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- Projeto de Lei nº 43/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A 
instalação de energia limpa „Energia Solar‟ nas escolas municipais da rede de ensino do Município 
de Cordeiro”; 
 
- Projeto de Lei nº 48/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre 
“Institui a aplicação do questionário M-CHAT para realização do rastreamento de sinais precoces do 
autismo durante atendimentos em Unidades de Saúde Pública e Privada no âmbito municipal”; 
 
- Projeto de Lei nº 49/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre 
“Institui, no Município de Cordeiro, o selo „Acessibilidade Nota 10‟, como forma de certificação oficial 
aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam acessibilidade de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida”; 
 
- Projeto de Lei nº 55/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 
“Torna obrigatória a execução do Projeto „Tenda Cultural‟, que estabelece a obrigatoriedade de 
disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou 
instrumentistas locais na Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cordeiro”; 
 
-Indicações nº 62 e 63/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; 
 
- Indicações nº 154, 155 e 188/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicações nº 156, 157 e 216/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 
 
- Indicações nº 176, 177 e 178/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Indicação nº 266/2021 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 
 
- Indicação nº 269/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa e Luiz Gustavo Pinto da 
Silva; 
 
- Indicação nº 298/2021 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna; 
 
-Indicação nº 299/2021 de autoria dos Vereadores Matheus Mattos Tomaz e Ronaldo de Souza 
Rosa 


