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A 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanheira, além de receber parecer da Comissão de Justiça e
Redação sobre o Projeto de Lei  nº  11/2020,  de autoria  do vereador Nildomar Gusmão de Sousa,  sobre
mudança de nome da Av. Gíllio Rezzieri para “Av. Elizeu Rizzieri”, teve quatro Indicações, todas vinculadas a obras
de infraestrutura na zona rural.

Os vereadores Nildomar Gusmão de Sousa,  Lourival  Alves da Rocha  e  Lurdes Rodrigues Vaz Servino
encaminharam Indicações ao Executivo, todas aprovadas, relacionadas especialmente a reparos e construção de
pontes, através das Indicações nº 40, 41, 42 e 43.

Nildomar pede reparos de duas pontes na linha 05, entre as propriedades dos senhores Antônio Barbosa, Elizeu
e Ricardo Basta, que em péssimo estado, acabam fazendo com que os veículos que transitam na via de acesso
façam uma volta de 10 quilômetros. Na mesma linha, solicita o patrolamento, que estaria sendo feito em apenas
uma  parte.  O  mesmo  vereador  solicita  o  mesmo  serviço  em  ponte  da  linha  01,  diante  de  transtornos
enfrentados pelos moradores nos deslocamentos.

Lourival Alves da Rocha ocupou a tribuna da Casa para solicitar reparos em ponte localizada na Comunidade
Cristo Rei (Serraria), no Vale do Seringal, onde as pranchas precisam ser substituídas com urgência. Fechando o
pacote “pontes”, Lurdes Rodrigues Vaz Servino destacou a necessidade de construção de uma ponte sobre o
Córrego Lambari, no aceso a propriedade do Srº Antônio Banks. Por lá um trajeto de 2 quilômetros da estrada
que liga este ponto à Escola Estadual Paulo Freire também carece de patrolamento.
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