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Ano Legislativo começa com duas mudanças no órgão diretor
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Embora  já  tenha se  reunido  extraordinariamente  no  dia  8  de  fevereiro,  para  uma pauta  exclusiva  sobre
recomposição salarial dos vários setores do Executivo e Legislativo (Projetos de Leis Complementares nº 01, 02,
03 e 04/2022 e Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022) e deliberar sobre o Projeto de Lei nº 05/2022, versando
sobre abertura de crédito especial, a Câmara Municipal de Castanheira teve sua primeira Sessão Ordinária na
última segunda-feira, 21 de fevereiro.

Na oportunidade duas novidades em relação à Mesa Diretora no novo ano legislativo. O vereador Amilcar
Pereira Rios  assumiu a Presidência pela terceira vez.  Ela já tinha ocupado a função nas duas legislaturas
anteriores, 7ª e 8ª, nos biênios 2015/2016 e 2019/2020.

Amilcar revela alegria em servir ao Legislativo em funções de relevância para o seu bom funcionamento. Entre
seus Pares, a consciência de que é um vocacionado. Ele já foi 1º Secretário na 6ª legislatura, no biênio 2009/2010,
2º Secretário na 8ª legislatura, biênios 2017/2018, e Vice-presidente em 2021.

A outra novidade está justamente na vice-presidência, uma vez que havia vacância no cargo, no final do último
ano legislativo. O vereador João Carlos Maria, assume a função. Palito, como é conhecido o jovem vereador, diz
que é  um prazer  fazer  parte  do órgão de direção da Câmara,  encarregado das  tarefas  administrativas  e
executivas. Ambos esperam um ano de muito trabalho, com boas deliberações para a comunidade.
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