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Vereadores de Castanheira visitam presidente da UCMMAT e pedem
apoio para construção de pontes.
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Preocupados com a situação que vivem os moradores de Castanheira, o Presidente da Câmara do município
Amilcar Pereira Rios,  juntamente com membros da Mesa Diretora, Primeiro Secretário Lourival Alves da
Rocha  e o servidor Dercinei Fernandes da Silva,  fizeram uma visita à nova presidente da União das Câmaras
Municipais de Mato Grosso – UCMMAT, vereadora Edileusa Ribeiro, na sede da entidade.

Além de conhecer os projetos da nova presidente, os vereadores relataram o estado de calamidade pública que
o município vive. Pontes que ligam os assentamentos da região estão debilitadas. Segundo os parlamentares há
uma emenda federal,  no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) para a construção de quatro pontes de
concreto,  sendo  três  sobre  o  Rio  Vermelho  nas  seguintes  localidades:  Estrada  que  liga  o  1.º  e  ao  3.º
Assentamento, ponte esta que se encontra em precárias condições de trafegabilidade; Estrada que liga o 2.º ao
4.º Assentamento e que se encontra interditada desde 2013, quando a ponte de madeira que existia no local
rodou com as fortes enchentes daquele ano; Linha Novo Horizonte. Uma ponte sobre o Rio Sete na Linha São
Roque.

“Há um impasse no governo federal, já foi feito projetos e vistoria, mas depende ainda de um parecer técnico para a
liberação desta emenda. Estamos aqui para conhecer a nova presidente e aproveitar para pedir um apoio quanto a
este assunto, tendo em vista que a vereadora Edileusa tem porta aberta na Câmara Federal”, ressaltou o presidente
da Câmara, Amilcar Pereira Rios.

O  primeiro  secretário  da  Casa  de  Leis  de  Castanheira,  vereador  Lourival  Alves  da  Rocha  relatou  que  os
professores tiveram que improvisar para continuar as aulas. “Para que os alunos não fossem prejudicados, os
professores improvisaram e fizeram uma balsa de tambor, é um absurdo esta situação”.

A  presidente  da  UCMMAT,  vereadora  Edileusa  Ribeiro  pediu  aos  parlamentares  que  fizessem  um  documento
com fotos e relatos da situação para buscar uma solução. “A UCMMAT está aqui justamente para dar este
suporte, vamos juntos nas autoridades e buscar uma solução, do jeito que está não pode continuar, é preciso
haver uma sensibilidade neste caso”, salientou a presidente.
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