
 

 

 

 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara de Vereadores de Floriano Peixoto 

Boletim Informativo Nº. 012/ 2021. 

 

Sessão Ordinária do dia 13 de maio de 

2021, 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 19 h, 

sob a Presidência do Vereador Denilson 
Pauletti, e Secretariada pela Vereadora 

Andreia Franceschi, 1º Secretária da Mesa 

Diretora, contando também com a presença 
dos Vereadores: Solange Ploia Lorenzi.,  

Cleonice   Miechoanski Vooss, Emerson 

Fiori, Marieli Vobito, Sonia Mara 
Kaczanoski. Betiol, Marilia sanzovo  Vitali e 

Rejane Paula Pauletti Biessek.  
 

PROPOSIÇÕES EM PAUTA 

 
PROJETO DE LEI Nº 023/21, DE 11 
DE MAIO DE 2021. 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar servidor por tempo 
determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público na forma que especifica, e dá 
outras providências. Aprovado por 
unanimidade. 
  
PROJETO DE LEI Nº 024/21, DE 11 
DE MAIO DE 2021. 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar servidores por tempo 
determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público na forma que especifica, e dá 
outras providências. Aprovado por 
unanimidade. 
 
PROJETO DE LEI Nº 025/21, DE 11 
DE MAIO DE 2021. 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar servidores por tempo 
determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público na forma que especifica, e dá 
outras providências. Aprovado por 
unanimidade. 
 
INDICAÇÃO N° 03/2021. De autoria 
da Vereadora Cleonice Miechoanski 
Vooss - bancada do PT. 
 
A Vereadora que abaixo subscreve, nos 
termos do Art. 135 do Regimento 
Interno desta Câmara Municipal, sugere 
ao Poder Executivo, através do 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, que 
seja providenciado transporte coletivo 
desde as comunidades do interior até a 

Sede de nosso município com seu 
respectivo retorno, realizado por veiculo 
público ou mediante concessão delegada a 
iniciativa privada. Com a impossibilidade 
do uso do transporte de escolares pela 
comunidade em geral, fica a população 
carecendo deste serviço, dificultando o 
deslocamento dos munícipes ate a Sede 
para a efetivação de compromissos 
pessoais, tendo que fazê-lo com veículo 
próprio ou dependendo de carona de 
vizinhos. Aprovado por unanimidade. 
 
INDICAÇÃO N° 04/2021. De autoria da 
Vereadora Cleonice Miechoanski Vooss 
- bancada do PT. 
 

A Vereadora que abaixo 
subscreve, nos termos do Art. 135 do 
Regimento Interno desta Câmara 
Municipal, sugere ao Poder Executivo, 
através do Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, que se proceda a reforma e 
reestruturação da Academia da Terceira 
Idade para que tão importante espaço 
possa ser usado para a devida finalidade 
contribuindo para uma melhor qualidade 
de vida não só dos idosos, mas da 
população em geral. Tendo em vista a 
preservação do espaço supramencionado, 
sugiro que sejam instalados equipamentos 
de vigilância coibindo a ação de vândalos. 
Visando ainda o melhor aproveitamento 
dos espaços públicos, sugiro que o campo 
de futebol (campinho, como popularmente 
chamado) permaneça com seus portões 
destrancados permitindo acesso para 
atividade física e lazer por parte dos 
munícipes que desejam se exercitar, 
caminhar ou simplesmente para as 
crianças brincarem por se tratar de 
espaço adequado e seguro acredito não 
caracterizar desvio de finalidade uma vez 
que a prioridade permanece para a prática 
de jogos por parte de atletas que 
adquiriram o direito de uso como já é de 
costume. Aprovado por unanimidade. 
 
A próxima sessão Ordinária ficou 
designada para o dia 20 de maio de 
2021, quinta feira, com início às 19h, 
nas dependências da Câmara Municipal 
de Vereadores. 
 

Para maiores informações acesse: 

www.camarafloriano-rs.com.br 

 

Floriano Peixoto, 14 de maio de 2021. 

   

 

Denilson Pauletti, 

Presidente. 


