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SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 30/03/2022 
 

 
- Parecer e redação final do Projeto de Lei nº 134/2021 de autoria do Vereador Washington da Silva 
Vianna, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação, via internet, de 
informações sobre os plantões médicos nas Unidades de Saúde do SUS e conveniadas, no âmbito 
do Município de Cordeiro, e dá outras providências.”; 
 
- Pareceres e redação final do Projeto de Lei nº 23/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de 
Freitas, que dispõe sobre: “Torna obrigatória a fixação de cartaz, em local visível, contendo 
informações sobre os procedimentos a serem adotados em caso de óbito de pacientes em hospitais, 
clínicas e centros de atendimentos no Município e dá outras providências.”; 
 
- Projeto de Lei nº 22/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Autoriza o Poder Executivo a estabelecer a inclusão do Psicólogo Escolar/Educacional na rede 

pública de ensino no Município de Cordeiro-RJ”; 

 

- Projeto de Lei nº 63/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva, que dispõe sobre “A 

obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos gratuito, pelo município, para pessoas portadoras 

da Síndrome de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”; 

 

- Requerimento nº 05/2022 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes (Moção de repúdio à Enel); 

 
- Indicações nº 17 e 18/2022 de autoria do Vereador Ronaldo de Souza Rosa; 
 
- Indicações nº 81 e 82/2022 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicação nº 96/2022 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e Pablo Sérgio de 
Freitas; 
 
- Indicação nº 99/2022 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; 
 
- Indicação nº 149/2022 de autoria do Vereador Washington da Silva Vianna; 
 
- Indicação nº 152/2022 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas. 


