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 SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 07/03/2022 
 

- Urgência, Pareceres e leitura do Projeto de Lei nº 48/2022 de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo, em nome do município de Cordeiro, a adquirir a título 
oneroso o imóvel que especifica e dá outras providências.” 
 
- Projeto de Lei nº 32/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A contribuição para 
custeio do serviço de iluminação pública (COSIP)”; 
 
- Projeto de Lei nº 38/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Reorganiza 
parcialmente a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro”; 
 
- Projeto de Lei nº 07/2022 de autoria da Vereadora Fabiola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 
“Estabelece diretrizes para a implantação do programa jovem atleta no município de Cordeiro”; 
 
- Projeto de Lei nº 08/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 
“Institui o “Programa rua para todos” no município de Cordeiro”; 
 
- Projeto de Lei nº 24/2022 de autoria do Vereador Pablo Sergio de Freitas, que dispõe sobre  
“Autorização do uso de trajes leves para servidores do transporte público do município e dá outras 
providencias”; 
 
- Projeto de Lei nº 25/2022 de autoria do Vereador Pablo Sergio de Freitas, que dispõe sobre  
“Determina que seja afixado de forma visível, nos veículos destinados a transporte escolar, adesivo 
exibindo o numero do serviço de reclamações do órgão responsável pela fiscalização dessa 
atividade, e dá outras providencias”; 
 
- Projeto de Lei nº 39/2022 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna, que dispõe sobre  
“Fica instituído o Programa “Empresa Amiga da Educação” no âmbito do município de Cordeiro”; 
 
- Projeto de Lei nº 40/2022 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna, que dispõe sobre “ A 
responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde 
prestados às vitimas de violência domestica e familiar no âmbito do município de Cordeiro e dá 
outras providencias”; 
 
- Requerimento nº 02/2022 de autoria dos Vereadores Thiago Romito Bon e André Luis Cruz Mion; 
 
- Indicações  nº 07 e 08/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 
 
- Indicações nº 40 e 41/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicações nº 53 e 54/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto as Silva; 
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- Indicações nº 60 e 61/2022 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna; 
 
- Indicações nº 109 e 110/2022 de autoria do Vereador Pablo Sergio de Freitas; 
 
- Indicação nº 121/2022 de autoria do Vereador Matheus Mattos Tomaz; 
 
- Indicação nº 129/2022 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Indicação nº 134/2022 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 
 
- Convite da OAB Cordeiro – Posse da Diretoria. 


