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Com as ausências dos vereadores Amilcar Pereira Rios e Nildomar Gusmão de Sousa, em viagem, a Câmara
Municipal de Castanheira realizou nesta segunda-feira, 14, sua última Sessão Ordinária de 2020. Foi a trigésima
de um ano com menos reuniões, devido à pandemia de Covid-19.

Com um único assunto em pauta — a Moção de Aplausos aos profissionais que trabalham com a coleta de lixo
na cidade — aprovada por unanimidade e entregue a Carlos Magno de Souza (motorista) e a Danilo Carvalho
de Brito, Diego Vinicius Carvalho Pacheco e Josiel Rosa da Silva (coletores) – foi uma noite de despedidas.

Amaziles  Eleto  Vilarino  (Tuíta),  Lurdes  Rodrigues  Vaz  Servino  (Lurdinha)  e  Simone  Schaffel  Nogueira
despediram-se da Casa, externando palavras de gratidão aos seus colegas e dizendo, cada uma com ênfases
diferentes, da alegria de participarem do Legislativo.

Os vereadores João Carlos Maria e Juares Máximo da Silva, além das palavras de agradecimento pela parceria
no ano, com a humildade que se requer da função, pediram perdão aos que deixam a Casa por eventuais
ofensas, às vezes comuns nas inevitáveis discussões de alguns temas.

No fechamento dos trabalhos, o Presidente em exercício, Lourival Alves da Rocha, destacou a boa parceria com
o Executivo e manifestou a certeza de que um detalhe da breve reflexão conduzida pelo pastor Vivaldo S. Melo
foi importante para isto: “A sabedoria dada por Deus a todos”.

Por estar na coordenação de uma equipe que preparou um jantar de confraternização, a vereadora Merciane
Dias da Costa não esteve em Plenário, mas destacou, nos bastidores, que apesar da pandemia, o Legislativo
conseguiu desenvolver um trabalho proveitoso, participando ativamente daquilo que se constrói no momento
do município.

Frases que marcaram a noite:

Amaziles, referindo-se ao dia a dia do trabalho parlamentar.

Cada dia foi um aprendizado, em pequenas e grandes coisas!

João Carlos, palavra de estímulo aos colegas que não foram eleitos.

Deus nunca fechou uma porta sem abrir outra!

Juares, ao falar da responsabilidade de cada um.

Ser vereador não é fácil!

Lourival, ao lembrar das naturais discussões na vida parlamentar.

https://www.castanheira.mt.leg.br/mocao-de-aplausos-02-2020/
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As divergências são importantes num processo de construção da democracia! 

Lurdinha, falando do futuro.

Não podemos deixar a esperança morrer!

Simone, ao falar de como sua família foi acolhida no município.

Devemos o que somos a Castanheira!


