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Legislativo
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Para  não  esquecer!  O  Legislativo  castanheirense  está  atento  às  reivindicações  já  aprovadas  na  Casa  e
encaminhadas ao Executivo, mas que ainda não foram atendidas. Três delas voltaram a ser discutidas, sendo
aprovadas por unanimidade.

É do vereador João Carlos Maria,  uma nova versão do texto que mostra a necessidade de melhorias no
fornecimento de água aos moradores do Bairro Guadalupe — Indicação nº 08/2021 — lembrando que a água é
um bem essencial, destaca que o seu fornecimento, neste bairro, por situar-se na parte alta da cidade, apresenta
falhas com frequência. Para ele a construção de um “poço artesiano” ou um “reservatório” é fundamental.

Com autoria de Lourival Alves da Rocha e coautoria de todos os demais Edis, indicação visando a colocação de
proteção (tampas) nas bocas de lobo que oferecem riscos, especialmente às crianças, também voltou ao cenário
das discussões — Indicação nº 10/2021. O texto cita o ótimo trabalho de pavimentação na cidade, mas realça
que requer esta obra complementar nos locais em falta.

De Rogério Pedro Graeff, outra matéria relacionada ao avanço da pavimentação asfáltica no perímetro urbano
de Castanheira e que já foi objeto de discussão, voltou à tona — Indicação nº 11/2021. Trata-se da necessidade
da implantação de faixas de pedestres e placas de sinalização, incluindo não apenas as vias internas mas as
marginais, ao lado da BR que atravessa a cidade.

Trata-se de medida de fácil concretização, que vai contribuir para o bom andamento do
trânsito, destaca.
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