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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e desejou um bom dois mil e vinte 
para todos. Disse que o ano dois mil e dezenove foi de bastante desafios, que é certo 
que nunca entrarão num acordo, pois cada um tem um pensamento diferente. 
Salientou que poderia ter mais união sim, mas a política é assim, vão lutando e 
aprendendo todos os dias. Parabenizou a todos que participaram do Natal Luz e Vida, 
que estava lindo demais, segundo ele, o melhor de todos os anos até agora, tornando-
se um desafio para o ano que vem para fazer melhor ainda. Acredita que o ano de 
dois mil e vinte será um ano de mais desafios, com certeza muitas conquistas, 
entretanto, um ano tenso com a campanha e as eleições chegando, e será preciso 
também fazer escolhas. Comentou que, assim como sua mãe já foi Vereadora em 
noventa e dois, depois foi novamente e saiu da política por não compactuar com 
algumas coisas, tomará a mesma decisão. Afirmou que irá cumprir seu mandato ano 
que vem, continuará trabalhando, mas precisam fazer algumas escolhas e não irá à 
reeleição, irá segurar, pois tem outros projetos para o ano que vem. Ressaltou que, 
como já falou em off para os colegas, acham que o problema são os políticos, porém, 
estando dentro da política vê e acredita que mais do que os políticos, boa parte da 
população é, talvez por não acompanhar. Disse que vê nas redes sociais pessoas 
reclamando, criticando, mas questionou onde estão sentadas nesta Casa, pois nunca 
vêm numa sessão, ouvem na rua alguma coisa e vão para as redes sociais e enchem 
sem saber de nada, o que os deixam bastante chateados. Falou ter entrado na política 
com o pensamento de ajudar as pessoas, mas têm muitas outras formas de ajudar as 
pessoas, o que já está fazendo também, por isso precisam fazer escolhas. Salientou 
não dizer nunca mais, daqui cinco anos quem sabe, mas neste primeiro momento a 
decisão já foi tomada, pois a política nem sempre faz muito bem. Comentou que 
certamente o ano de dois mil e vinte será de muitos desafios, último ano de trabalho, 
terão bastante trabalho nesta Casa e espera continuarem sempre buscando o melhor. 
Destacou mais uma vez que sua prioridade é educação, precisam lutar pela educação, 
pois é ela que irá mudar o Brasil, o mundo. Sendo assim, afirmou acreditar ainda em 
uma valorização para os professores, mas também na contrapartida, porque tem muita 
gente que trabalha, não só na educação, mas em outros setores, porém tem muitos 
que fazem corpo mole e não podem dizer que não, porque é uma verdade, quando 
conseguem amolecer, amolecem. Disse que precisa ter a contrapartida, não adianta 
somente criticar eles, que não aumenta o salário, essas coisas, é preciso da 
contrapartida. Falou que irão continuar lutando, trabalhando, pois tem mais um ano 
pela frente, agradecendo a todos pela companhia deste ano e dizendo que, com 
certeza, virá muita coisa boa no ano que vem. 


