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Na reabertura dos trabalhos Legislativo aprova 4 Indicações
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O Legislativo castanheirense já realizou duas Sessões após o retorno do recesso de meio de ano. Das quatro
Indicações aprovadas em Plenário, destaque para três matérias encaminhadas pelo Presidente da Casa, Lourival
Alves da Rocha. A outra, é de autoria da vereadora Marli Dias de Oliveira Souza.

Segurança aos órgãos públicos

Indicação nº 39/2021 – Lourival,  na primeira Sessão deste segundo semestre, no dia 2 de agosto, solicitou
providências  do  Executivo  em relação  a  um serviço  de  guarda  ou  de  monitoramento  para  a  região  que
contempla  o  maior  número  de  órgãos  públicos,  entre  os  Bairros  Guadalupe  e  Santa  Rita,  entre  eles  as
Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Assistência Social. Em sua Indicação, destaca os inúmeros
casos de depredação do patrimônio público, sendo o mais recente, a destruição de uma porta de blindex na nova
Creche Municipal.

Reforma em Escola

Indicação nº  40/2021– Considerando a  precariedade das  instalações da Escola  Municipal  Jorge Amado,  na
Comunidade Novo Horizonte, reivindica do governo municipal o início imediato de obras de reforma. “O prédio é
antigo e necessita de reparos constantes, além da necessidade de construção de banheiros adaptados para a
educação infantil e especial”, lembrou em justificativa que tem co-autoria do vereador Amilcar Pereira Rios.

Pontes

Indicação nº 41/2021 – Acompanhando de perto a realidade das comunidades rurais, Lourival fez Indicação para
reparos de duas pontes, uma localizada na Comunidade São João Batista e outra na Comunidade Santa Eliza,
respectivamente  nos  setores  IV  e  II.  Justifica  a  urgência  de  providências  lembrando  o  retorno  das  aulas
presenciais  nas  escolas  municipais.  As  duas  estruturas  oferecem  riscos  aos  que  transitam  por  elas,
especialmente os ônibus escolares.

Quebra Molas

Indicação  nº  42/2021  –  Em  sua  primeira  intervenção  no  retorno  das  atividades  Legislativas,  Marli  Dias
apresentou Indicação visando a colocação de lombadas em alguns pontos estratégicos de vias urbanas de
Castanheira. No seu destaque lembra que motoristas têm abusado da velocidade nas ruas Marechal Rondon,
Dos Migrantes, Professora Aleuda e Dilson Brasileiro Rios, neste caso em frente ao Indea. Destaca também o
abuso de motoqueiros no período noturno. “A colocação de redutores de velocidade poderá diminuir toda essa
desordem”, destacou.
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