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Falou de suas indicações e agradeceu ao prefeito e secretário Cláudio por atender aos
seus pedidos de colocação de manilhas e abertura de curva. Falou que já estão
atendendo sua indicação de iluminação em Vendinha. Indicou ainda investimentos em
iluminação pública no Niterói, em trecho até a Vila e de Loteamento. Apontou vários
outros pontos que igualmente precisam. Pediu pelo povo de Volta Grande que precisa
de reabertura de estrada. Falou que vai lutar pelo Revisol em apoio aos agricultores,
motoristas e empresas municipais.
Cumprimentou a todos os presentes. Falou sobre suas perguntas feitas ao executivo a
respeito do projeto Bem Rural, solicitando também um parecer do Procurador Jurídico.
Falou que o prefeito tirou o projeto de pauta e que por isso não teria como fazer a
votação. Disse que não mente e também não gosta de mentiras. Pediu ao prefeito para
parar de contar mentiras para a população. Falou que o prefeito o fez ter nojo da
política. Agradeceu ao prefeito por ter falado que ele foi no gabinete para reclamar do
salário, e disse que hoje na saúde têm várias pessoas ocupando o seu lugar e que não
fazem o que ele fazia sozinho. Falou que se for disputar eleição será apenas mais uma.
Disse que o prefeito o prejudicou depois que ganhou a eleição. Finalizou se
desculpando com a população e disse que precisava explicar porque tinha suas
chateações.
Falou de sua visita à ponte do Manteiga que só precisa de aterro. Indicou ainda
reabertura da estrada do Manteiga. Falou de visita de assessor de deputado federal e da
discussão sobre os recursos de 500 mil reais com o apoio de Soraya Manato. Falou da
implantação do IFES em Laranja da Terra. Falou da felicidade com o nascimento do
seu primeiro filho e da alegria em ser pai.
Falou de sua viagem a Vitória trocando ideias com outros políticos. Falou ainda de sua
viagem a Minas com o colega Jeferson onde observaram investimentos em agricultura.
Comentou a Live do prefeito e disse que não se importa quando toca no seu nome, mas
que sempre seja falada a verdade. Falou que sempre doou cascalho e areia de sua
propriedade para ajudar a população. Lembrou que sua casa sempre esteve aberta para
os trabalhadores nessas empreitadas com maquinário. Ouviu dizer que o prefeito não
aceita doação de cascalho do vereador Henrique. Disse que nunca pediu nenhum
tanque de gasolina ao prefeito mesmo que tenha usado o seu carro próprio para
atendimento na região. Lembrou que pediu demissão do cargo de secretário quando
percebeu que as promessas não foram cumpridas. Relatou que foi tentado a assinar
documentos inverídicos. Falou que quem trai uma vez, vai trair duas, três, quatro, cinco
e nunca mais para de trair.
Falou da cobrança de transmissão do campeonato via rádio. Falou de novo projeto que
é cabide de emprego, e lembrou do reajuste que é devido a todos. Falou que a
prefeitura e o governo têm dinheiro sim, e pode melhorar as condições dos
funcionários. Falou que não se pode negar a um cidadão o atendimento com
carregadeira, caçamba ou patrol e que nunca houve denúncia. Perguntou ao prefeito
enganador que fala enganando o produtor rural. Disse que as estradas estão precisando
de patrolamento enquanto duas máquinas estão estacionadas há muitos dias
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atrapalhando o estacionamento. Disse que nunca chamou o prefeito de ladrão porque
não tem provas, mas que o chama de enganador. Falou que o município está no escuro
e que precisa de investimentos na iluminação pública.
Falou da implantação de câmeras de segurança em pontos estratégicos no município.
Lembrou dos produtores que fizeram BO na delegacia e pediu mais informações se
houve alguma investigação. Indicou a manutenção da fonte da Praça Carlos Tesch para
a festa do Pommer Bround Fest. Visitou feira agrícola em Minas e elogiou muito o
evento para o produtor. Indicou mais eventos desse tipo em Laranja da Terra também.
Falou da alegria em receber seu tio Alcino Jaske que foi vereador e presidente desta
Casa. Falou da conquista de recursos para calçamento em Santa Luzia com o apoio do
deputado Adilson Espíndola. Falou da chegada de mais um implemento agrícola que
vai beneficiar a nossa agricultura. Falou do Projeto Água na Medida com direção da
UFES que busca desenvolver uma tecnologia para irrigação sustentável. Convidou a
todos para o curso de cacau em nosso município. Relatou reunião que participou que
busca atender os pecuaristas municipais com a doação de sêmen de alta qualidade.
Falou dos agricultores que lutam com a falta de chuva. Falou da implantação do
SAMU em Itarana. Visitou a instituição Fé e Alegria viu um pouco das atividades
desenvolvidas. Parabenizou ao Vilmar Buzzlaff pela organização de exposição de
fotografias e dedicação ao projeto. Destacou a organização para a festa do broto
pomerano. Lembrou de esforço com o deputado Alexandre Quintino que repassou
recursos para 3 mil metros de calçamento rural que vai contemplar comunidades
laranjenses. Disse que é favorável a prefeitura ajudar aos cidadãos que precisam de
abertura de terreiro, estradas e carreadores. Disse que pessoas de outros municípios
utilizam o nosso hospital e fazem elogios do atendimento. Falou que a chegada do
IFES trará o desenvolvimento em vários setores do município.
Falou que todos os projetos de lei encaminhados à Câmara estão em pauta. Agradeceu
ao secretário Cláudio Pagung pelas grandes obras no município. Comentou o piso
mínimo aos técnicos da saúde.

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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