Câmara Municipal de Laranja da Terra

CASA LEGISLATIVA WALDEMIRO SEIBEL
Laranja da Terra – ES

PRONUNCIAMENTOS
da 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 18 de JULHO de 2022

Na sequência, foi concedida a palavra na TRIBUNA LIVRE: (...)
Servidora JEANNE
Falou da emoção em receber essa honraria e disse que já passou por várias secretarias e
CYNARA CORREA fez o seu melhor para atender a população e município.
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Agradeceu ao secretário de obras pelo atendimento em Pontões. Parabenizou ao
presidente por defender aos colegas vereadores das maledicências. Elogiou as obras na
Serra da Biquinha. Disse que as novas máquinas já estão chegando. Comentou as festas
realizadas. Comentou a obra de construção de escola estadual em Joatuba e
parabenizou as igrejas que ajudaram até o momento para o funcionamento.
Indicou para Picadão que precisa de iluminação pública. Pediu patrolamento de
Vendinha a Volta Grande e Fazenda Holz e redondezas. Falou que o morador cedeu o
cascalho de graça. Pediu por São Geraldo a Joabuta que precisa de cascalhamento
também. Disse que verificou outros pontos e estradas que precisam do mesmo
atendimento. Reclamou do esgoto em Cinco Pontões e disse que o esgoto está correndo
na rua e a situação está muito difícil. Falou que a situação está assim por mais de 1 ano.
Pediu urgência nesse atendimento. Falou da limpeza, aterro e cascalhamento na
Biquinha e agradeceu ao secretário. Falou da iluminação em Alto Sobreiro dizendo que
o prefeito já tem esse projeto em andamento. Pediu alargamento de trechos de Santa
Luzia a Cinco Pontões e ainda o melhoramento do ponto turístico, no mirante. Indicou
ainda a contratação de empresa para manutenção da iluminação em todo o município.
falou da festa da colheita que participou e viu que o poste tinha a lâmpada queimada.
Pediu ainda a reabertura da estrada na Beira do Rio.
Falou sobre o requerimento que fez, perguntando ao executivo e em especial a
Secretaria de Educação, sobre a lei que existe no Federal desde 2018, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de cada Instituição da educação tenha profissionais habilitados e
treinados para prestarem primeiros socorros nos alunos. Disse que hoje o município é
bem atendido pelo SAMU, mas que ele não está na porta da escola, precisa ligar pra
central de atendimento e precisa ter paciência. Explicou a situação do Rominho, que
em um momento de raiva fez uma postagem ofendendo alguns membros do poder
executivo e legislativo, e que ainda citou seu nome falando que concordava com tudo
que estava escrito, mas que ele nem tinha ciência do ocorrido. Reforçou que não
adianta brigar e falou que se em jogos que têm o VAR ainda acontecem erros, ainda
mais aqui. Finalizou dizendo que a população laranjense está atenta a tudo que
acontece no município.
Agradeceu ao secretário de obras pela obra na virada do Manteiga ao Ribeirão.
Agradeceu a publicação no diário oficial do calçamento para Timbuva recebido com
apoio de Dari Pagung.
Agradeceu o cascalhamento da região de Mata Pau. Pediu o cascalhamento preventivo
no local e estrada vicinal de Cinco Pontões. Agradeceu ainda a retirada do revisol do
trevo em Joatuba. Comentou a linda festa da colheita na comunidade. Falou da
campanha “sua nota vale prêmio” e incentivou a população a recolher os cupons.
Participou do programa “Mira Seibel” através da rádio. Falou de projeto para as mudas
de cacau para benefício aos produtores. Falou de evento sobre custo de manejo de
sistema de irrigação e convidou a todos para nos dias 27 e 28 em Picadão. Falou de
projetos propostos onde um não alcançou votação e outro já está na conta da prefeitura.
Elogiou o aumento do valor da premiação do concurso de café. Relatou o maquinário
que chegou durante sua gestão na secretaria.
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Falou do excelente trabalho na Biquinha. Pediu ainda melhoria na Serra dos Pombos
onde proprietário vai doar o cascalho. Pediu cascalhamento preventivo em vários
pontos do município. Falou das associações que precisam de apoio e não de denúncias.
Falou do tempo de espera para o trator do Ribeirão o qual chegou com o apoio do
deputado DaVitória. Falou que os presidentes não são remunerados e precisam de
apoio da população. Falou do grande desenvolvimento de nosso município que está
colocando Laranja da Terra em boa colocação diante dos municípios vizinhos.
Parabenizou o governador Renato Casagrande pela obra do hospital que está sendo
construído para melhor atender os capixabas. Falou dos projetos aprovados por esta
casa sempre em apoio ao Executivo e ao povo de Laranja da Terra.
Comentou as suas indicações. Comentou também os projetos em pauta. Destacou que a
Carta de Usuário favorecerá a transparência cada dia mais no site da Câmara.
Parabenizou o secretário de obras Cláudio pela obra na Serra da Biquinha. Falou do
ataque à câmara por palavras de baixo calão. Disse que não aceita que esta Casa seja
rebaixada ou a qualquer vereador. Disse que as medidas serão tomadas para trazer à luz
a verdade sobre a premiação no campeonato municipal.

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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