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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO 

Av. Santos Dumont, s/nº, Setor Aeroporto, Centro -  CEP: 65975-000  
CNPJ (MF): 11.022.506/0001-18  

E-mail: camara@cmestreito.ma.gov.br 

 
 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Estreito - MA, décima 

legislatura, do segundo semestre, quadriênio 2021-2024, em 06/09/2022. 

(859ªgeral) 

 

 
 
 

PAUTA 
 

 

 Indicação n° 213/2022 - Solicita para que providencie a recuperação da estrada 

que dá acesso ao Balneário Rio das Pedras. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 Indicação n° 214/2022 - Solicita para que providencie a limpeza da praça da 

Cibrazem e que coloque uma pessoa para cuidar e manter limpa, que seja feito 

também o bloqueteamento da rua lateral da praça. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 Indicação n° 215/2022 - Solicita para que seja recuperado ou construído outra 

fossa no Residencial Neuton Coelho I e II. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 Indicação n° 216/2022 - Solicita para que seja recuperado a estrada com 

cascalho com extensão da região do Coroatá, passando pela fazenda Nova até a 

região da Nova Alegria. Autoria do vereador França Brito. 

 Indicação n° 218/2022 - Solicita para que seja colocado placas de sinalização, 

faixa de pedestre e quebra-molas em frente à Escola de música Instituto Gotas de 

Esperança. Autoria do vereador Rhayan Rodrigues. 

 Indicação n° 219/2022 - Solicita para que seja reformado, ampliado e feito o 

muro da Escola Dutra Filho no P.A Bom Jesus. Autoria do vereador Rhayan 

Rodrigues. 

 Indicação n° 220/2022 - Solicita para que providencie um ônibus para 

transpotar os universitários que residem na zona urbana de Estreito e que estudam na 

UEMASUL.  Autoria do vereador Fança Brito. 
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 Indicação n° 221/2022 - Solicita para que seja colocado mais 4 (quatro) mesas 

com cadeiras para o restaurante popular. Autoria do vereador Pedro Pacheco. 

 Indicação n° 222/2022 - Solicita para que seja feita o trabalho de contenção com 

pedras na beira do rio Tocantins na localidade do bairro Pôr do Sol, tendo início 

na rampa e até a draga do Naguino Parreão. Autoria do vereador Pedro 

Pacheco. 

 

                                              ORDEM DO DIA 

 

 

 Projeto de Lei n° 012/2022 - Altera o art.4°, I e II da Lei Municipal n° 13/2010 ( 

Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal de 

Estreito-Ma) e acrescenta o parágrafo único e da outras providências. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


