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- Processo TCE/RJ 207.722-6/2019 referente às contas da administração financeira relativa ao exercício de 
2018, sob a responsabilidade do Prefeito, Sr. Luciano Ramos Pinto; 
 
- Projeto de Resolução nº 013/2019 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre “Concede a Comenda 
Municipal do Mérito Adhemar Bianchini de Carvalho ao Senhor Joaquim Gerk Tavares”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 110/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 
Menezes, que dispõe sobre “A criação da Semana de conscientização e combate ao feminicídio e violência 
contra a mulher”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 111/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, 
que dispõe sobre “Institui o Hip Hop como manifestação cultural, passando a fazer parte do calendário oficial 
do município de Cordeiro”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 120/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que 
dispõe sobre “Institui a Semana Municipal de atenção e luta contra o lúpus, no município de Cordeiro”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 151/2019 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 
Menezes, que dispõe sobre “Institui no município de Cordeiro a Semana de prevenção, conscientização e 
combate à automutilação”; 
 
- Projeto de Lei nº 159/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A 
disponibilização de assistência médica e psicológica aos professores da rede municipal de ensino, portadores 
da Síndrome de Burnout”; 
 
- Indicações nº 564 e 571/2019 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicação nº 568/2019 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes – Anteprojeto: “Dispõe sobre a 
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no Município de 
Cordeiro”; 
 
 
 
 


