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- Urgência ao Projeto de Lei nº 12/2020 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: “Suprime 
parágrafos 4º e 6º do artigo 1º da Lei nº 1232, de 20 de dezembro de 2005.”; 

 
- Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 2405/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 
Conceição Lopes, que dispõe sobre: ”A instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas 
creches e escolas públicas municipais”; 

 
- Veto Total do Poder Executivo à Lei nº 2409/2019 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 
Conceição Lopes, que dispõe sobre: ”A obrigatoriedade do Poder Executivo na divulgação da 
listagem de ruas em ordem prioritária, para execução de pavimentação e calçamento no âmbito do 
município de Cordeiro”; 

 
- Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 09/2020 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 
sobre: “Altera a tabela de vencimentos da Lei nº 2323 de 18 de fevereiro de 2019 e dá outras 
providências”; 
 
- Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 010/2020 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 
sobre: “Atualização salarial de servidores do Poder Legislativo do Município de Cordeiro, que 
possuam símbolo CCI, e dá outras providências”; 
 
- Projeto de Lei nº 07/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: 
“Estabelece a necessidade de divulgação do telefone da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde 
de Cordeiro-RJ, através de colocação de adesivos padronizados nos veículos a serviço da Pasta, e 
dá outras providências.”;  
 
- Projeto de Lei nº 11/2020 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Institui, 
no calendário oficial do Município de Cordeiro, o evento Campeonato Automotivo de tuning, 
rebaixados e encontro de carros antigos.”; 
 
- Indicações nº 06 e 07/2020 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho. 


