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Pauta da Sessão Ordinária do dia 03/06/2022 

A ser realizada no 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. Ofício nº 061/2022, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, enviando a 

esta Casa Legislativa o Relatório Bimestral de Ações da Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social, referente aos meses de abril e maio de 2022. 
 

 

III – Proposições apresentadas pelos Vereadores: 
 

   

1. Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2022, de autoria do Ver. Miguel Vieira, 

“Dispõe sobre a Concessão de Titulo Honorífico de Cidadão Florianense ao 

Ilmo. Sr. Erasmo Pereira de Oliveira e adota outras providências”. 

 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2022, de autoria do Ver. Miguel Vieira, 

“Dispõe sobre a Concessão de Titulo Honorífico de Cidadão Florianense ao 

Ilmo. Sr. Ariomar Moreira da Silva e adota outras providências”. 

 

3. Indicação nº 268/2022, de autoria do Ver. Antônio José, que seja feita a 

revitalização da Praça do Conjunto Paraíso, com reposição de equipamentos 

como: bancos, lixeiras, lâmpadas de LED e construção de uma academia 

popular, atrás da UESPI, no Conjunto Paraíso. 

 

4. Indicação nº 269/2022, de autoria do Ver. Antônio José, que seja feita a 

revitalização da Praça da Bandeira, com reposição de equipamentos como: 

bancos, lixeiras e construção de uma academia popular, no bairro Sambaíba. 

 

5. Indicação nº 270/2022, de autoria do Ver. Antônio José, que seja feita a 

revitalização da Praça Cícero Vieira, com reposição de equipamentos como: 

bancos, lixeiras e construção de uma academia popular, no bairro São Borja. 

 

6. Indicação nº 271/2022, de autoria do Ver. Antônio José, que seja feita a 

revitalização da Praça Sobral Neto, em frente ao "Colégio Estadual" com 

reposição de equipamentos como: bancos, lixeiras e construção de uma 

academia popular, no bairro Centro. 
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7. Indicação nº 272/2022, de autoria do Ver. Antônio José, que sejam trocadas as 

lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na Praça Francisco Nunes, por trás 

da Receita Federal, no bairro Centro. 

 

8. Indicação nº 273/2022, de autoria do Ver. Antônio José, seja feita a revitalização 

da Praça Nossa Senhora da Guia, com reposição de equipamentos como: 

bancos, lixeiras e construção de uma academia popular, no bairro Alto da 

Guia. 
 

9. Indicação nº 274/2022, de autoria do Ver. Antônio José, que seja feito a 

manutenção da pavimentação poliédrica na travessa Benjamim Reis, próximo 

ao bar do Gonzaga, bairro Curador. 
 

10. Indicação n° 277/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja providenciada 

com a máxima urgência, a criação de um Conselho Municipal de Patrimônio 

Histórico e Cultura Material da Cidade de Floriano. 
 

11. Indicação n° 278/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja providenciada 

com a máxima urgência, o estabelecimento de banheiros químicos nas Avenidas 

Frei Antônio Curcio e Esmaragdo de Freitas. 
 

12. Indicação n° 279/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja providenciada 

com a máxima urgência, o estabelecimento da iluminação na quadra 

poliesportiva da Escola Municipal Ribamar Leal no bairro Taboca. 
 

13. Indicação n° 280/2022, de autoria do Ver. Prof. Magno, que seja providenciada, 

com a máxima urgência, a Reforma da Escola Municipal Frutuoso Pacheco, 

localizada no bairro Nossa Senhora da Guia, neste Município. 
 

14. Indicação nº 281/2022, de autoria do Ver. João Neto, que seja feito um estudo 

técnico para Implementação de um espaço de esporte e lazer em Floriano a 

exemplos do Parque Potycabana, aonde as pessoas possam desfrutar de 

estrutura e segurança. 

 

15. Nota de Repúdio, de autoria do Ver. Ancelmo Jorge, repudiando as declarações 

do Sr. Vereador Edvaldo de Araújo Costa – PT, da Câmara Municipal de 

Floriano/PI, em 18/05/2022, em relação aos pastores de todo Brasil.  
 

 

 

 

DA ORDEM DO DIA 
 

 

b) Proposições para serem votadas em Plenário: 
 

2ª 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 
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providências”. Para aprovação: depende do voto favorável da maioria absoluta dos 

membros da câmara, conforme o §1, letra c, do art. 238 do Regimento Interno. 

 

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”. Para aprovação: depende do voto 

favorável da maioria absoluta dos membros da câmara, conforme o §1, letra e, do art. 238 

do Regimento Interno. 

 

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”. Para aprovação: depende do voto 

favorável da maioria absoluta dos membros da câmara, conforme o §1, letra e, do art. 238 

do Regimento Interno. 

 

4. 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”. Para aprovação: depende da maioria de votos, presente a maioria 

absoluta dos membros, conforme art. 238 do Regimento Interno. 

 

5. 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 político-

partidárias, em Plesbicito e em Referendos realizados pela Justiça Eleitoral do Piauí 

e dá outras providencias”. Para aprovação: depende do voto favorável de dois terços dos 

membros da câmara, conforme parágrafo segundo, letra g, do art. 238 do Regimento 

Interno. 

 

 
 

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

 

 

 

 

__________________________ 

João Neto Gomes 
1º Secretário 
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