
 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 
Poder Legislativo 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA 
ORDEM DO DIA 12/04/2021 

 
- pareceres e redação final ao Projeto de Lei nº 19/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre “A obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade (Compliance) nas empresas 
que contratem com a administração pública do município de Cordeiro, em todas as esferas de poder 
e dá outras providências”; 
 
- 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 36/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A 
isenção do IPTU dos imóveis onde estão instalados bares e restaurantes a decretação de 
emergência para enfrentamento da COVID-19”; 
 
- Projeto de Lei nº 45/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo Pinto da Silva e Thiago Romito 
Bon, que dispõe sobre “Institui prioridade na marcação de cirurgias/procedimento com solicitação de 
biópsia em pacientes com suspeita de neoplasias nos estabelecimentos de saúde públicos do 
Município de Cordeiro”; 
 
- 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”; 
 
- 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 54/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe 
sobre “Institui o bilhete único emergencial para os servidores das áreas de segurança pública, 
assistência social, serviço funerário e profissionais da área da saúde vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, para a gratuidade de tarifa de transporte público durante o enfrentamento do Covid-19 no 
Município de Cordeiro”; 
 
- Requerimento nº 10/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon; 
 
-Indicações nº 051, 053 e 059/2021 de autoria do Vereador Luiz Gustavo Pinto da Silva; 
 
- Indicações nº 116, 117/2021 de autoria do Vereador Pablo Sérgio de Freitas; 
 
- Indicação nº 118/2021 de autoria dos Vereadores Pablo Sergio de Freitas, Matheus Mattos Tomaz 
e Ronaldo de Souza Rosa; 
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- Indicações nº 115, 127 e 138/2021 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 
 
- Indicações nº 170, 171 e 172/2021 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
 
- Indicações nº 259, 260 e 261/2021 de autoria do Vereador Thiago Romito Bon; 
 
- Indicação nº 270/2021 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes. 
 
  
 


