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Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezenove  horas, reuniu-se 
extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Colorado, Estado do Rio Grande do Sul, 
com a presença de todos os Vereadores. Dando início a sessão o Presidente Alcides Dionisio Gorgen 
solicitou ao Diretor de Expediente que proferisse a leitura do Edital de Convocação e após solicitou a 
leitura dos projetos de lei constantes na referida convocação. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 
008/2013 – Concede uma Gratificação Especial para Auxiliares e/ou Técnicos de Emfermagem e 
Enfermeiras. Em discussão o Ver. Delonei Luiz Pereira da Silva solicitou saber se os referidos projetos 
haviam passado pelo crivo da Comissão Geral de Pareceres, e solicitou a leitura do Parecer Técnico 
Jurídico. Em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 009/2013 – Inclui 
Projeto/Atividade no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 825/09, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei 
nº 1029/12 e na Lei Orçamentária nº 1032/12, para o ano de 2013. Em discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 010/2013 – Inclui Projeto/Atividade no Plano Plurianual-
PPA, Lei nº 825/09, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1029/12 e na Lei Orçamentária nº 
1032/12, para o ano de 2013. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei 
nº 011/2013 – Inclui Projeto/Atividade no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 825/09, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO, Lei nº 1029/12 e na Lei Orçamentária nº 1032/12, para o ano de 2013. Em 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e esgotando a matéria 
do Edital de Convocação o Presidente declarou encerrada a presente sessão e pediu que se lavrasse 
a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Colorado/RS, 15 de fevereiro 
de 2013. 


