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SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 13/08/2018 
 
- Pareceres e redação final do final do Projeto de Lei nº 169/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre: “Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para o orçamento do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Cordeiro e dá outras providências.”; 
 
- Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 173/2018 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: 
“Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Cordeiro e dá 
outras providências.”; 
 
- Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 175/2018 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre: 
“Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar para o Orçamento do Instituto da Pensão Aposentadoria e 
benefícios de Cordeiro.”; 
 
- Projeto de Lei nº 180/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a permissão de 
uso do espaço aéreo do logradouro público denominado “Beco do Machado” de domínio municipal para as 
finalidades que especifica e dá outras providências.” 
 
- Projeto de Lei nº 157/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe 
sobre: “Institui no âmbito do município de Cordeiro, o projeto adote um ponto de ônibus.”; 
 
- Projeto de Lei nº 176/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: “Dá 
nome de Anísio Ramos, à Rua A com o Código de Logradouro nº 10/307-8 do bairro Lavrinhas.”;  
 
- Projeto de Lei nº 177/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui a 
Semana Municipal de Conscientização do uso racional de medicamentos”; 
 
- Projeto de Lei nº 179/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de afixação da letra do hino nacional brasileiro e o hino municipal, sua análise e 
interpretação nas escolas da rede pública de ensino e dá outras providências.”; 
 
- Indicações nº 179 e 197/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 
 
- Indicação nº 331/2018 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 
 
- Indicação nº 332/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; 
 
- Indicações nº 334 e 335/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicação nº 336/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 
 
- Indicação nº 337/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; 
 
- Ofício nº 95/2018 do Poder Executivo; 
 
- Ofício nº 47/2018 do IPAMC. 


