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Rogério e Marquinhos focam em melhorias nas linhas "Capixaba" e
"Novo Horizonte"
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Manter em torno de 1.500 km de estradas vicinais no município de Castanheira não é fácil. Apesar de várias
frentes de trabalho em curso, no momento, com serviços de patrolamento, substituição de pontes, entre outros,
sempre existe uma nova obra a ser executada.

Os vereadores Rogério Pedro Graeff  e  Marcos de Souza Lima,  o  Marquinhos da Educação,  acabam de incluir
mais duas Indicações de serviços para a agenda da Secretaria de Obras do município.

Graeff solicita intervenções em vários pontos da recém denominada “Linha Capixaba” — Indicação nº 33/2021 —
aterramento e eliminação de curva nas proximidades da propriedade de José Francisco Duarte, rebaixamento e
bueiros em duas subidas nas proximidades das propriedades do Senhor Júnior e de Maria Tigre, rebaixamento e
bueiro em frente a propriedade do Carlão do Sal e reparos em uma ponte depois da Fazenda Relíquia.

Por seu turno, Marquinhos solicita reparos em duas pontes — Indicação nº 34/2021 — sendo uma na estrada
que demanda ao Vale do Seringal, depois da Fazenda Morada do Sol, e outra na linha Novo Horizonte. Na
primeira, existe necessidade de troca das pranchas de madeira e na segunda, que fica na entrada da Linha Três,
é preciso levantar a estrutura e também realizar a troca das pranchas.

As duas Indicações foram aprovadas por unanimidade e encaminhadas ao Chefe do Executivo castanheirense,
Jakson de Oliveira Rios Júnior.
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