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Pauta da Sessão Ordinária do dia 02/06/2022 
 

DO EXPEDIENTE 
 

a) Proposições para serem lidas em Plenário: 
 

I – Expediente recebido do Prefeito 
 

a. Sem documentos a serem lidos. 
 

 

 

II – Expediente recebido de diversos: 
 

a. Sem documentos a serem lidos. 
 

 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

   

1. Projeto de Lei nº 026/2022, 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 Bucal, no âmbito do Município de 

Floriano-PI”. 
 

2. Projeto de Lei nº 027/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Dispõe sobre a 

criação do Banco Municipal de Empregos, no âmbito do Município de 

Floriano-PI”. 
 

3. Projeto de Lei nº 028/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Altera a Lei 

Municipal nº 995 de 26 de setembro de 2019, no âmbito do Município de 

Floriano-PI”. 
 

4. Projeto de Lei nº 029/2022, de autoria do Ver. Ancelmo Jorge, “Institui uma 

Sessão Solene para todos os políticos em vida do Município de Floriano, a ser 

comemorado na semana do aniversário da cidade e dá outras providências”. 
 

5. Projeto de Decreto de Legislativo nº 011/2022, de autoria do Ver. Ancelmo Jorge, 

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

Ilmo. Sr. Dr. Edilson gomes de Oliveira e dá outras providências”. 

 

6. Indicação n° 254/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja viabilizada a 

perfuração de um poço na Localidade Tabuleirinho, zona rural de Floriano. 
 

7. Indicação n° 255/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja viabilizada a 

perfuração de um poço na Localidade Tabuleiro do Mato, zona rural de 

Floriano. 
 

8. Indicação n° 256/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja viabilizada a 

perfuração de um poço na Localidade L-3, zona rural de Floriano 
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9. Indicação n° 257/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja feita, com a 

maior brevidade possível, a limpeza da Rua José Batista, na altura do número 16 e 

na Rua São Francisco, bairro Taboca. 

 

10. Indicação n° 258/2022, 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 tráfego de pedestres e veículos. 

 

11. Indicação n° 259/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja feita a 

pavimentação poliédrica nas Ruas Apolônio Dias e Maria Medrado, bairro 

Irapuá II. 

 

12. Indicação n° 260/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja feita a 

pavimentação poliédrica da Rua Nossa Senhora do Carmo, bairro Via Azul. 

 

13. Indicação n° 261/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, que seja providenciada 

a limpeza e capina, com maior brevidade possível, da Rua José Mendes, bairro 

Rede Nova neste município. 

 

14. Indicação n° 262/2022, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja realizada a 

reforma da quadra Poliesportiva Deusdete Pereira, localizada na Escola 

Municipal Raimundo Neiva. 

 

15. Indicação n° 263/2022, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja realizada a 

recuperação da estrada que dá acesso à Localidade Jacaré Novo, zona rural de 

Floriano. 

 

16. Indicação n° 264/2022, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja 

encaminhado o atendimento móvel odontológico aos moradores da Localidade 

Jacaré Novo, zona rural de Floriano. 

 

17. Indicação n° 265/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja 

disponibilizado um “monitor de ônibus” para as rotas de transporte escolar as 

quais tenham alunos com necessidades especiais, como forma de garantir as 

condições dessas crianças frequentarem a escola com segurança. 

 

18. Indicação n° 266/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja 

providenciada a recuperação da estrada da Comunidade Santa Tereza e 

adjacências, passando por Onça, Lagoa da Várzea Grande, Tabuleiro de 

Dentro e Lagoa de Fora, uma vez que o referido trecho não apresenta 

condições adequadas de trafegabilidade. 

 

19. Indicação n° 267/2022, de autoria do Ver. Edvaldo de Araújo, que seja 

providenciada a recuperação da estrada da comunidade Malhada de Pedra, 

partindo da parada “Pau Pelado” considerando que os moradores estão sem 

alternativa de acesso à localidade por tal estrada, tendo apenas uma via de 

acesso pelo km 29 da PI-140, aumentando em mais de 10km a distância para 

chegar ao mesmo destino. 
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DA ORDEM DO DIA 
 

 

b) Proposições para serem votadas em Plenário: 
 

Sem proposições a serem votadas 

 
 

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

 

 

 

 

__________________________ 

João Neto Gomes 
1º Secretário 
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