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Cumprimentou a família Krauzer pela homenagem em projeto de lei. Parabenizou os times
de futebol do município. Comentou sobre sua viagem a Assembleia Legislativa com
estudantes. Elogiou a proposta de projeto de lei federal feita pelos alunos. Falou da
preocupação com o Rio Guandu que está por demais seco. Motivou e alertou os cuidados
com o meio ambiente. Falou da contaminação dos peixes e natureza. Falou do Programa
de Calçamento Rural e pediu apoio para aproveitamento dessa oportunidade. Lembrou
ainda do asfalto Caminhos do Campo e da falta de projetos que prejudica a conquista da
obra. Perguntou se o procurador da Casa está de férias. Requereu que o servidor seja mais
presente. Pediu solução para Cinco Pontões quanto aos atendimentos de saúde e de falta de
manutenção na comunidade. Registrou obra do ex-prefeito Joadir que inaugurou a
Rodoviária pensando no amanhã. Disse que em breve teremos a passarela que liga o
Centro ao Hospital. Elogiou também o atual prefeito Josafá que tem visão de ampliação da
cidade em terrenos que permitem o crescimento. Reclamou em nome do povo do 10 de
Maio onde a empresa responsável recolheu os documentos das casas há 6 meses e até
agora não deu notícias.
Cumprimentou os internautas pela audiência. Pediu lavagem da Rua Principal, pois o
comércio não suporta mais tanta poeira. Falou do grande fluxo de veículos na cidade.
Disse que se fala que enquanto a empreiteira do asfalto estiver no asfalto para Sobreiro,
não podemos passar máquinas na estrada. Falou de quadra confirmada para a
responsabilidade do município de Laranja da Terra. Agradeceu ao prefeito e secretarias
pelo atendimento para festas. Pediu mais explicação sobre a prestação de contas da Festa
Municipal principalmente sobre o Palco. Reclamou que não encontrou essas informações
nos documentos recebidos. Comparou a arrecadação anual com o valor aplicado em festa.
Pediu mais pensamento na Educação, na Saúde e em áreas principais. Pediu apoio para
fixação máxima de valor a ser investido nas festividades municipais a partir de agora.
Disse que a economia daria para se contratar uma máquina para o município. Comentou
sobre necessidade de construção ou reforma em quadras esportivas. Perguntou sobre
recurso prometido para obra de nova escola na Sede.
Pediu reparo na ponte da Vila que prejudica o povo passar. Falou da falta de lâmpadas na
Vila Paraíso e pediu a colocação. Falou do apoio recebido do deputado Dr. Hudson.
Agradeceu ao prefeito pelas obras que estão sendo realizadas. Comentou sobre as diárias
suspeitas que o povo na rua está comentando, cuja documentação foi assinada por
funcionários. Disse que doa a quem doer, o recurso deve ser devolvido.
Comentou sobre suspeição de diárias indevidas. Lembrou que até CPI foi feita por peças
desaparecidas e até hoje não foi feito nada. Falou da grande audiência das sessões desta
Câmara através do Rádio FM Super e considerou a importância de talvez haver
transmissão da Líder FM também.
Falou de parceria com um novo deputado Rafael Favatto, cuja família é de Serra Pelada.
Disse que Rafael é médico e destinará valores a calçamento rural em nosso município,
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onde será incluído Picadão e ruas laterais do Niterói. Visitou ao secretário de Agricultura
do Estado e comentou sobre a colocação de nova torre de celular em Picadão. Comentou
ainda sobre a readequação de sinal em algumas torres para ampliar e atender melhor o
sistema. Falou da visita do atual diretor do DETRAN, Givaldo Vieira que está se
aplicando em melhorar sinalização no município destacando a região de Sobreiro.
Lembrou outros bens recebidos de Givaldo quando este estava em cargos eletivos. Falou
da barragem do Taquaral que tem nível de água abaixado nesta temporada. Felicitou pela
licitação da nova escola da Sede municipal e a iluminação de trechos especiais.
Agradeceu ao prefeito pelas muitas obras já feitas. Parabenizou os campeonatos masculino
e feminino muito bem organizados. Destacou a chegada de Vans, ônibus para idosos, a
linda creche em Sobreiro e na Sede, a construção de barragens no município, a linda festa
que movimenta o comércio e alavanca a cidade. Agradeceu ainda a reforma da escolas
municipais e o recapeamento do Centro da cidade e colocação de manta asfáltica no
Niterói, a reativação de grupos da Terceira Idade e os calçamentos rurais que serão feitos e
o melhoramento de atendimento com água em algumas comunidades. Falou que isso
mostra como a administração está empenhada com o município de Laranja da Terra.
Parabenizou ao prefeito Josafá e ao vice Florisvaldo.

OBS.: Aqui estão as sínteses dos discursos dos vereadores ou cidadãos que usaram a tribuna Livre. Para maiores detalhes poder á solicitar o áudio da referida sessão.
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