade sempre 
é bem vinda. Klaus à parte disse que outras cidades também estão nesta situação 
como Imigrante e Travesseiro, que está pior ainda. Jonas disse que queria passar 
essas informações para a comunidade, pois Vereador precisa cobrar, trabalhar, indicar 
e também informar, ir atrás, buscar as informações do que está sendo feito e cobrar, 
mas sempre com a consciência tranquila. 


