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PRONUNCIAMENTOS
da 21ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 19 de SETEMBRO de 2022

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

Vereador
ADILSON
FERNANDES

Vereador
ROBERTO
BECKER

Vereador
JAIRO MAYER

Vereador
HENRIQUE
KUSTER

Vereador
VALÉRIO
DEMONÉR

Vereador
JUDÁZIO SEIBEL

Comentou sobre a retirada de pauta do projeto “Bem Rural” e lamentou em nome dos
produtores. Disse que se alguém tem divergência com o prefeito que vá até o seu
gabinete acertar as diferenças. Pediu que o tempo regimental de tribuna seja igual para
todos os vereadores. Falou da sua indicação ao prefeito sobre colocação das manilhas
perto da Praça Carlos Tesch até o posto do Beto a qual foi conversada diretamente com
o prefeito e já está sendo atendida.
Falou sobre a live do prefeito, disse que ouviu parte dela com satisfação, mas que
depois o prefeito começou a falar mentiras. Disse que não fez live pra rebater o
prefeito, só usou o espaço da Tribuna Livre que é seu direito. Falou que fez apenas um
desabafo, mostrando toda perseguição que vem sofrendo. Disse que o prefeito abordou
na live assuntos em uma falta de ética que ele não esperava vindo da maior autoridade
do município. Agradeceu ao prefeito por ter mostrado para a população o quanto ele
estava certo. Parabenizou ao vereador Jairo Mayer, por ter sua indicação atendida,
referente a implantação de quebra molas em frente à escola. Finalizou se desculpando
com a população e disse que espera que esse assunto tenha se encerrado.
Indicou o fechamento de rua durante os horários escolares da escola municipal da Sede.
Indicou ainda a criação de estacionamento no Bairro Niterói perto dos pontos
comerciais. Falou de morador que pediu a retirada de duas caçambas de terra e em
resposta o prefeito disse que não poderia fazer isso porque os 9 vereadores o teriam
denunciado. Afirmou que jamais denunciou prefeito por atender a um cidadão. Disse
que o prefeito está para atender o povo. Lembrou da falta de reajuste aos funcionários
que já está defasado. Disse que quando se assume uma prefeitura, assume-se também
os seus débitos e encargos.
Falou de suas indicações de patrolamento das estradas de Ribeirão, Crisciúma e
Córrego do Machado pedindo em nome do povo. Perguntou ao prefeito se o município
que tem 4 máquinas patrol ainda precisa de alugar outras máquinas. Comentou a Live
do prefeito que disse “quando a carruagem passa os cachorros latem”. Falou que na sua
casa tem 3 cachorros e quando eles latem é porque tem alguma coisa, nem que seja um
gambá pegando ovo. Lembrou do equipamento de irrigação do campo de Ribeirão que
sumiu e se ninguém falasse nada, como seria. Falou das máquinas paradas que
abastecem, das torres-gato. Disse que mais vale um cachorro amigo, do que um amigo
cachorro.
Agradeceu ao secretário de obras e prefeito por iniciar a reabertura da estrada do
Manteiga. Lembrou que também já indicou a construção de quebra-molas perto da
escola.
Visitou o Crisciúma que recebe anualmente a equipe médica para atender os produtores
e cidadãos. Destacou a participação do SICOOB que doou bonés a todos os que foram
ao atendimento. Ouviu reclamações do abandono da associação de Crisciúma e da
inoperância atual por falta de apoio e por isso está impedida de receber doações. Pediu
mais suporte para a criação de nova associação. Parabenizou a festa da ADL que voltou
às atividades anuais pós-pandemia e falou da importância de sua contribuição
educacional para toda a região e estado. Falou de outra associação e albergue Martinho
Lutero que acolhe as pessoas de qualquer religião dando o suporte necessário.
Convidou a todos para a festa do broto e da concertina.
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Pediu mais cautela do Executivo e Legislativo quanto às expressões utilizadas nas
Lives e discursos ofensivos. Cumprimentou a todos os presentes e convidou a melhor
festa municipal que é a festa do Broto. Falou da necessidade de atender os servidores e
seus direitos. agradeceu aos professores da UFES pelo apoio a Laranja da Terra
especialmente em Crisciúma.

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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