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Câmara de Vereadores reinicia atividades
Autoria: VIVALDO DA SILVA MELO

Com a ausência apenas da vereadora Amaziles Eleto Vilarino, justiﬁcada com o
falecimento de sua mãe, a Câmara Municipal de Castanheira reiniciou suas atividades na
última segunda-feira, 17, com sua primeira Sessão Ordinária. O ano legislativo deve se
estender até 14 de de dezembro, cumprindo-se o que orienta o Regimento Interno da Casa
de no mínimo 35 Sessões Ordinárias.
Sob a presidência de Amilcar Pereira Rios, com registros de Nidomar Gusmão de
Souza, 1º Secretário, e Lurdes Rodrigues Vaz Servino, 2ª Secretária, dois Projetos de
Lei Complementares (PLC 01/2020 e PLC 02/2020) da Mesa Diretora estiveram em Pauta,
tratando, respectivamente, da “revisão geral anual” dos subsídios dos servidores do
legislativo e dos cargos de Prefeita, Vice-prefeito e Secretários, do Poder Executivo. Com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística, INPC-IBGE, o percentual é de 4,48%.
As primeiras duas Indicações do ano, dos vereadores Lurdes Rodrigues Vaz Servino e
Lourival Alves da Rocha, aprovadas por unanimidade, tratam de melhorias na área de
infraestrutura. Lurdinha solicita a construção de três pontes ou bueiros de alvenaria em
pontos estratégicos da Comunidade Lambarí, no Vale do Seringal, apresentando como
justiﬁcativa a melhoria do trânsito dos veículos que transportam, diariamente, leite e
estudantes.
Já o vereador Lourival, está solicitando a construção de uma rotatória no cruzamento da Av.
Castanheira com a MT 170, no perímetro urbano, em frente ao Pronto Atendimento.
Argumenta que a obra é de baixo custo de construção e manutenção e aumentaria a
segurança do trânsito na região, uma das mais movimentadas da cidade.
O Presidente da Casa, Amilcar Rios, destaca que a unidade entre os vereadores, mesmo
com diversidade de opiniões sobre temas relevantes, e o diálogo cordial com o Executivo
Municipal, tem marcado a caminhada do Legislativo na atual gestão, contribuindo para as
conquistas que o município vem obtendo. Sua expectativa é que esse espírito prevaleça.
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