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PRONUNCIAMENTOS
da 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 1º de AGOSTO de 2022

Na sequência, foi concedida a palavra na TRIBUNA LIVRE: (...)
Carreiro
ROSIRLENIO
PIZZAIA

Lembrou de seu pai que com quem aprendeu a ser carreiro. Falou que gosta muito de
participar de eventos com carros de boi. Falou também sobre os cuidados com os
animais para segurança de todos. Agradeceu a homenagem recebida por ser
mantenedor e divulgador da cultura do “Carrro de Boi”.

Secretário de
Administração
Municipal LUCAS
ELTON DA SILVA

Exaltou a cultura do carro de boi e a Moção recebida. Disse que aprendeu a evoluir
onde estiver. Agradeceu a sua esposa e sua mãe por todo apoio na sua carreira.
Resumiu brevemente sua carreira profissional e dos esforços em fazer o seu melhor.
Falou que é preciso replicar o conhecimento e jamais guardar só para si. Falou que o
nosso contrato de trabalho vence todos os dias e a cada dia é preciso renovar. Destacou
a evolução da transparência no serviço público. Lembrou de homenagem recebida
enquanto operador de telemarketing da Embratel. Falou que é preciso florescer onde
Deus nos planta e todos são capazes de produzir bons frutos.

Vereador
ELSON ARMANI

Vereador
ADILSON
FERNANDES

Vereador
JAIRO MAYER

Vereador
ROBERTO
KUSTER BECKER

Falou da inauguração da praça em Joatuba e agradeceu a todos por este momento.
Pediu conserto de cabeça de ponte. Indicou também o conserto de calçamento na
Serraria Pagung e outros locais. Pediu conclusão de obra no Alto Alemanha e em todos
os distritos.
Agradeceu o atendimento de iluminação em Vendinha. Comentou o patrolamento da
estrada de Volta Grande e região. Elogiou o secretário Lucas e da moção que lhe foi
entregue. Lamentou a retirada de pauta do projeto “Bem Rural”. Reforçou seu apoio
irrestrito ao agricultor e produtor rural. Pediu limpeza do Bairro Bela Vista e a
população está pedindo providências.
Perguntou aos colegas sobre a carteira de identidade cuja produção está suspensa no
município há alguns meses. Falou que entende as intenções do prefeito quando mandou
o projeto inconstitucional do Bem Rural. Disse que ele é formado em direito e entende
bem disso e que é ditador e coronel. Lembrou da acusação de denúncia da torre celular
em Jequitibá. Falou do belo trabalho de um repórter em Laranja da Terra e da
perseguição que vem sofrendo. Falou que conhece o atual prefeito desde quando foram
vereadores juntos.
Cumprimentou a todos, parabenizou aos servidores da vigilância sanitária pelos
cuidados que estão tendo com a moto usada a trabalho, referindo-se ao bom estado em
que a mesma se encontra. Falou do Projeto Bem Rural e comentou que precisa ter mais
união entre o legislativo e o executivo, e que o projeto Bem Rural deveria ser discuido
entre os vereadores e o prefeito. Disse que o Projeto apresentava várias
inconstitucionalidas e que o encaminhou ao executivo algumas indagações referentes
ao projeto para serem respondidas, pediu que o projeto retornasse com um parecer do
Procurador do Munícipio ressaltando que o mesmo seria colocado em votação. Deixou
claro que nunca foi contra os produtores rurais.

Vereador
VALÉRIO
DEMONÉR

Visitou obra de sua indicação no Km 18 onde foi pedido um desvio. Falou que o
recurso é de 2017 e foi perdido na época, mas que agora dará certo.

Vereador
JEFERSON JASKE

Agradeceu a manutenção das estradas pelo secretário de obras. Reforçou suas
indicações que cobra obra em Cinco Pontões. Participou de reunião com direção do
COINTER que propõe consórcio da agricultura. Falou que espera que em breve o
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Vereador
HENRIQUE
KUSTER
FILHO

Vereador
JUDÁZIO SEIBEL

Palavras do
Presidente
JACKSON
BULERIANM

município possa aderir a este programa para beneficiar os agricultores. Participou ainda
de outro evento em Conceição do Castelo sobre produção rural na fruticultura e
agricultura familiar. Falou de evento em agosto sobre a cultura do cacau. Lamentou
alguns comentários que são contra projetos dos vereadores. Falou que todo projeto é
com boa intenção e não para enganar o povo. Agradeceu ao deputado Felipe Rigoni
pelos maquinários e implementos que favoreceram nosso município. Agradeceu
também ao deputado Ivair de Melo pelos recursos destinados. Parabenizou a linda
homenagem feita pela família Jaske à D. Luíza na praça de Joatuba.
Falou do projeto Bem Rural que tem mais informações que o povo não sabe. Falou que
não vai correr desse projeto assim como fez Josafá quando era vereador. Lembrou de
pedido de cidadão feito a ex-prefeito que exigia que o pedido fosse feito em seu
próprio gabinete. Reclamou que alguns pedidos não são atendidos porque são feitos por
adversários políticos. Defendeu as reportagens feitas sobre bueiro e estrada avariada
que resultam em constantes ataques do Executivo a esse canal de comunicação.
Relatou que acha muito feio o prefeito pedir aos comerciantes para não mais
patrocinarem a TV e suas reportagens. Falou que não era preciso uma lei para os
atendimentos nas propriedades particulares porque nenhum vereador ou cidadão fez
denúncia sobre isso. Lembrou da antena-gato feita em Jequitibá que alegam que o
impedimento foi por denúncia. Reclamou do atendimento no gabinete e pediu que não
mais prejudique os vereadores. Disse que todos são favoráveis ao que for bom para o
município.
Elogiou a presença e apoio dos cidadãos que utilizam o carro de boi. Parabenizou a
administração pela inauguração da praça em Joatuba. Relatou as festas das igrejas na
Festa da Colheita e parabenizou os dirigentes e participantes. Parabenizou o aterro da
estrada via Palácio. Parabenizou ao secretário Cláudio pelo cascalhamento na
Biquinha, Casa dos Pombos e região. Incentivou aos agricultores que utilizem as Notas
Rurais e guardem seus comprovantes para o tempo de incentivos ou aposentadoria.
Falou da convenção estadual que homologou a candidatura do governador Renato
Casagrande. Resumiu a grande atuação de Casagrande em todo o estado e em Laranja
da Terra. Falou da Senadora Rose de Freitas que está na chapa do governador Renato.
Lembrou que Rose foi fundamental na introdução do IFES em nosso município.
Comentou o projeto Bem Rural e disse que é importante haver diálogo para fazer
sempre o melhor para todos. Falou que quanto mais debaterem menos irão errar. Falou
que o município não tem intensão de invadir propriedades somente em curvas muito
fechadas ou perigosas procura propiciar mais segurança no ir e vir dos cidadãos. Falou
que após seus 4 mandatos nesta Casa de Leis aprendeu a ir a Brasília em qualquer
setor, no Palácio Anchieta em qualquer secretaria e por sua experiência adquirida
procura o crescimento e desenvolvimento de Laranja da Terra.
Coordenou a entrega de título de reconhecimento a cidadãos que lidam e preservam
atividades com carros de boi. Falou que não há nenhum projeto nesta Casa em atraso. E
que esse projeto Bem Rural a discussão está sendo mais extensa para encontrarem a
melhor solução. Elogiou a Festa da Colheita realizada e a inauguração da praça em
Joatuba. Agradeceu o apoio na aprovação do projeto do Carro de Boi. Reclamou a falta
de manutenção das lâmpadas queimadas em todo o município. Disse que já foi licitado
e pediu urgência no retorno ao atendimento. Disse que o novo terreno do IFES já será
comprado.

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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