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Pauta da Sessão Ordinária do dia 29/06/2022 

A ser realizada no 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. Nada a ser lido. 

 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

   

1. Ofício nº 188/2022, de autoria do Ver. Joab Curvina, solicitando alteração de Emendas 

Parlamentares. 

 

2. Ofício S/N, de autoria do Ver. Salomão Holanda, solicitando a gravação das falas dos 

vereadores Enéas Maia e DaGuia do Edgar na sessão do dia 27/06/2022. 

 

3. Requerimento nº 17, de autoria do Ver. Salomão Holanda, que seja concedida antecipação 

da sessão e quebra de interstício, para que possa acontecer hoje dia 28. 

 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2022, de autoria do Ver. Salomão Holanda, “Dispõe 

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

Lustosa Alves e adota outras providencias”. 
 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2022, de autoria do Ver. Salomão Holanda, “Dispõe 

sobre a Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense ao Ilmo. Sr. Reinaldo José 

Cosme da Silva e adota outras providencias”. 

 

6. Indicação nº 324/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciado 

Restauração da Estrada de acesso ao Assentamento Irajá, tendo em vista a necessidade 

de promover melhores condições de trafegabilidade para a referida localidade. 
 

7. Indicação nº 325/2022, de autoria do Ver. Erisvaldo Borges, que seja feita a limpeza geral 

(capina) na Rua Luiz Meireles e na Travessa São Miguel. 
 

8. Indicação nº 326/2022, de autoria do Ver. Erisvaldo Borges, que seja feita a reforma da 

Ponte do bairro Bom Lugar, próximo à Igreja Quadrangular.  
 

9. Indicação nº 327/2022, de autoria do Ver. Erisvaldo Borges, que seja feita a limpeza 

(CAPINA), na Rua José Cardoso de Amorim e na Travessa São Lourenço, ambas 

localizada no Bairro Matadouro. 
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10. Indicação nº 328/2022, de autoria do Ver. Erisvaldo Borges, que seja colocado um 

redutor de velocidade modelo tartaruga, na Rua Francisco de Abreu Rocha com a 

Antônio freire, bairro Manguinha. 
 

11. Indicação nº 329/2022, de autoria do Ver. David Oka, que seja realizada com urgência a 

capina no residencial Conviver pois o mato está tomando as laterais das vias impedindo 

e dificultando o trafego de pessoas e veículos. 
 

12. Indicação nº 330, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciada abertura 

de vias alternativas de acesso ao Shopping Floriano com prolongamento da Avenida 

Santos Drumond Via Loteamento Conviver, assim como pelo prolongamento da 

Avenida Petrônio Portela, partindo do Bairro Rede Nova, passando pelo Residencial 

Caiçara até o Shopping. Tal providência se faz necessária como auxilio à facilidade de 

acesso dos visitantes ao referido logradouro como forma de contribuir para a 

necessária recuperação da viabilidade econômica de tão importante empreendimento 

no nosso município. 
 

13. Indicação nº 331, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciado ligação de 

energia, bem como implantação de rede de distribuição de água a compor os sistemas 

de abastecimento de água a partir dos novos poços perfurados pelo Governo do Estado 

do Piauí nas localidades Cana Brava, Assentamento Nova Vereda, Brejo e Cabaceiro, 

como forma de facilitar o acesso das famílias de tais localidades à agua de qualidade. 
 

14. Indicação nº 332, de autoria do Ver. João Neto, que seja providenciada, com a máxima 

urgência, a recuperação de todas as vias de acesso à estrada vicinal da Comunidade Uíca. 

 

15. Indicação nº 333, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciado 

construção de abrigo para proteção do sol e chuva na parada da localidade Santa 

Teresa nesse município, tendo em vista que atualmente estudantes e pessoas da 

comunidade ficam aguardando condução totalmente desprotegidas do sol e da chuva. 

 

16. Indicação nº 334, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciado 

restauração da estrada de acesso à localidade Morrinhos, tendo em vista que as mesmas 

encontram-se em situação precária, dificultando o tráfego das pessoas que por ali 

transitam. 

 

17. Indicação nº 335, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciada a 

restauração das estradas de acesso às localidades Uíca e Canavieira, tendo em vista que 

as mesmas encontram-se em situação precária, dificultando o tráfego das pessoas que 

por ali transitam. 

 

18. Indicação nº 336, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja providenciado adequação 

no sistema de abastecimento de água da localidade Uíca com novo reservatório, base 

pré moldada e rede de distribuição para favorecer acesso à água por todas as famílias 

da localidade. 
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19. Indicação nº 337/2022, de autoria do Ver. João Neto, solicitando com máxima urgência a 

limpeza pública do conjunto Hermes Pacheco. 

 

20. Indicação nº 338/2022, de autoria do Ver.  João Neto, solicitando com máxima urgência 
pavimentação poliédrica da Rua Antonino Freire, Bairro Irapuá I. 

 

21. Indicação nº 339/2022, de autoria do Ver. Joab Curvina, que seja providenciada a 

construção de uma Sala de Depoimento Especial para realizar depoimentos de crianças 

vítimas de violência no prédio da Delegacia da Policia Civil, da cidade de Floriano, 

estado Piauí. 

 

22. Indicação nº 340, de autoria do Ver. Joab Curvina, que sejam recuperadas as estradas 

vicinais das zonas rurais nas seguintes localidades: Bom jardim, São Joaquim, 

Cocalinho e Barro Rachado. 

 

 

DA ORDEM DO DIA 
 

 

2. Proposições para serem votadas em Plenário: 
 

2ª Votação 

 

1 – Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, “Dispõe sobre 

a Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense à Ilma. Sr.ª Gercinair Silvério 

Gandara 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 10/2022, de autoria do Ver. David Oka, “Dispõe sobre a 

Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense à Ilma. Sr.ª Maria Francinete 

Damasceno 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 11/2022, de autoria do Ver. Ancelmo Jorge, “Dispõe 

sobre a Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. Edilson Gomes 

de Oliveira 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 12/2022, de autoria do Ver. Miguel Vieira, “Dispõe sobre 

a Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. Erasmo Pereira 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. 

 

5 - Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022, de autoria do Ver. Miguel Vieira, “Dispõe sobre 

a Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. Ariomar Moreira da 
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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. 

 

6 - Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, “Dispõe sobre a 

Concessão de Título Honorífico de cidadã florianense à Ilma. Sr.ª Cleide Maria Rodrigues 

Clímaco Costa e 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 15/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, “Dispõe sobre a 

Concessão de Título Honorífico de cidadão florianense ao Ilmo. Sr. Hélio Assis Morais 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. 

 

8 - 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. 

 

9 - 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. 

 

10 - 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. 

 

11 - 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”. 

 

12 – 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”.  

 

13 - 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.  

 

14 - 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. 

 

15 - Projeto de Lei nº 24/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Institui o Dia Municipal 

do Protetor e Cuidador de Animais no âmbito do Município de Floriano – PI”. Para 

aprovação: depende da maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros da câmara, 

conforme art. 238 do Regimento Interno. 

 

16 - Projeto de Lei nº 25/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Dispõe sobre a elaboração 

e implementação de Políticas Públicas para a Primeira Infância, no âmbito do Município de 

Floriano-PI”. Para aprovação: depende da maioria de votos presente a maioria absoluta dos 

membros da câmara, conforme art. 238 do Regimento Interno. 

 

17 - Projeto de Lei nº 26/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Institui a Semana 

Municipal de Diagnóstico e Prevenção da Catarata e Glaucoma e o Dia Municipal do 

Oftalmologista e da Saúde Ocular, no âmbito do Município de Floriano-PI”. Para aprovação: 

depende da maioria de votos presente a maioria absoluta dos membros da câmara, conforme art. 

238 do Regimento Interno. 

 

18 - Projeto de Lei nº 27/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Dispõe sobre a Criação do 

Balcão Municipal de Empregos, no âmbito do Município de Floriano-PI”. Para aprovação: 

depende da maioria de votos presente a maioria absoluta dos membros da câmara, conforme 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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