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 Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de 
Vereadores, às treze horas e vinte minutos, reuniu-se o Poder Legislativo de Colinas, em Sessão 
Legislativa Extraordinária, com a presença de todos os Vereadores e do assessor jurídico. O 
Presidente Juliano Kohl saudou a todos e invocando a proteção de Deus iniciou os trabalhos. 
Inicialmente foi lida a convocação da sessão extraordinária. ORDEM DO DIA: Projeto: Projeto 
de Lei n° 030-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda financeira à família de 

Ilário Meyring para reparação de danos na casa de moradia, causados por vendaval ocorrido 
neste dia 02 de outubro de 2019, indica recursos e dá outras providências. Klaus manifestou-se, 
dizendo não saber se foi o Rodrigo ou o Fabiel que disse ser necessário ajudar todo mundo, com 
o que concorda e é da opinião que quanto mais podem ajudar, melhor é. Comentou que falaram 
naquele dia da casa queimada, explicando que naquela situação não foi a moradia, foi a área de 
serviço atingida e a prefeitura fez muito, muito, muito trabalho lá. Afirmou que, naquela situação, 
não tinha como fazer todos aqueles trabalhos e dar dinheiro, porém nessa, não tem como o 
serviço social fazer alguma coisa por eles lá sem dar o dinheiro. Falou que dentro da rubrica do 
orçamento, desde dois mil e dezesseis tem uma pequena verba em defesa civil, que são esses 
dois mil e quinhentos que será usado agora. Disse que se passar desse valor, mas não irá 
passar de três mil, será suplementado com um pouco da assistência social.  Fabiel manifestou-
se, dizendo que votará a favor do projeto, mas se acontecer novamente, o que não deseja que 
aconteça que seja feito para todos, indiferente de ser a, b, c ou d. Rodrigo manifestou-se, 
dizendo fazer das palavras do Fabiel as suas. Após foi aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo, o presidente encerrou a sessão às treze horas e cinco minutos. Sala das Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, nove de outubro de dois mil e dezenove. 
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