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Sessão Ordinária do dia 17 de maio de 

2017, realizada na Câmara Municipal de 

Vereadores, situada na Rua Antônio 

Pauletti, nº 1.085, Sala de Sessões 

Lindolpho Frank, no Município de 

Floriano Peixoto, às 18h, sob a 

Presidência da Vereadora Daiana 

Karpinski, Secretariado pelo Vereador 

Marcio Paulo Castanha, 1º Secretário, e 

com a presença dos Vereadores, Gleison 

Giaretta, Vanderlei Luciano Zanellato, 

Gentil Biessek, Jandir Fredolino Brandt, 

Liane Ládia Karpinski e Martinho 

Elódio Piva. 

 

PROPOSIÇÕES EM PAUTA 

 

REQUERIMENTO Nº 01/17, DE 04 

DE MAIO DE 2017, de autoria do 

Vereador Gleison Giaretta, bancada 

do PMDB, que sugere à Câmara 

Municipal de Vereadores, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, à Secretaria Municipal de 

Educação, em conjunto com os diretores 

das Escolas Municipais e da Escola 

Estadual, para que o mesmo seja 

discutido e aprovado por essa casa, para 

que se comece a discussão com os 

referidos diretores das escolas e 

secretaria de educação, para a criação do 

vereador mirim por um dia nas escolas 

municipais e vereador por um dia na 

escola estadual, sendo que se realize a 

sessão ordinária desta casa juntamente 

com a apresentação de sessão do 

vereador por um dia e que as mesmas 

sejam realizadas no ginásio municipal de 

esportes do Município.  

Posto em discussão, fizeram o uso da 

palavra os vereadores Gleison e 

Martinho.  

Em votação, o requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

PROJETO DE LEI Nº 027/17, DE 10 

DE ABRIL DE 2017, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir no Orçamento Municipal de 2017, 

um Crédito Especial no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), destinado à 

Implantação da Sub-Função Turismo no 

Programa de Trabalho de 2017 e dá 

outras providências.  

Posto em discussão, nenhum vereador 

fez o uso da palavra.  

Em votação, o projeto de lei foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

PROJETO DE LEI Nº 028/17, DE 10 

DE MAIO DE 2017, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir no 

Orçamento Municipal de 2017, um Crédito 

Suplementar no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), para Pagamento de 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 

através do Fundo Municipal de Saúde e dá 

outras providências.  

Posto em discussão, nenhum vereador fez 

o uso da palavra.  

Em votação, o projeto de lei foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 

01/17, DE 10 DE MAIO DE 2017, de 

autoria do vereador Martinho Piva, 

bancada do PTB, que solicita ao Poder 

Executivo Municipal, através do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, que 

forneça planilha e/ou relatório das horas 

trabalhadas pelas máquinas (máquinas 

agrícolas, caminhões, obras em geral) da 

Secretaria de Obras e da Secretaria da 

Agricultura, durante os 04 primeiros meses 

da administração 2017/2020. Solicita ainda 

que, no caso de existirem máquinas ou 

caminhões parados, sejam fornecidas 

informações sobre os problemas que não 

vem permitindo o uso dos mesmos.  

Posto em discussão, fez o uso da palavra o 

vereador Martinho.  

Em votação, o pedido de informações foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

COMUNICADOS 

 

O horário normal de atendimento ao 

público é das 7h30min às 11h30min, e das 

13h às 17h. A próxima Sessão Ordinária 

ficou designada para o dia 07 de junho de 

2017 com início às 18h, nas dependências 

da Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Para maiores informações acesse: 

www.camarafloriano-rs.com.br 

 

Floriano Peixoto, 18 de maio de 2017. 

 

Daiana Karpinski 

Presidência. 


