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- Projeto de Lei nº 82/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamentária para 2019 e dá outras providências.”; 
 
- Projeto de Lei nº 81/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre: 
“Obriga as escolas e creches públicas e articulares, a capacitar seus funcionários para prestar primeiros 
socorros nas crianças e adolescentes e dá outras providências.”; 
 
- Projeto de Lei nº 83/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que dispõe 
sobre: “Autoriza a Secretaria de Educação em conjunto com Secretaria de Esporte e Lazer cedendo os 
veículos para o transporte de atletas que sejam alunos da Rede Municipal de ensino que participam de 
eventos fora do município.”; 
 
- Projeto de Lei nº 84/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Institui, no 
âmbito do município de Cordeiro, o Programa de Aproveitamento de Madeira de podas de árvores de Cordeiro 
– PAMPACOR, e dá outras providências.”; 
 
- Projeto de Lei nº 85/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: “Torna 
obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros para todos os cuidadores ou cuidadoras 
de escolas e creches da Rede Pública e Privada do Município de Cordeiro e dá outras providências.”; 
 
- Requerimento nº 035/2018 de autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; 
 
- Requerimentos nº 036 e 037/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 
 
-Requerimento nº 038/2018 de autoria dos Vereadores; 
 
- Indicações nº 36 e 37/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 
 
- Indicações nº 204 e 205/2018 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 
 
- Indicações nº 212 e 218/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 
 
- Indicação nº 213/2018 de autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. 
 
- Indicação nº 214/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Ofício nº 11/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda; 
 
- Ofícios nº 048, 050 e 051/2018 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 
- Ofício nº 030/2018 do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 
 
- Seminário: Economia da Cultura. 


