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Pauta da Sessão Ordinária do dia 02/05/2022 
 

  

DO EXPEDIENTE 
 

a) Proposições para serem lidas em Plenário: 
 

I – Expediente recebido do Prefeito 
 

1. Projeto de Lei n.º 004/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

“Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2023 e dá outras providências”. Projeto encaminhando 

através do Ofício Gab. PMF n.º 123/2022, de 20/04/2022; 
 

2. Ofício s/n, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhando a essa 

Corte, em meio digital, para apreciação, a prestação de contas mensal do 

Consolidado, do município de Floriano, referente ao mês de fevereiro/2022; 
 

3. Ofício s/n, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhando a essa 

Corte, em meio digital, para apreciação, a prestação de contas mensal dos 

Fundos Especiais do município de Floriano, referente ao mês de 

fevereiro/2022. 
 

 

 

II – Expediente recebido de diversos: 
 

1. Ofício / MPCD n.º 044/2022, de autoria do Movimento de Pessoas com 

Deficiência, solicitando reserva de vagas nos estacionamentos da Praça Coronel 

Borges para pessoas com deficiência e para idosos, próximas à entrada, pelo 

menos uma para cada, nos quatro lados, devidamente sinalizadas, de acordo 

com a NBR 9050 da ABNT; 
 

2. Ofício / MPCD n.º 045/2022, de autoria do Movimento de Pessoas com 

Deficiência, solicitando a adequação dos banheiros, de modo a se tornarem 

acessíveis para que as Pessoas com Deficiência, de ambos os sexos, possam 

utilizá-los de forma independente, obedecendo à NBR 9050 da ABNT; 
 

3. Ofício / MPCD n.º 046/2022, de autoria do Movimento de Pessoas com 

Deficiência, solicitando a lista de todos os Vereadores, Membros da Comissão 

de Saúde e Líderes da Maioria e da Minoria, que já compuseram os Conselhos 

Municipal de Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos últimos 5 

(cinco) anos. 

 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

 

 

1. Projeto de Lei n.º 022/2022, de autoria do Vereador Carlos Eduardo, que “Dispõe 

sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações e os 

requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal, e dá outras 

providência”; 
 

2. Indicação n.º 183/2022, de autoria do Vereador Carlos Eduardo, solicitando ao 

Exmo. Prefeito Municipal de Floriano, Sr. Antônio Reis Neto e ao Ilmo. 
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Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Júlio César, que seja providenciada 

a limpeza e capina com a maior brevidade possível, bem como o reparo no 

calçamento e também a melhoria na iluminação com substituição das lâmpadas 

convencionais por lâmpadas de LED, da Rua Aluízio Ribeiro, no bairro 

Planalto Bela Vista, neste município; 
 

3. Indicação n.º 184/2022, de autoria do Vereador Carlos Eduardo, solicitando ao 

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

Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Júlio César, que seja providenciada 

a a pavimentação poliédrica de um trecho pequeno que falta da Rua Aluízio 

Ribeiro, no bairro Planalto Bela Vista, neste município; 
 

4. Indicação n.º 185/2022, de autoria do Vereador Dessim Almeida, solicitando ao 

Exmo. Prefeito Municipal de Floriano, Sr. Antônio Reis Neto e à Secretaria 

Municipal de Saúde, que seja realizada a aquisição de 02(duas) Vans para 

atender pessoas com deficiências, acamadas e com dificuldade de locomoção, as 

quais são assistidas pelo serviço de fisioterapia no âmbito do município de 

Floriano; 
 

5. Indicação n.º 186/2022, de autoria do Vereador Carlos Eduardo, solicitando ao 

Exmo. Prefeito Municipal de Floriano, Sr. Antônio Reis Neto e à Ilma. 

Secretária Municipal de Saúde, Sra. Carolina Reis, que seja providenciada com 

a maior brevidade possível, a divulgação dos serviços de atendimentos que são 

realizados pelas Unidades Básicas de Saúde, no que tange a atenção básica. 

Tais informações devem constar no site e canais oficiais da Prefeitura 

Municipal de Floriano, bem como a fixação em locais visíveis nas referidas 

unidades; 
 

6. Ofício n.º 103/2022, de autoria do Vereador Joab Curvina, solicitando ao Exmo. 

Vereador João Gomes de Oliveira Neto, Coordenador do PROPIAUÍ, 

providências no sentido de requerer junto a empresa responsável pelas obras 

de recuperação da estrada vicinal que dá acesso a Região da Vereda Grande, a 

Região do Amolar, zona rural de Floriano, a RECUPERAÇÃO e 

CONCLUSÃO DA ESTRADA; 
 

7. Ofício n.º 003/2022,  de autoria da Vereadora Daguia do Edgar, solicitando que, 

por motivo de força maior, seja justificada a sua ausência nas Sessões 

Ordinárias dos dias 01, 03 e 04 de maio do corrente ano; 

 
 

 

 

DA ORDEM DO DIA 
 

 

b) Proposições para serem votadas em Plenário: 
 

 

1. Não há proposições para serem votadas.   
 

Secretaria da Câmara Municipal de Floriano, Estado do Piauí, 02 de maio de 2022. 

 

 

__________________________ 

João Neto Gomes 
1º Secretário 
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