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Pauta da Sessão Ordinária do dia 05/04/2022 
  

DO EXPEDIENTE 
 

a) Proposições para serem lidas em Plenário: 
 

 

I – Expediente recebido do Prefeito 

Não há proposições a serem lidas 
 

II – Expediente recebido de diversos: 

Não há proposições a serem lidas 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

 

 

1. Indicação nº 139/2022, de autoria do ver. Antônio José, solicitando ao Exmo. 

Prefeito Municipal de Floriano e ao Ilmo. Secretário Municipal de Infraestrutura, 

que seja feita a pavimentação poliédrica da Rua Paulo Martins, no trecho 

compreendido entre a avenida Papa João Paulo II até a Avenida Eugemilio 

Bozon, bairro Princesinha; 
 

2. Indicação n.º 140/2022, de autoria do ver. Edvaldo de Araújo, solicitando ao Exmo. 

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

Infraestrutura, Sr. Júlio César, que seja encaminhada uma máquina tipo pá 

carregadeira para adequação do local onde será instalada a base pré moldada 

para caixa d’água que compõe o sistema de abastecimento de água na 

localidade Brejo, a ser instalado pelo Governo do Estado do Piauí. A previsão 

para instalação da referida estrutura é no próximo dia 11 de abril, motivo pelo 

qual há certa urgência em tal demanda. 
 

3. Indicação n.º 141/2022, de autoria do de autoria do ver. João Neto, seja 

encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Antônio Reis Neto e ao limo. 

Superintendente de Trânsito, Sr. Carlos Antônio, a seguinte indicação: que seja 

providenciada com a máxima urgência as placas de 

vagas exclusivas para pessoas com deficiências e idosos nas 

praças Coronel Borges e Petrônio Portela. 
 

4. Indicação n.º 142/2022, de autoria do ver. João Neto, seja encaminhada ao Exmo.             

Prefeito Municipal, Sr. Antônio Reis Neto e ao limo. Superintendente de Trânsito, Sr. 

Carlos Antônio, a seguinte indicação: que seja providenciada, com a máxima, 

urgência, a conversão em via única da Rua Raimundo Ataíde, rua que dá acesso a 

UPA. 

 

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, 05 de abril de 2022. 

 

__________________________ 

João Neto Gomes 
1º Secretário 
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