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Sessão Ordinária do dia 23 de novembro 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, e Secretariada pelo Vereador 

Marcio Paulo Castanha, 1º Secretário, contando ainda com a 

presença dos Vereadores Vanderlei L. Zanellato,  

Jonia P. Pinkoski, Gentil Biessek, Jandir Fredolino Brandt, Liane 

Ládia Karpinski, Denilson Pauletti e Martinho Elódio Piva. 

 

PROPOSIÇÕES EM PAUTA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2017, DE 

20 DE NOVEMBRO DE 2017, de autoria da Comissão Geral 

de Pareceres, que aprova a prestação de Contas de Governo dos 

administradores do Município de Floriano Peixoto referente ao 

exercício de 2015. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

INDICAÇÃO N° 04/2017, de 20 de novembro de 2017, de 

autoria dos Vereadores Daiana Karpinski (bancada do PDT), 

Márcio Paulo Castanha, Liane Karpinski e Jandir Brandt 

(Bancada do PT) e Martinho Elodio Piva (Bancada do PTB), 

que, nos termos do Art. 134 do Regimento Interno desta Câmara 

Municipal, sugerem ao Poder Executivo, através do 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, que seja estudada a 

possibilidade e a viabilidade de efetuar o pagamento de horas 

extras em pecúnia aos servidores públicos municipais, quando os 

mesmos laborarem nos finais de semanas e/ou feriados, mediante 

convocação da autoridade superior, mantendo-se, contudo, o 

regime de compensação de horas quando as horas extras forem 

exercidas durante os dias úteis. APROVADA POR 

UNANIMIDADE. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N⁰ 04/17, apresentado em 20 de 

novembro de 2017, tendo como autores os vereadores Daiana 

Karpinski (Bancada do PDT), Liane Karpinski, Jandir 

Brandt e Márcio Paulo Castanha (Bancada do PT) e Martinho 

Elodio Piva (Bancada do PTB) e como autoridade informante 

o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Floriano Peixoto/RS, 

que, nos termos do Artigo 139 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, “Solicita ao Poder Executivo Municipal que forneça 

as seguintes informações e documentos: 

 Informe quais as manutenções realizadas nos veículos 

(ônibus, caminhões, veículos e máquinas utilizadas pela 

Secretaria de Agricultura, Obras, Educação, e outras 

secretarias) pertencentes ao Município no exercício de 2017;  

 Informe quais oficinas e/ou lojas forneceram os serviços e/ou 

peças, bem como os valores pagos; 

 Apresente cópia da documentação que comprove as 

informações prestadas sobre as questões acima levantadas. 

 Informar se foram feitos orçamentos em mais de um 

estabelecimento visando o menor preço, gerando assim 

economia aos cofres públicos. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 

 

COMUNICADOS 

 

Conforme Resolução n.° 05/2017, de 20 de outubro de 2017, 

oriunda desta Casa Legislativa, fica estipulado o turno único de 

funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores das 07:00 às 

13:00 horas, no período de 1
o
 de novembro 31 de dezembro de 

2017. Nos dias de sessão ordinária ou extraordinária, bem como 

quando forem requisitadas as dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores para encontros ou reuniões, o 

funcionamento permanece inalterado, ou seja, das 7:30 às 11:30 

horas e 13:00 às 17:00 horas. A próxima Sessão Ordinária 

ficou designada para o dia 07 de dezembro de 2017, quinta-

feira, com início às 19h, nas dependências da Câmara Municipal 

de Vereadores. 

 

 

Para maiores informações acesse: 

www.camarafloriano-rs.com.br 

 

Floriano Peixoto, 24 de novembro de 2017. 

 

Daiana Karpinski 

Presidência. 


