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Pauta da Sessão Ordinária do dia 28/06/2022 
 

DO EXPEDIENTE 
 

Proposições para serem lidas em Plenário: 
 

I – Expediente recebido do Prefeito 
 

1. Nada a ser lido. 
 

 

 

II – Expediente recebido de diversos: 
 

1. Ofício nº 205/2022, da Secretaria Municipal de Governo, encaminhando Leis 

devidamente sancionadas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis 

 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

   

1. Projeto de Lei nº 034/2022, de autoria do Ver. Ancelmo Jorge, "Dispõe sobre o Projeto de 

Criação da "CASA ABRIGO" para o atendimento de mulheres em situações de violência 

doméstica, seus dependentes e dá outras providências". 

 

2. Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno Weverson, “Reconhece como 

Patrimônio Cultural Imaterial o "BOI DE NÉ PRETO", e dá outras providências. 
 

3. Projeto de Lei nº 036/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno Weverson “Reconhece o 

Programa Bom Samaritano no Município de Floriano, e dá outras providências”. 
 

4. Projeto de Resolução nº 06/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno Weverson, "Cria a Escola 

do Legislativo – ELCMF, no âmbito da Câmara Municipal de Floriano, e dá outras 

providências". 
 

5. Requerimento nº 016/2022, de autoria do Ver. João Neto, solicitando a relação de todas as 

ruas que foram contempladas pelo Programa Avançar Cidades, para que possamos ter 

conhecimento de cada rua que será beneficiada. 
 

6. Indicação nº 309, de autoria do Ver. Miguel Vieira, que seja construída uma praça no 

bairro Planalto Sambaíba, em frente à Escola Municipal Pe. Pedro Barros. 
 

7. Indicação nº 310, de autoria do Ver. Miguel Vieira, que seja feita a pavimentação 

poliédrica na principal rua do bairro Santa Beatriz, próximo à Cidade Cenográfica, por 

trás do Açude Antônio Guilherme. 
 

8. Indicação nº 311, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciada a 

implantação da sala de Estimulação Precoce na atenção básica, tendo em vista que 

atualmente esse serviço está disponibilizado apenas na Policlínica, a qual atende toda a 

demanda do território, ficando muito limitado o atendimento aos pacientes do município 

de Floriano. 
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9. Indicação nº 312, de autoria do Ver. João Neto, que seja providenciada, com máxima 

urgência, a limpeza e a iluminação pública na Rua José Amâncio Cavalcante no Bairro 

Viazul. 
 

9. Indicação nº 313, de autoria do Ver. João Neto, que seja providenciada, com máxima 

urgência, a limpeza pública no Loteamento Antônio Guilherme. 

 

10. Indicação nº 314, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja viabilizada a instalação de 

um sistema simplificado e a rede de abastecimento d'água na Localidade Malhada 

Vermelha, zona rural de Floriano. 

 

11. Indicação nº 315, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja viabilizada a instalação da 

rede de abastecimento d'água na Localidade Tabuleirinho, zona rural de Floriano. 

 

12. Indicação nº 316, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja viabilizada a instalação da 

rede de abastecimento d'água na Localidade Cana Brava, zona rural de Floriano. 

 

13. Indicação nº 317, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja viabilizada a instalação da 

rede de abastecimento d'água na Localidade Cabaceiras, zona rural de Floriano. 

 

14. Indicação nº 318, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja viabilizado a instalação da 

rede de abastecimento d'água no Assentamento Nova Vereda, zona rural de Floriano. 

 

15. Indicação nº 319, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja feita aquisição de Aviação Não 

Tripulada - ANT, mais conhecido como DRONE, e treinamento de pilotagem de drones 

para a equipe dos Agentes de Endemias visando a melhor fiscalização e combate à 

proliferação do mosquito da dengue em imóveis com difícil acesso. 

 

16. Indicação nº 320, de autoria do Ver. João Neto, que seja providenciada, com máxima 

urgência, a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Cajueiro 2. 

 

17. Indicação nº 321, de autoria do Ver. João Neto, que seja providenciada, com máxima 

urgência, Que seja providenciada com a máxima urgência, a recuperação da estrada 

do assentamento Irajá, via que liga a PI140 ao assentamento. 

 

18. Indicação nº 322, de autoria do Ver. João Neto, solicitando a relação de todas as ruas que 

foram contempladas pelo a avançar cidade em Floriano, para que possamos termos 

conhecimento de cada rua que será beneficiada. 

 

19. Indicação nº 323, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciado 

Restauração da Estrada de acesso à Comunidade Morrinhos, tendo em vista a 

necessidade de promover melhores condições de trafegabilidade para a referida 

localidade. 
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DA ORDEM DO DIA 
 

 

2. Proposições para serem votadas em Plenário: 

 
Votação única 

 

1. Requerimento nº 016/2022, de autoria do Ver. João Neto, solicitando a relação de todas as 

ruas que foram contempladas pelo Programa Avançar Cidades, para que possamos ter 

conhecimento de cada rua que será beneficiada. 
 

 

1ª Votação 

 

1 – Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2022, de autoria do Ver. Joab Curvina, “Dispõe sobre 

a Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. Timothy Martin 

Mulholland e adota outras providencias”. Para aprovação: depende do voto favorável da 

maioria absoluta dos membros da câmara, conforme § 1, inciso 1, letra e do art. 238 do 

Regimento Interno. 

 

2 - Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2022, de autoria do Ver. Joab Curvina, “Dispõe sobre 

a Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. João Calisto Mendes 

de Sousa e adota outras providencias”. Para aprovação: depende do voto favorável da maioria 

absoluta dos membros da câmara, conforme § 1, inciso 1, letra e do art. 238 do Regimento 

Interno. 

 

3 - Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2022, de autoria do Ver. Miguel Vieira, “Dispõe sobre 

a Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense à Ilma. Sr.ª Francisca Pereira da 

Silva e adota outras providencias”. Para aprovação: depende do voto favorável da maioria 

absoluta dos membros da câmara, conforme § 1, inciso 1, letra e do art. 238 do Regimento 

Interno. 

 

4 - Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2022, de autoria do Ver. Salomão Holanda, “Dispõe 

sobre a Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. Fábio Henrique 

Xavier de Oliveira e adota outras providencias”. 

 

5 – Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, “Dispõe 

sobre a Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense à Ilma. Sr.ª Teresa Ferreira 

Guimarães e adota outras providencias”.  

 

6 - Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, “Dispõe 

sobre a Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense ao Ilmo. Sr. Luís Reis da Silva 

e adota outras providencias”. Para aprovação: depende do voto favorável da maioria absoluta 

dos membros da câmara, conforme § 1, inciso 1, letra e do art. 238 do Regimento Interno.  

 

7 - Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, “Dispõe 

sobre a Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense ao Ilmo. Sr. Enofre Carvalho 

da Silva e adota outras providencias”. Para aprovação: depende do voto favorável da maioria  
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absoluta dos membros da câmara, conforme § 1, inciso 1, letra e do art. 238 do Regimento 

Interno. 

 
 

Secretaria da Câmara Municipal de Floriano, Estado do Piauí, 28 de junho de 2022. 

 

 

__________________________ 

João Neto Gomes 
1º Secretário 
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