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- Projeto de Lei nº 97/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Altera a Lei Municipal nº 
2103/2017, que dispõe sobre “Altera as Leis Municipais nº 1147/2005 e 1380/2009, reorganizando 
parcialmente a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Cordeiro e dá outras 
providências”; 
 
- urgência, pareceres e redação final ao Projeto de Lei nº 98/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre “A abertura de vagas do concurso público e dá outras providências”; 
 
- Pareceres e redação final ao Projeto de Lei nº 23/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, 
que dispõe sobre “Institui o Festival de Dança dos alunos da rede municipal de ensino de Cordeiro, e dá 
outras providências”; 
 
- Parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 46/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, 
que dispõe sobre “Institui o dia municipal de conscientização dos transtornos do espectro do autismo no 
Município de Cordeiro”; 
 
- Parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 47/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, 
que dispõe sobre “Assegura aos alunos com necessidades educacionais especiais a antecipação de matrícula 
na rede de ensino público municipal”; 
 
- Projeto de Lei nº 79/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A 
obrigatoriedade na menção do nome do vereador autor de projeto de lei, sendo sancionada pelo Chefe do 
Poder Executivo, e dá outras providências”; 
 
-Indicação nº 075/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; 
 
-Indicação nº 086/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e André Lopes Joaquim; 
 
- Indicações nº 204, 205 e 206/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes;   
 
- Indicações nº 218, 219 e 220/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicação nº 245, 283 e 289/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 
 
- Indicação nº 301/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa e Matheus Mattos Tomaz; 
 
- Indicação nº 302/2021 de autoria dos Vereadores Ronaldo de Souza Rosa, Matheus Mattos Tomaz e Luiz 
Gustavo Pinto da Silva; 
 
- Indicação nº 315/2021 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 
 
- Indicação nº 343/2021 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 

 
- Indicação nº 350/2021 de autoria do Vereador Matheus Mattos Tomaz; 
 
- Ofício Secov nº 017/2021 


