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SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 13/06/2018 
 

- Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 151/2018 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre: “Abertura de crédito suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência 
Social de Cordeiro.”; 
 
- Projeto de Lei nº 96/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 
dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a instalar câmeras se segurança nos ESF Estratégia de 
saúde da família no município de Cordeiro.”; 
 
- Projeto de Lei nº 97/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, que 
dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a instalar câmeras se segurança nos CRAS no município 
de Cordeiro.”; 
 
- Projeto de Lei nº 150/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: 
“Dispõe sobre a proibição de poluição sonora por parte de estabelecimentos comerciais nas 
proximidades de instituições educacionais.”; 
 
- Projeto de Lei nº 153/2018 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 
“Institui o “Boletim Escolar Eletrônico” nas escolas da rede pública municipal da cidade de Cordeiro e 
dá outras providências.”; 
 
- Projeto de Lei nº 154/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre: 
“Obriga os estabelecimentos públicos e privados no município a inserir nas placas de atendimento 
prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências; 
 
- Requerimento nº 52/2018 de autoria do Vereador Mário Antônio Barros de Araújo; 
 
- Requerimento nº 53/2018 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Requerimento nº 54/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 
 
- Indicações nº 56 e 57/2018 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 
 
- Indicações nº 292 e 293/2018 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; 
 
- Indicação nº 299/2018 de autoria das Vereadoras Elizabet de Oliveira Linhares Correa e Fabíola 
Melo e Carvalho; 
 
- Ofícios nº 245 e 83/2018 do Poder Executivo. 


