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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e inicialmente parabenizou todas 
as entidades e escolas pelas festas de São João, nas quais, infelizmente, não pode 
estar presente devido ao trabalho. Disse que Colinas sempre se destaca com suas 
festas São João nas comunidades, sendo que ainda haverá uma no Ano Bom. Falou 
ter ficado muito feliz com a melhoria que vai ter no posto de saúde, algumas obras que 
irão aguardar, haverá algumas melhorias. Dando continuidade, comentou que para ele 
a educação sempre foi prioridade, pois acredita que é a educação que mudará tudo, 
mas parece que está indo cada vez mais para trás, o Brasil, a educação, pois na 
televisão veem muitas matérias, assim como nas redes sociais e nas rádios, em 
relação a problemas em escolas. Falou que, graças a Deus, podem se orgulhar pela 
educação que tem em Colinas, o que já vem de muitos anos, pois todas as 
administrações colocaram como prioridade a educação no município. Acredita que são 
um grande exemplo, porque vê as pessoas de fora elogiando a nossa educação, 
entretanto, precisam pensar no futuro, no plano de carreira dos professores. Informou 
que pelo que a Secretaria Aline colocou, ela está estudando esta parte, mas sabe que 
podem ir um pouco mais a fundo e ajudar também. Disse ser óbvio que irão precisar 
do outro ponto, que é a parte dos professores, a dedicação deles, pois são eles que 
irão educar os jovens que estão vindo para mudar o país. Acredita que os professores 
também precisam fazer a parte deles, assim como eles precisam fazer, desta forma, 
se os dois lados se dedicarem, poderão ter um plano de carreira bem interessante dos 
professores, podendo então mudar a educação pela nossa pequena cidade. Falou que 
não adianta querer mudar o mundo, mas precisam continuar no trabalho que estão 
fazendo em Colinas na educação, pois acredita que é possível fazer muito ainda pela 
educação em Colinas e pelos nossos jovens. 


