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O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e disse querer fazer das palavras 
da Justines as suas palavras, porque infelizmente tiveram muitos problemas em dois 
mil e vinte, mas muita solidariedade também. Falou saber que o CRAS recebeu muita 
doação, inclusive pediram para dar uma segurada, na verdade, doar a outras cidades 
porque o Município de Colinas recebeu muita ajuda. Comentou que Colinas é uma 
cidade que pode crescer bastante, sendo que essa questão do plano diretor, sobre o 
qual falaram anteriormente, seria muita interessante, não só para a Linha Santo 
Antônio, mas para toda a cidade. Salientou que talvez seria importante até para, quem 
sabe, tirar as pessoas que ficam em áreas de alagamento nas enchentes, porque 
espaço Colinas tem para várias famílias. Afirmou que um plano diretor seria muito 
interessante, a longo prazo, obviamente, mas precisa ser pensado nisso, assim como 
na Linha Santo Antônio também. Sobre a questão que tiveram hoje, explicou que, 
infelizmente, tiveram mais solicitações de uso de tribuna, entretanto, somente 
precisam ter cuidado para não transformar num lugar de lavar a roupa suja. Falou que 
eles, muitas vezes, não têm nada a ver com o assunto, fizeram a sua parte na questão 
da Linha Santo Antônio, tanto que hoje reparou que estavam falando outros assuntos, 
assuntos importantes também, e eles se resolviam entre eles. Informou que tem mais 
uma solicitação agora, que não cabe a eles, que é problema de rede social, um 
xingando o outro, porém o que não pode é ofender nossa cidade. Comentou que 
Colinas é como uma família, tem desavenças, entretanto, quando vem alguém de fora 
para falar mal da cidade, a família se une. Disse que precisam tomar cuidado com 
isso, cuidar para não tornar a Câmara de Vereadores um lugar para lavar a roupa suja 


