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CASA LEGISLATIVA WALDEMIRO SEIBEL
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PRONUNCIAMENTOS
da 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 18 de ABRIL de 2022

Na sequência, foi concedida a palavra na TRIBUNA LIVRE: (...)
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Pediu aos proprietários que rocem as margens de suas propriedades para
facilitar o trabalho das máquinas patroladoras preservando as boas condições
das cercas. Agradeceu ao secretário de obras pelo atendimento nas estradas.
Pediu ainda para outros trechos que não foram atendidos. Indicou limpeza do
antigo campo em Santa Luzia onde o capim está muito alto. Pediu conclusão de
patrolamento em Cinco pontões e Taquaral. Elogiou os preparativos para a festa
da cidade. Disse que é muito importante essa festa para alegrar a população uma
vez por ano. Falou que jamais abandona os produtores rurais que são a base de
nosso município.
Fez a indicação do podamento das árvores do Bairro Bela Vista e sede do
município.
Indicou o cascalhamento na serra da biquinhaJuntamente com o vereador Judázio Seibel indicou o cascalhamento e
patrolamento da estradas do Picadão para o Clube do Guiné.
Relembrou que falta o patrolamento das estradas do Córrego Machado e demais
localidade que estão precisando. Agradeceu o trabalho feito no Córrego do
Ribeirão.
Lembrou da questão do lixo na região do Córrego Crisciúma que está faltando a
coleta do lixo,
Indicação de lavagem das ruas do Crisciúma.,
Indicou a pintura de quebra molas na Vila que estão mal sinalizados e
prejudicando os veículos. Lembrou que em Sobreiro foram feitos quabra molas
muito fora do padrão estadual e por isso a população arrancou quase todos.
Indicou também o calçamento em Santa Luzia e na Vila Paraíso. Agradeceu ao
secretário Cláudio que está fazendo grande esforço para atender a todos. Avisou
a todos que o Dr. Hugo voltará a atender a região de Joatuba e Vendinha.
Agradeceu o secretário Carlinhos pelo esforço no retorno desse profissional.
Falou da festa municipal que sempre traz alegria a todos. Falou do campeonato
municipal que dá motivação ao esporte de Laranja da Terra.
Esclareceu sua fala anterior sobre barra de direção de veículo que transporta
alunos. Disse que já conversou com o Danilo da Educação sobre os perigos do
transporte nessas condições. Acrescentou que os pneus desse ônibus estão no
arame chegando até a estourar recentemente. Disse que não deixará a sua filha
viajar com veículo sem manutenção. Lembrou que um ônibus foi comprado
para a terceira idade e se encontra em local desconhecido. Disse que se fosse na
sua gestão não haveria permissão para funcionar esse tipo de transporte público.
Lembrou que foi vítima de uma carro que quebrou a barra de direção e desde
sua juventude sofre fisicamente devido a esse gravíssimo acidade. Por isso
alerta sobre a importância da manutenção sistemática e supervisionada. Disse
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ao prefeito que não está transportando boi ou porco, mas sim, gente. Falou que
desde que assumiu o cargo deve ter a responsabilidade desses atendimentos e
não precisa ser ônibus novo, mas precisa ter ônibus com manutenção em dia.
Disse ao povo que se todos cobrarem podem conseguir, mas se todos se calarem
será o final do município de Laranja da Terra. Cobrou também a limpeza das
caixas dágua que estão sujas e os campos de futebol estão sem água. Perguntou
se há fraldas na creche ou se os pais ainda precisam comprar do próprio bolso.
Disse que as últimas chuvas não foram suficientes para acabar com as estradas e
que as mesmas já estavam em péssima situação antes disso. Indicou
melhoramento em estrada onde há muito perigo para os motoristas. Cobrou o
conserto de calçada em Sobreiro cujo pedido foi feito há muitos tempo.
Lamentou que os ônibus escolares estão amarrados com borracha. Falou que é
preciso organizar a educação, as estradas, a saúde. Disse que festa é boa, mas
que as prioridades devem ser feitas primeiro. Disse que as sucatas estão
acabando e os carros novos não estão chegando. Reclamou que os ônibus
escolares estão encostados sem manutenção. Reclamou da iluminação pública
que está sendo cobrada, mas não oferecida. Participou de cavalgada e elogiou o
evento.
Indicou a instalação de câmaras de segurança em alguns pontos da cidade e
distritos fazendo monitoramento para o bem de todos. Indicou também a
roçadeira hidráulica articulada para auxiliar na roçagem das principais vias do
município. Indicou a compra de pó de café da agricultura familiar de nossos
produtores. Lembrou do concurso de café e da vacinação da febre aftosa.
Parabenizou a abertura do mercado Barcelos. Comentou sobre projeto que
apresentou sobre a captação de recursos incluindo a construção de várias
barragens e produção de horticultura.
Comentou sobre os roubos que ocorriam nas áreas rurais e da importância do
patrulhamento rural. Enalteceu a administração municipal que conseguiu junto
ao Estado o recapeamento das ruas do bairro Bela Vista. Lembrou que as
emendas devem ser discutidas e acordadas agora antes das eleições. Falou que o
deputado Da Vitória se colocou à disposição para acompanhar os vereadores em
Brasília. Falou que no tempo de seu pai Mira Seibel prefeito o motorista do
ônibus escolar passava a lista dos reparos necessários para transportar os alunos
e que não recebia autorização para seguir viagem caso os reparos não tenham
sido todos feitos. Disse que precisamos de prevenção e cuidados todo especiais
no transporte de vidas humanas. Indicou aos motoristas que façam protocolo
dos reclamos de cada veículo em sua responsabilidade. Foi a duas festas de
crisma e ouviu sobre acidente de caminhão no Timbuva. Disse que todo bem
deve ser zelado porque é patrimônio do povo. Falou que irá à reunião de
associação em São Luiz de Miranda. Comentou sobre os pedidos das
associações e do recebimento de vários equipamentos e utensílios. Falou de
bueiros entupidos da Vila até Biquinha. Disse que é preciso esforço para que os
visitantes levem boa impressão de nosso município. Falou que não podemos
deixar que o lixo seja deixado na Avenida Principal.
Falou de ordem de serviço que acompanhou sobre a construção de pontes no
Km 18, no Jequitibá e no Manteiga. Comentou sobre o evento do Guilhermino
onde vários palestrantes contribuíram para o melhoramento da colheita de café.
Ficou triste com a liberação de carnaval justamente nos tempos da quaresma e
semana santa. Falou de lâmpadas queimadas que prejudicou as apresentações da
igreja nessa festividade religiosa. Falou também da ordem de serviço de dois
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calçamentos. Indicou a colocação de placas “Seja Bem-vindo” na entrada da
cidade e distritos. Comentou sobre emendas que estão chegando para mais
aquisições importantes. Falou do aniversário da ADL e convidou a todos.
Comentou sobre o transporte escolar e das cobranças já feitas no setor. Pediu a
entrega dos maquinários ao secretário Silvio. Indicou a instalação de câmeras de
vídeo de monitoramento e a criação do Conselho Municipal de Segurança.
Indicou a instalação de câmeras também na oficina e garagem municipal e a
possível subtração de peças de veículos. Agradeceu ao secretário Cláudio e
Edson Mariano. Agradeceu especialmente ao Luiz pelo desentupimento do
esgoto da Vila. Falou da secretaria de esportes e que tem dificuldades para
atender a todos os reclamos da pasta. Falou sobre o atendimento na iluminação
pública. Disse que não é função do funcionário comprar lâmpadas, mas somente
instalar. Falou que há muitas lâmpadas queimadas e de locais que estão sem os
braços. Questionou o destino desses sumiços. Disse que não é da politica do
confronto, e sim do diálogo. disse que é contra a tomada de empréstimo pelo
município. Disse que é favorável a festa do município.

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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