Câmara Municipal de Laranja da Terra

CASA LEGISLATIVA WALDEMIRO SEIBEL
Laranja da Terra – ES

PRONUNCIAMENTOS
da 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 19 de JULHO de 2021

Na sequência, foi concedida a palavra na TRIBUNA LIVRE: (...)
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Palavras do
PRESIDENTE

Parabenizou ao Executivo pela implantação de Iluminação Pública no Bairro
Niterói . Agradeceu pela resposta a sua indicação sobre o fechamento de buraco
na Creche, falou sobrea a sua indicação referente a reabertura das estradas de
Picadão até ao asfalto, pediu para o secretário de obras passar a Patrol para
melhorar a passagem e pediu ainda para concluir a reabertura de estrada do Sr.
Lair até o Guiné.
Falou sobre sua indicação para voltar a cantar o hino nacional nas escolas,
indicou que o Executivo coloque em prática a Lei Municipal que dispõe sobre
criação de um conselho de Segurança Pública, pediu que o Caminhão Pipa passe
no Alto Criciúma e no Aventureiro. Indicou o fechamento da vala na estrada do
Criciúma, na curva depois do Fritoldo, falou que precisa acha uma solução para
enlanguescer a estrada e fazer um desvio para a água que desce lá.
Falou sobre a reunião que foi, juntamente com o vereador Valério Demonér, na
Prefeitura de Itarana, sobre a estadualização da rodovia que liga Itarana a Afonso
Cláudio. Disse que também visitou a quadra Poliesportiva de Alto Alemanha,
Joatuba, e indicou que sejam tampados os buracos e a colocação de telas nas
traves. Indicou ainda a manutenção da estrada. Falou que o Governo vai estar
disponibilizando o produto Revsol, para ser aplicado nas estradas do município.
Falou que suas indicações não foram atendidas, indicou o manilhamento da
chegada da escola no Jequitibá, falou sobre a ponte na propriedade do Sr. Darli
Fernandes, disse que a situação está precária, assim como em Volta Grande.
Disse sobre o manilhamento da entrada do Niterói na entrada do Laticínio.
Indicou ainda o cascalhamento na estrada que foi reaberta, perto da localidade do
Sr. Daniel Nass.
Falou sobre sua indicação do aproveitamento para as associações das folhas de
zinco que serão retiradas da Escola Municipal. Disse que ano passado o
município recebeu a visita do degustador que trabalha na linha especial de Café,
Mário Sardo, ele levou alguns grãos de café arábico para fazer uma análise
sensorial, semana passada saiu o resultado da análise e a pontuação foi 87.
Reforçou o pedido do Vereador Eta, sobre o conserto de calçamento na Serraria
do Pagung. Parabenizou ao Prefeito pela iluminação do Trecho da ponte até o
cemitério, no Bairro Niterói. Falou sobe o projeto para tentar conseguir trazer
para o município um laboratório de fitos sanidade.
Parabenizou o Prefeito pela inauguração da iluminação Pública no Bairro Niterói,
falou sobre o Bueiro que vai ser colocado no Dezoito, uma ponte no Manteiga e
uma ponte no Jequitibá. Disse sobre sua ida a Itarana, agradeceu ao Deputado
Dary Pagung por estar sempre olhando pelo Município, e disse que está tudo
encaminhado para sair o contorno para Laranja da Terra.
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