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SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 24/05/2021 
 

- Veto Total do Poder Executivo a Lei nº 2495/2021, de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que 
dispõe sobre “Regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no 
município de Cordeiro”;  
 
- Veto Total do Poder Executivo a Lei nº 2496/2021, de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 
Menezes, que dispõe sobre “A obrigatoriedade da publicação diária de listagem de todos os vacinados contra 
a COVID-19 no município de Cordeiro e dá outras providências”;  
 
- leitura e pareceres ao Projeto de Resolução nº 10/2021 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre 
“Autoriza o Poder Legislativo do município de Cordeiro a firmar acordo com a Caixa Econômica Federal, e dá 
outras providências”;  
 
- parecer ao Projeto de Lei nº 24/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 
“Disciplina a instalação de faixa para travessia de pedestres em frente as escolas do município e da outras 
providências”;  
 
- parecer ao Projeto de Lei nº 40/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva, Ronaldo de 
Souza Rosa e Matheus Mattos Tomaz, que dispõe sobre “Institui a política de mobilidade sustentável e 
incentivo ao uso da bicicleta e dá outras providências”;  
 
- 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 64/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “Institui o 
Programa Empreende Cordeiro, de qualificação do micro empreendedor de baixa renda”;  
 
- Projeto de Lei nº 91/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas, que dispõe sobre “Os direitos dos 
motoboys a terem prioridade na vacinação contra a COVID-19 no município”;  
 
- Requerimentos nº 11 e 12/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes;  
 
- Indicação nº 074/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva;  
 
- Indicações nº 195, 196 e 210/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho;  
 
- Indicação nº 292/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa e Luiz Gustavo Pinto da Silva;  
 
- Indicações Nº 201, 202 e 203/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes;  
 
- Indicações nº 239, 240 e 244/2021 de autoria do Vereador Pablo Sergio de Freitas;  
 
- Indicação nº 300/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa e Matheus Mattos Tomaz;  
 
- Indicações nº 332 e 333/2021 de autoria dos Vereadores André Luis Cruz Mion, Luiz Gustavo Pinto da Silva, 
Matheus Mattos Tomaz e Ronaldo de Souza Rosa. 


