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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 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Estreito-MA, décima 

legislatura, do primeiro semestre, quadriênio 2021-2024, em 14/06/2022. 

(853ªgeral).  

 

 
 

PAUTA 
 

➢ Pequeno expediente: apresentação, discussão e votação de Indicações:  

 

➢ Indicação nº162/2022 - Solicita que seja feito um processo seletivo para a seleção 

de vigilantes paras as escolas de Ensino Fundamental Maior do 6º ao 9º ano e do 

ensino médio nas escolas municipais de Estreito – MA. Autoria do vereador Pedro 

Pacheco. 

 

➢ Indicação nº163/2022 - Solicita que seja instalado Câmeras de segurança nas 

unidades escolas. Autoria do vereador Pedro Pacheco. 

 

➢ Indicação nº164/2022 - Solicita ao Poder Executivo a possibilidade de realizar o 

pagamento do mês de julho para todos os professores e demais funcionários 

contratados do município de Estreito- MA. Autoria dos vereadores (a) Pedro 

Pacheco e Mariana Leite. 

 

➢ Indicação nº165/2022 - Solicita que seja instalado câmeras de segurança nas 

principais ruas e avenidas na cidade de Estreito e criar uma central de monitoramento 

que deverá ser instalada na Guarda Municipal. Autoria do vereador Diney Noleto. 

 

➢ Indicação nº166/2022 - Solicita ao Executivo para que encaminhe à esta Casa 

Legislativa, Projeto de Lei que inclui a prática do jiu-jítsu como opção nos currículos de 

todas as séries do ensino fundamental. Autoria do vereador Amaral Vilar. 
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➢ Indicação nº167/2022 - Solicita que sejam feitos o meio fio e a sarjeta da 

pavimentação asfáltica da Vila Delfina. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 

➢ Indicação nº168/2022 - Solicita que seja realizado a limpeza de todos os Bairros da 

cidade incluindo o residencial Newton Coelho I e II, e também uma limpeza na rede 

esgoto do bairro Newton Coelho I e II. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 

➢ Indicação nº169/2022 - Solicita para que seja feita a recuperação do bueiro no 

Residencial Neuton Coelho. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 

➢ Indicação nº170/2022 - Solicita que seja feita a limpeza do bairro Beira Rio até o 

Porto dos pescadores e que seja feita a troca de todas as lâmpadas. Autoria do 

vereador Amaral Vilar. 

 

➢ Indicação nº171/2022 – RETIRADA. 

 

➢ Indicação nº172/2022 - Solicita que seja feita a revitalização do campo de futebol no 

Residencial Newton Coelho. Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

➢ Projeto de Lei nº 006/2022 - Dispõe sobre a instituição do Feriado Municipal de 

Corpus Christi. (Votação). 

 

➢ Projeto de Lei nº 005/2022 - Dispõe sobre o Dia Municipal do Pescador no 

Município de Estreito. (Votação). 

 

➢ Projeto de Lei nº 007/2022 - Institui e regulamenta o auxílio financeiro na forma de 

ajuda de custo destinado às despesas de transporte dos estudantes de ensino superior 

que frequentam instituições de ensino nas cidades próximas ao Município de Estreito. 

Autoria dos vereadores (a) Betânia Ribeiro e Arquimedes Herênio 


