Câmara Municipal de Laranja da Terra

CASA LEGISLATIVA WALDEMIRO SEIBEL
Laranja da Terra – ES

PRONUNCIAMENTOS
da 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 19 de SETEMBRO de 2022

Na sequência, foi concedida a palavra na TRIBUNA LIVRE: (...)
Secretário de
Finanças Laranjense
ERILDO RUTSATZ

Vereador
ROBERTO
KUSTER BECKER

Vereador
JEFERSON JASKE

Vereador
ADILSON
FERNANDES
Vereador
VALÉRIO
DEMONÉR
Vereador
JAIRO MAYER

Falou da sua atuação junto à secretaria de finanças de Laranja da Terra e dos desafios
que esta função traz. Disse que passou muitas horas da noite para atender a demanda.
Agradeceu à sua esposa pela compreensão e também aos seus pais pelo ensino do valor
do trabalho honesto. Falou da responsabilidade. Agradeceu sobretudo a Deus pela
capacitação. Falou que sempre busca maneiras de ajudar a administração na gerência
dos recursos.
Cumprimentou a os nobres colegas vereadores a mesa diretora e a todos que estão
assistindo em casa roberto disse ter ótimas notícias para o distrito de sobreiro desde
semana passada começou a reabertura e o patrolamento das estradas estão fazendo um
trabalho que aguardamos a muito tempo, quero mandar um abraço a secretaria de obras
o trabalho que foi feito esta espetacular, eu só gostaria de relembra uma indicação que
fiz anteriormente que é consertar as laterais das pontes que estão perigosas peço a
sensibilidade do prefeito que faça essa indicação roberto disse que conversou com
Valdeir pra ver se tem como ampliar o bueiro da tilda que também está perigoso do
mesmo modo que foi feito em Manteiga, Ribeirão roberto aguarda que seja feito no
córrego do Criciúma e conversou com Valdeir que tem que mexer na serra do
crisciuma que desde que foi rebaixada não foi feito mais nada , roberto diz que em alto
crisciuma por baixo da casa da Sivanda tem uma reta que tem muito buraco tem um
afundamento muito grande e quando for mexer tem que jogar um cascalho para elevar
estrada, semana passada fizeram um cascalhamento no auto sobreiro disseram que ia
ser feito em todas as ruas mais não foi feito precisa voltar lá e fazer roberto diz que
fizeram alguns quebra motas muito alto que estão prejudicando os motoristas tivemos
também uma grata notícia que é a iluminação pública chegou mais não será possível
para toadas as ruas e também está sendo colocado os quebra-molas serão colocados
três quebra-molas já colocaram as placas , diz que ainda precisa colocar um próximo a
Lurdinha roberto agradece a ao prefeito pelas obras e diz que é contra reeleição mais
que deveria ter eleição todo ano pois sempre que tem eleição as obras acontece ,
roberto convida a todos para a campal de ribeirão que vai ser daqui duas semanas
fiquem todos com DEUS .
Falou de suas indicações para cascalhamento em Córrego Ventania, na comunidade
São Geraldo a Barra do Taquaral e extensão de rede de esgoto em Santa Luzia.
Convidou a todos para a festa da comunidade luterana em São Geraldo e da Associação
de produtores de São Luiz de Miranda. Lembrou das barragens para produtores feita no
seu tempo de secretário de agricultura. Pediu inclusão de novas barragens no
orçamento municipal o que dará mais segurança no período de seca.
Indicou o patrolamento e cascalhamento da estrada até Joabuta. Pediu limpeza da
estrada do Jequitbá até Picadão. Pediu iluminação pública em alguns locais. Agradeceu
o cascalhamento em rua de loteamento.
Visitou o cascalhamento e reabertura de estrada no Córrego do Manteiga. Agradeceu
ao morador que doou o cascalho. Acompanhou os trabalhos no Ribeirão e agradeceu
aos operadores. Falou do curso do café e comentou sobre as altas taxas de iluminação.
Falou que é preciso esforço conjunto para ajudar o agricultor. Indicou também a
redução da taxa de iluminação pública da área urbana.
Mostrou a construção de ponte em Volta Grande e verificou que os moradores dizem
que ela está ficando muito baixa e por isso pediram a elevação da obra. Citou bueiro
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que precisa de sinalização e conserto. Cobrou melhoramento de iluminação pública e
redução de taxas de esgoto. Indicou o calçamento de alguns trechinhos em Sobreiro,
especialmente ao redor do cemitério. Convidou a todos para as festas em São Geraldo.
Agradeceu o cascalhamento no Timbuva. Indicou o cascalhamento no Cachoeirão e em
outros locais a pedido dos produtores. Falou que no Santana um morador vai doar o
cascalho. Falou do Caminho do Campo que precisa de projeto para avançar junto ao
governo. Pediu mais empenho da Câmara Municipal nesses projetos de caminho do
campo em auxílio ao Executivo. Visitou várias comunidades e ouviu do povo e
religiosos as necessidades. Falou de pequenos calçamentos que serão feitos nestas
comunidades dando mais qualidade aos locais.
Relatou sua participação em curso em Itarana. Comentou o jogo municipal que contou
com a arbitragem de qualidade. Falou de sua indicação de melhoramentos nas estradas
do Ribeirão, Veado, Machado e Crisciúma. Observou que nas férias do secretário de
obras o serviço está andando. Disse ao prefeito que não negou água nem cascalho a
ninguém. Anunciou ao povo que será aberto um Processo Seletivo. Disse que o seu
cascalho está à disposição do município.
Indicou em 2018 a ampliação da iluminação pública e agradeceu o início desse
atendimento. Disse que também já foi definida a empresa que prestará o atendimento.
Falou da lei de 2002 que está confusa sobre taxa de iluminação pública. Perguntou
porque estão cobrando só agora taxas fixadas há muito tempo. Falou do curso que o
servidores do legislativo e os vereadores estão participando. Agradeceu a chegada de
caçamba truck e caçamba toco com apoio do governador e ex-deputado Givaldo.
Elogiou o campeonato municipal. falou da avaliação do IDEP e da nossa excelente
colocação. Disse que é fundamental valorizar as professores e escolas. Falou do
Caminhos do Campo que já está com pedido direto ao governador. Disse que é preciso
haver sempre diálogo entre Executivo e Legislativo e vice-versa. Parabenizou a escola
Luiz Joffroy que vai participar em evento em Campinas.

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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