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- Projeto de Lei nº 192/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre, Institui o programa municipal de 
recuperação de créditos fiscais – Refis 2018, e dá outras providencias; 
 
- ler e urgência ao Projeto de Lei nº 193/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre, A contratação 
de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do art 37, inciso IX, da Constituição Federal e dá outras providências; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 90/2018, que dispõe sobre “Institui no calendário oficial do 
município de Cordeiro, o Dia Municipal do Idoso, a ser comemorado no dia 01 de outubro, e dá outras 
providencias; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 91/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 
Conceição Lopes, que dispõe sobre “Institui no calendário oficial do município de Cordeiro, o Dia Municipal de 
prevenção e combate a depressão, a ser comemorado no dia 10 de setembro, e dá outras providencias; 
  
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 105/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 
dispõe sobre “Institui a semana municipal de combate a intolerância religiosa”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 134/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 
dispõe sobre “Institui e inclui no calendário oficial do município de Cordeiro, o Dia da Bíblia”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 178/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que 
dispõe sobre “ Institui a semana da orientação profissional para o primeiro emprego”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Resolução nº 008/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 
Carvalho, que dispõe sobre “Institui a frente parlamentar em defesa do SUAS – Sistema Único de assistência 
Social”; 
 
- Projeto de Lei nº 191/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “Inclui no 
calendário oficial de eventos, a caminhada da paz no município de Cordeiro; 
 
- Requerimento nº 78/2018 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; 
 
- Indicações nº 222 e 223/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 
 
- Indicações nº 369/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; 
 
- Indicações nº 371 e 372/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Indicações nº 375 e 376/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicação nº 378/2018 de autoria do Vereador Thiago Macedo Santos; 
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- Indicação nº 382/2018 de autoria da Vereadora Elizabeth de Oliveira Linhares Correa; 
 
- Ofício nº 018/2018 do gabinete da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Ofício nº 048 e 50/2018 do gabinete do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 
 
 
 
  
 
 

 

 


