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No início do ano legislativo vereadores retomam temas emergentes
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A Câmara Municipal de Castanheira realizou na última segunda-feira, 1º de março, sua 2ª Sessão Ordinária do
ano. O aparente atraso dos trabalhos, em relação aos anos anteriores, deve-se ao cenário atual do Coronavírus e
seus reflexos, demonstrando o cuidado da Casa com a vida.

Como destaque deste início, a determinação dos novos integrantes da Casa em cobrar medidas já aprovadas em
gestões anteriores e ainda não viabilizadas pelo Executivo.

Na primeira Sessão do ano, por exemplo, realizada em 23 de março, uma das Indicações (Indicação nº 01/2021,
de autoria do Ver. Rogério Pedro Graeff) – visando a construção de uma casa para servir de acampamento das
equipes do Setor de Obras que atuam na região do Vale do Seringal – já tinha sido objeto de proposição
semelhante (Indicação nº 59/2020, de autoria do Ver. Lourival Alves da Rocha), com aprovação da Casa.

Na 2ª Sessão, duas matérias foram resgatadas. Marli Dias de Oliveira Souza, através da Indicação nº 03/2021,
encaminhou pedido para que uma pista de caminhada seja construída no Estádio Municipal. A matéria já tinha
sido solicitada por Amaziles Eleto Vilarino, quando vereadora, através da Indicação nº 54/2020.

Por fim, a Indicação nº 04/2021, de Rogério Pedro Graeff, solicitando iluminação no “Cemitério Municipal Bom
Jesus”, foi alvo de indicação da também ex-vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino (Indicação nº 24/2018).

O  interesse  comum,  entre  os  novos  legisladores  e  companheiros  de  composições  passadas  revela  a
responsabilidade da Câmara de Vereadores com algumas pautas. Ao reinseri-las nas pautas atuais, demonstram
que determinadas prioridades, reivindicadas pela comunidade, continuam sendo alvo de preocupações. A boa
relação entre os Poderes permite a leitura de que a execução é questão de tempo.
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