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SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 07/06/2021 

 
- Veto Total do Poder Executivo a Lei nº 2498/2021 de autoria do vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, 

que dispõe sobre “Estabelece a acessibilidade nas disponibilizações de campanhas de utilidade pública 

sobre a pandemia do novo coronavírus – Covid-19, no âmbito do município de Cordeiro-RJ”. 

 

- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 29/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, 

que dispõe sobre “Estabelece diretrizes para a implantação do Programa Jovem Atleta no Município de 

Cordeiro”; 

 
- Projeto de Lei nº 51/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “Institui 
a campanha de conscientização para a vacinação de cães contra a Cinomose no Município de Cordeiro”; 
 
- parecer e redação final ao Projeto de Lei nº 53/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 
Menezes, que dispõe sobre “Medidas de monitoramento e assistência aos pacientes de Covid-19 no 
Município de Cordeiro”; 
 
- Projeto de Lei nº 56/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre 
“Modifica o calendário de vacinação da Prefeitura contra o Covid-19 para que inclua nos grupos de 
prioridade pessoas com deficiência e dá outras providências”; 
 
- Projeto de Lei nº 80/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A 
criação de escolinhas desportivas para crianças e adolescentes no âmbito do município de Cordeiro/RJ e 
dá outras providências”; 
 
- Projeto de Lei nº 100/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon, que dispõe sobre “Inclui no 
calendário oficial de eventos do município de Cordeiro, o Cordeiro Open de Jiu-Jitsu e o Dia Municipal do 
Jiu-Jitsu”; 
 
- Indicações nº 87, 92 e 97/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva;  
 
- Indicações nº 207, 208 e 249/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Indicações nº 221, 224 e 225/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicações nº 295, 308 e 313/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 
 
- Indicações nº 316, 317 e 318/2021 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 
 
- Indicação nº 355/2021 de autoria dos Vereadores Washington da Silva Vianna e Thiago Romito Bom; 
 
- Ofícios nº 234 e 235/2021 – Poder Executivo – Balancetes de Janeiro e Fevereiro;  
 
- Ofício SME/GAB/nº 192/2021 da Secretaria Municipal de Educação 

 


