Estado do Piauí
Câmara Municipal de Floriano
Pauta da Sessão Ordinária do dia 01/06/2022

DO EXPEDIENTE
a) Proposições para serem lidas em Plenário:
I – Expediente recebido do Prefeito
1.

Ofício nº 166/2022, da Secretaria de Governo, encaminha Leis devidamente
sancionadas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.

II – Expediente recebido de diversos:
1.

Ofício S/N, de autoria do Sr. Joel Rodrigues, ex-prefeito municipal, encaminhando
o Balancete de Março de 2022 – FUNDOS ESPECIAIS.

2.

Ofício S/N, de autoria do Sr. Joel Rodrigues, ex-prefeito municipal, encaminhando
o Balancete de Março de 2022 – CONSOLIDADO.

3.

Ofício n° 075/2022, de autoria do Fundo Previdenciário do Município de Floriano,
encaminhando à Câmara Municipal o Balancete mensal do mês de março de
2022.

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores:
1.

Moção de Aplausos n° 007/2022, de autoria de todos os Vereadores com assento
nesta Casa, à Ilma. Professora, Pós-doutorada, Sr.ª Gercinair Silvéio Gandara.

2.

Projeto de Lei n° 024/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Institui o Dia
Municipal do Protetor e Cuidador de animais no âmbito do Munícipio de
Floriano-PI”.

3.

Projeto de Lei n° 025/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Dispõe sobre a
Implementação de Políticas Públicas para a Primeira Infância no âmbito do
Munícipio de Floriano-PI”.

4.

Indicação n° 242/2022, de autoria do Ver. Antônio José, solicitando que seja feita
a recuperação da estrada vicinal, partindo da residência do Sr. Antônio Solon,
na localidade Morrinhos, até a residência do Sr. Raimundo de “Enir”, na
localidade Saco, zona rural de Floriano-PI.

5.

Indicação n° 243/2022, de autoria do Ver. Antônio José, solicitando que seja feita
a restauração de concreto armado na ponte que liga a localidade água Boa à
localidade Saco, zona rural de Floriano-PI.
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6.

Indicação n° 244/2022, de autoria do Ver. Antônio José, solicitando que seja feita
a continuação da pavimentação poliédrica da Av. Nossa Senhora da Guia até a
fábrica de reciclagem de papelão, bairro Alto da Guia.

7.

Indicação n° 245/2022, de autoria do Ver. Antônio José, solicitando que seja feita
a pavimentação asfáltica da Rua Issa Mazuad, ligando à Av. Nossa S.ª da Guia,
passando pela Rua 8 de Julho, seguindo a Rua Princesa do Sul, até a PI-140.

8.

Indicação n° 249/2022, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja viabilizado
um espaço público para a criação de um centro cirúrgico para a
castração/esterilização de animais em situação de rua, bem como pertencentes à
famílias sem poder aquisitivo para a tal realização.

9.

Indicação n° 250/2022, de autoria do Ver. Dessim Almeida, que seja realizada a
aquisição de um instrumento público, van ou ônibus, o qual funcionará como
Castromóvel com o intuito de realizar o controle de natalidade dos animais de
rua, bem como de famílias que não possuem condições financeiras para realizar
o procedimento por meio privado.

10.

Indicação n° 251/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja feita, com a
maior brevidade possível, a pavimentação poliédrica da Rua São Domingos
(por trás da panificadora Lunar, próximo à Agespisa), bairro Via Azul, neste
município.

11.

Indicação n° 252/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja realizada a
construção de um alambrado na quadra da Escola Municipal Luís Crispiniano,
no Distrito Amolar, zona rural de Floriano.

12.

Indicação n° 253/2022, de autoria da Ver. Daguia do Edgar, que seja realizada a
interdição da Rua Luís Ribeiro (lateral ao Mercado Central e a drogaria
União) entre as 06h e o meio dia, a partir de quinta-feira aos sábado, com o
intuito de gerar maior segurança aos vendedores e pedestres que circulam
diariamente e com maior intensidade nos referidos dias para usufruírem do
comércio daquela região.

13.

Indicação n° 276/2022, de autoria do Ver. João Neto, solicitando ao Poder
Executivo Municipal, que o laboratório da Escola Municipal Raimundo Neiva
(PAM), no conjunto Pedro Simplício, seja denominado Iara da Silva Brito
(Professora Iara). A mesma é ex - professora da referida e escola e tem
relevantes serviços prestado a educação do nosso município.
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DA ORDEM DO DIA
a) Proposições para serem votadas em Plenário:
1ª Votação:
1. Projeto de Resolução n.º 005/2022, de autoria do Ver. Joab Curvina, que “Dispõe sobre
o reajuste salarial dos Servidores do Poder Legislativo Municipal e dá outras
providências”.
2. Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2022, de autoria do Ver. David Oka, “Dispõe
sobre a Concessão de Título Honorífico de Cidadã Florianense à Ilma. Sr.ª
Margarete Coelho e adota outras providências”.
3. Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2022, de autoria do Ver. Enéas Maia, “Dispõe

sobre a Concessão de Título Honorífico de Cidadão Florianense ao Ilmo. Sr. Marcus
Klinger de Vasconcelos e adota outras providências”.
4. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2022, de autoria do Ver. Magno Weverson,
“Dispõe sobre a Concessão de Título Honorífico de Cidadã Florianense à Ilma. Sr.ª
Gercinair Silvério Gandara e adota outras providências”.
5. Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2022, de autoria do Ver. “Dispõe sobre a
Concessão de Título Honorífico de Cidadã Florianense à Ilma. Sr.ª Maria Farcinete
Damasceno e adota outras providências”.
6. Projeto de Lei nº 20/2022, de autoria do Ver. Carlos Eduardo, “Dispõe sobre a
regulamentação do transporte coletivo urbano gratuito a pessoa diagnosticada com
transtorno do espectro autista, deficiência física, auditiva, visual, mental ou
deficiência múltipla”.
7. Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria do Poder Executivo, “Dispõe sobre a isenção no
pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do Município de
Floriano-PI, para as eleitoras e os eleitores convocados(as) e nomeados(as) que
efetivamente como mesários ou mesárias ou apoio logístico nas eleições políticopartidárias, em Plesbicito e em Referendos realizados pela Justiça Eleitoral do Piauí
e dá outras providencias”.
Secretaria da Câmara Municipal de Floriano, Estado do Piauí, 01 de junho de 2022.

__________________________

João Neto Gomes
1º Secretário
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