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Pauta da Sessão Ordinária do dia 05/05/2022 
 

DO EXPEDIENTE 
 

a) Proposições para serem lidas em Plenário: 
 

I – Expediente recebido do Prefeito 
 

1. Não há proposições para serem lidas. 
 

 

 

II – Expediente recebido de diversos: 
 

1. Não há documentos para serem lidos. 
 

 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

 

 

1. Indicação 201/2022, de autoria do ver. João Neto, solicitando que o Coordenador 

Regional da Saúde, Sr. Maurício Bezerra, disponibilize a pulverização de 

inseticida, popularmente conhecida como fumacê, para todos os bairros da 

cidade de Floriano; 
 

2. Indicação 202/2022, de autoria do ver. David Oka, que sejam substituídas as 

lixeiras da praça Dr. Sebastião Martins e da praça Cel. Borges e a implantação 

de novas lixeiras nas principais praças da cidade; 
 

3. Indicação n.º 203/2022, de autoria da Vereadora Daguia do Edgar, solicitando ao 

Exmo. Prefeito Municipal de Floriano, Sr. Antônio Reis Neto e ao Ilmo. 

Secretário Municipal de Educação, Sr. Nylfrânyo Ferreira dos Santos, o 

retorno com a maior brevidade possível, da ajuda de custo dos professores que 

moram na cidade de Floriano e trabalham na zona rural deste município. 
 

 

 

 

 

DA ORDEM DO DIA 
 

 

b) Proposições para serem votadas em Plenário: 
 

2ª Votação: 
 

1. Projeto de Lei n.º 018/2022, de autoria do Vereador Ancelmo Jorge, que ‘Dispõe 

sobre medidas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no 

município de Floriano/PI e dá outras providências”; (Para aprovação: depende 

da maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme 

Art. 238, do Regimento Interno); 
 

2. Projeto de Lei n.º 021/2022, de autoria do Vereador Carlos Eduardo, que “Institui 

a inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento 

preferencial nos estabelecimentos públicos e privados, no âmbito do município 

de Floriano-PI, e dá outras providências”; (Para aprovação: depende da maioria 
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de votos, presente a maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme Art. 238, 

do Regimento Interno); 
  

3. Projeto de Decreto Legislativo n.º 005/2022, de autoria do Vereador Antônio José, 

que “Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Florianense ao 

Ilmo. Sr. Francisco das Chagas Paz Sales Rabelo, e adota outras providências”. 

(Para aprovação: depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 

Câmara, conforme Art. 238, § 1º, Item I, letra “e”, do Regimento Interno).   

Secretaria da Câmara Municipal de Floriano, Estado do Piauí, 05 de maio de 2022. 

 

 

__________________________ 

João Neto Gomes 
1º Secretário 
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