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Assuntos de mobilidade dominam pautas do Legislativo
Autoria: VIVALDO DA SILVA MELO

Questões relacionadas a mobilidade, ou seja, aos meios que facilitam a movimentação de
pessoas, têm dominado as pautas das últimas Sessões da Câmara Municipal de
Castanheira.
A vereadora Amaziles Eleto Vilarino pautou um assunto recorrente, ao solicitar do
Executivo que revitalize as faixas de pedestres nas vias urbanas e que coloque placas de
trânsito em pontos estratégicos da cidade, objetivando evitar acidentes.
João Carlos Maria, o Palito, ocupou a tribuna para justiﬁcar a mudança de um quebramolas na Av. Gílio Rezzieri; trata-se da lombada hoje existente em frente à Escola
Presbiteriana. Em seu parecer, encaminhado ao Executivo, ela poderia ser deslocada para o
espaço que agrega, em pontos frontais, o Comercial Santos e o Banco Sicoob. Por outro
lado, para dar segurança aos alunos da instituição, reivindica a colocação de uma faixa de
pedestres.
Dentro da mesma pauta o vereador Nildomar Gusmão de Souza, em matéria coassinada pelo vereador Lourival Alves da Rocha, já havia solicitado, conforme texto
neste site, que a Administração faça, com urgência, os meio-ﬁos às margens das ruas
pavimentadas nos últimos meses em Castanheira. Além de evitar a erosão, a medida
contribuiria para o melhor ﬂuxo das pessoas.
Da cidade para a zona rural, a vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino apresentou
indicação no sentido do setor de obras do município realizar o patrolamento nas estradas
dos dois setores da Comunidade São Paulo, no Terceiro Assentamento do Vale do Seringal,
bem como a construção de bueiros. Segundo a vereadora, a realidade por lá, hoje, é
sofrível.
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