
 
 
 
 

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

legislatura, do primeiro semestre, quadriênio 2021-2024, em 08/03/2022. 

(839ªgeral).  

 

 
 

PAUTA 
 

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

 

• Indicação n° 011/2022 - Solicita que seja feito a manutenção e conservação da 

estrada do povoado São José. Autoria do vereador Amaral Vilar;  

  

• Indicação n°012/2022 - Solicita que seja colocado vídeo monitoramento em toda a 

extensão da Avenida Tancredo Neves, Avenida Chico Brito, Avenida Santos Dumont e 

entrada e saída da cidade. Autoria do vereador Amaral Vilar;  

  

• Indicação n°013/2022 - Solicita que seja feito a manutenção e conservação da 

estrada do P.A Braço Forte. Autoria do vereador Arquimedes Herênio. 

 

• Indicação n°014/2022 - Solicita que seja feito o serviço de limpeza do Estádio 

Professor Sabiá. Autoria dos vereadores Pedro Pacheco e Rhayan Rodrigues. 

 

• Indicação n°015/2022 - Solicita que seja colocada lâmpadas no P.A Extrema. 

Autoria do vereador Arquimedes Herênio. 

 

• Indicação n°016/2022 - Solicita que seja feito a manutenção da estrada vicinal do 

baixão do P.A Extrema. Autoria do vereador Arquimedes Herênio. 

 

• Indicação n°017/2022 - Solicita que seja feita a reforma da escadinha que dá acesso 

à Rua 14, no bairro da Areia. Autoria do vereador Diney Noleto. 
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• Indicação n°018/2022 - Solicita que seja feito a instalação (implantação) de redutores 

de velocidade na Rua Teotônio Vilela, no bairro Planalto II. Autoria do vereador Diney 

Noleto. 

 

• Indicação n°019/2022 - Solicita que seja feito a recuperação do gramado do Estádio 

Professor Sabiá. Autoria do vereador Diney Noleto. 

 

• Indicação n°020/2022 - Solicita que seja colocado placas de sinalização nas 

rotatórias e faixas de pedestres em toda Avenida Santos Dumont. Autoria do vereador 

Diney Noleto. 

 

• Indicação n°021/2022 - Solicita que seja feita a drenagem e limpeza da Rua Graça 

Aranha entre Rua Ayrton Sena e Avenida Santos Dumont. Autoria do vereador 

Rhayan Rodrigues. 

 

• Indicação n°022/2022 - Solicita que seja colocado lâmpadas no túnel que vai para 

Orla. Autoria do vereador Rhayan Rodrigues. 

 

• Indicação n°023/2022 - Solicita do Poder Executivo que seja feita a aquisição de 

ônibus e ou micro-ônibus escolares para atender a demanda. Autoria do vereador 

Rhayan Rodrigues. 

 

• Indicação n°024/2022 - Solicita do Poder Executivo que seja feita a reforma, 

ampliação e troca do telhado do Hospital Municipal de Estreito. Autoria do vereador 

Amaral Vilar. 

 

• Indicação n°025/2022 - Solicita do Poder Executivo que seja feita a reforma e 

ampliação da Unidade Básica de Saúde Jorge Andrade e a construção da calçada. 

Autoria do vereador Amaral Vilar. 

 

• Indicação n°026/2022 - Solicito do Poder Executivo que seja feita a reforma e 

ampliação da Unidade Básica de Saúde Cibrazem, a reconstrução do muro e a 

construção da calçada. Autoria do vereador Amaral Vilar. 
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• Indicação n°027/2022 - Solicita que proceda a capina do mato e limpeza em toda 

extensão da Rua Catulo da Paixão Cearense, no bairro Planalto 2. Autoria do 

vereador Joacy Bezerra. 

 

• Indicação n°028/2022 - Solicita do Poder Executivo que seja feita a construção de 

uma nova lavanderia e um novo almoxarifado para o Hospital Municipal de Estreito. 

Autoria do vereador Amaral Vilar;  

 

• Indicação n°029/2022 - Solicita do Poder Executivo que seja feita a aquisição de 

novos móveis hospitalares e centrais de ar condicionado para o Hospital Municipal de 

Estreito. Autoria do vereador Amaral Vilar;  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

• Projeto de Lei n ° 001ª 2022 - Institui o uso e ocupação do Solo Municipal. Autoria 

do Executivo.  

 

• Projeto de Lei n ° 021/2021 - Dispõe sobre a implantação no Calendário Oficial de 

eventos da prefeitura municipal de Estreito o Baile um Sonho de Princesa. Autoria do 

Executivo.  

 

• Projeto de Lei nº 001/2022 - Dispõe sobre a alteração do horário de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais de diversões noturnas da cidade de Estreito- MA. 

Autoria do legislativo.  


