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Com a justificativa de resguardar  a  qualidade do asfalto  e  facilitar  a  entrada e  saída de veículos  na BR-174 no
perímetro urbano de Castanheira, a Câmara Municipal aprovou a Indicação nº 38/2019, da vereadora Amaziles
Eleto  Vilarino  (Tuíta)  no  sentido  de  que  os  pontos  de  confluência  das  travessas  com  a  Avenida  Castanheira,
ainda não contemplados com pavimentação asfáltica, recebam o benefício.

Quem  se  utiliza  de  veículos  em  Castanheira  enfrenta  dificuldades  na  maioria  dos  pontos  indicados  pela
vereadora: dois em frente aos dois Postos de Combustíveis da BR, um em frente a entrada da nova Rodoviária,
um em frente ao Restaurante do Solon, um em frente a Maçonaria e outro em frente a fábrica de rações
Nutrifort.

A reunião, 30ª do ano, aconteceu na noite desta segunda-feira (21) às 19 horas, no Plenário das Deliberações
“Adamastor Batista de Miranda”. Os integrantes da Casa chamam a atenção para a importância da participação
da população nas Sessões.

É preciso que a sociedade acompanhe o debate dos assuntos que movimentam o município. Se
fazer  presente  nas  reuniões  é  fundamental  para  o  fortalecimento  da  cidadania!  Destaca  um
representante do Legislativo.

A Câmara Municipal já tinha dado aval ao asfaltamento de três desses pontos, na região mais central da cidade;
sendo que o serviço já foi executado pela Prefeitura Municipal.

https://www.castanheira.mt.leg.br/indicacao-38-2019/
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