Sessão 03/10/2018
O Vereador Jonas Klein, do PDT, saudou a todos e elogiou o suplente de Vereador,
Paulo César Miranda, pelo projeto das escolinhas. Comentou ter acompanhado no
final de semana, pois teve participação da escolinha em outras cidades. Falou ter
conversado com ele durante essa semana e, inclusive, em comemoração ao dia das
crianças, virão escolinhas para Colinas, como o Lajeadense, de Venâncio e mais
outras escolinhas, em torno de duzentas crianças. Disse não recordar certinho a data,
mas vai ser num domingo, deste mês, quando ele irá interagir com a criançada para
comemorar o dia da criança. Salientou que este projeto está sendo levado bem a sério
por ele, que está se esforçando financeiramente também, com o apoio dos Vereadores
e também da população. Ressaltou querer deixar registrado o belo trabalho que o
Paulo César Miranda está fazendo. Comentou que sua indicação de hoje é para o
aumento do salário dos professores, mas deixando claro que estende para toda a área
da educação, valorizando também os monitores, além dos professores. Explicou ter
feito esta indicação porque, na sua cabeça, acredita que a educação é que pode
mudar o Brasil, não tem outra forma. Disse saber que não será de um ano para o
outro, vai bastante tempo, porém precisam valorizar o professor. Citou como exemplo
Canoas, dizendo que o candidato a governador, Jairo Jorge, prefeito de Canoas,
colocou a educação lá em primeiro lugar, sendo que o salário do professor, na área da
educação, é incrível, o professor é muito valorizado naquele município. Acredita que é
isso que precisam fazer, precisam valorizar os professores, incentivar, para, dessa
forma, conseguir futuros melhores para as crianças. Falou não ser somente a questão
financeira, pois acredita que o professor também precisa de incentivos na questão de
cursos, num trabalho que precisa ser feito passo a passo, o qual leva tempo, mas é
preciso ter um início. Comentou que outras áreas de Colinas o questionaram também,
para as quais acredita que a administração precisa também rever a questão financeira,
como na parte das obras, para os funcionários que trabalham muito bem, pois ouvem
muitos elogios, sendo que o mesmo acontece na área da saúde. Disse que os
profissionais da saúde também merecem, pois a questão da saúde é muito importante
e precisam valorizar. Salientou entenderem também que não é ir simplesmente lá e
dar aumento para todo mundo, não é assim infelizmente que funciona, senão seria
muito fácil, mas acredita que a administração precisa começar a ver com mais carinho
essa parte na questão financeira do funcionalismo do município, na educação, obras e
também na saúde, na media do possível também estender para essas áreas. Disse ter
a certeza do apoio dos Vereadores na indicação de hoje e espera que o Executivo
faça alguma coisa, um projeto, e, se não for exatamente como pediu, que ao menos
tenha uma solução e um resultado também para a Educação.

