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Parabenizou ao prefeito Josafá pela reposição salarial dos servidores públicos. Falou
que os vereadores estavam lutando por esse aumento há um tempo. Enfatizou que a
arrecadação municipal vêm subindo cada vez mais, e disse que isso só é possível
graças aos trabalhadores rurais. Finalizou pedindo que os servidores cada dia mais
tabralhe em prol dos munícipes de Laranja da Terra. Citou sua indicação sobre lavagem
das ruas de Sobreiro.
Falou da alegria em aprovar a reposição e melhoramentos para os funcionários
públicos. Parabenizou aos demais que foram beneficiados com essas leis. Lembrou do
agricultor que não tem férias ou salário, mas que sustenta o nosso município. Pediu a
lavagem de ruas em Vendinha e galeria que está danificada. Disse que perto da igreja
adventista no local precisa de uma aterro com elevação de estrada com construção de
galeria profissional no local. Pediu encanamento de água potável perto do Leco, em
Pão de Ló. Indicou o patrolamento das estradas de Pontões que já estão sendo feito.
Indicou melhoramentos das estradas do Jequitibá e principalmente de Vendinha a Mata
do Campo. Disse que o cidadão está certo em cobrar, pois é seu direito de ir e vir com
segurança. Reclamou das estradas do Machado. Falou que o patrolamento em
Crisciúma já foi feito com bom atendimento a população.
Comentou da conquista de reposição dos funcionários. Indicou cartão de abastecimento
para os operadores de máquinas. Indicou acerto das pontes no Ribeirão onde as laterais
e cabeceiras estão colocando em risco as pessoas e animais. Disse que o Campo do
local também está abandonado e precisa de urgente atendimento.
Falou do acidente com vizinho que é um grande produtor. Indicou a manutenção da
rede de esgotos em Santa Luzia onde há pernilongos e mal cheiro. Indicou ainda a
construção de lombada no local e os motoqueiros colocam em risco a segurança das
pessoas. Comentou sobre reunião com empresário e água ozonizada que é um projeto
de muita importância para o município. Agradeceu aos que participaram da reunião.
Disse que foi uma honra participar de comitê representando a Câmara municipal e da
busca de melhoramentos municipais para a agricultura. Lembrou da cobrança de
caminhos do campo. Agradeceu aos parceiros pela participação em projeto de
fruticultura. Falou das agroindústrias que poderão receber consultoria do SEBRAE e os
interessados devem procurar a secretaria. Agradeceu a senadora Rose de Freitas por
destinar recursos a saúde de Laranja da Terra.
Comentou o cumprimento do direito dos funcionários. Disse que em maio deverá
ocorrer outra reposição. Disse que sempre é favorável ao reajuste. Reclamou do
caminhão do lixo que está perdendo lixo pelo caminho e disse que é urgente o conserto
do caminhão. Falou que a patrol também precisa de conserto. Comentou sobre a taxa
de esgoto da CESAN. Falou que devem cobrar sim todos os direitos e deveres do
Executivo para que os benefícios não venham somente em 2024.
Agradeceu ao Danilo da Educação que atendeu seu pedido com bebedouro na Quadra
da Perdida. Indicou veículo que atenda melhor as associações. Destacou que as notas
do produtor são muito benéficas para o município. Elogiou o governador Casagrande
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que atende as demandas municipais e contempla todos os municípios do interior. Falou
que reformou o CEASA com asfalto e telhado. Pediu que haja um planejamento
conjunto com os produtores no melhoramento das estradas enquanto não venha o
tempo chuvoso. Citou 10 pontos que precisam de urgente atendimento e o município
precisa dar essa contrapartida para o escoamento da produção. Falou da hidrelétrica
que foi uma grande conquista para a receita municipal. Destacou a reposição dos
funcionários como uma alegria para todos. Incentivou a todos que comprem em seu
próprio município. Falou que em breve é possível haver a concessão de insalubridade e
do ticket alimentação.
Falou da sua alegria em votar os projetos que concedem reajuste justo aos servidores
municipais. Comentou do Encontro de Viveiros que ocorrerá em Afonso Cláudio para
o melhoramento da genética do café. Falou da CESAN e da live que participou com o
diretor que deu a entender que Laranja da Terra dá prejuízos. Pediu a retomada desse
assunto e que seja feito o melhor para todos. Sugeriu que seja cobrada apenas a água
tratada. Disse que é favorável a nova licitação.
Defendeu a renovação de contrato com a CESAN que tem operado para o bem de
nosso município. Explicou sobre os investimentos que a empresa já fez em Laranja da
Terra e dos prazos e deveres.

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