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PRONUNCIAMENTOS
da 23ª SESSÃO ORDINÁRIA
Realizados em 26 de SETEMBRO de 2022

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

Indicou pedido para o Taquaral onde tem subida com valeta. Pediu reabertura do local.
Indicou patrolamento das estradas do Picadão e da Sede até Joatuba. Disse que o
cascalho já está disponível. Disse que os produtores que pagam o nosso salário e isso
devemos atender o mínimo para eles que são as estradas boas. Pediu a todos para votar
com consciência. Falou que o nosso Brasil precisa sempre de liberdade e desejou a
todos boas eleições.
Falou de bueiro em São Geraldo que está afundando de um lado. Falou de outra
indicação na Matutina que precisa de cascalho e também em Alto Joatuba. Pediu
melhoramento no orçamento para a construção de barragens. Pediu apoio ao deputado
Ivair de Melo para ajudar nesses recursos. Falou dos recursos de Felipe Rigoni para o
Consórcio Rio Guandu. Falou das visitas aos produtores e verificação das conquistas e
necessidades de cada um. Parabenizou aos organizadores dos eventos realizados
recentemente.
Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela chuva. Reforçou o que foi falado pelo
Vereador Jeferson Jaske, que precisa pensar cada vez mais em meios para capitação de
água. Falou que fica muito feliz quando anda pelo munícipio e vários vê vários
córregos que secaram outras vezes e agora estão correndo água. Agradeceu a
administração municipal pelo trabalho feito nas estradas e disse que esse ano as
pessoas sofrerão menos com as estradas quando começar o período chuvoso. Pediu ao
executivo para cascalhar a Rua Carlos Mayer, onde fica o Campo Fértil. Comentou
sobre a reunião com o procurador do Município e falou que foi dialogado sobres as
taxas que vem cobrando iluminação pública nas roças, e que ele fez o compromisso de
conversar com o prefeito e mandar um Projeto de Lei para Câmara. Falou pra
população fazer da consciência o seu voto. Finalizou convidando toda a população para
participar da campal de Ribeirão.
Falou do belo jogo em Joatuba e da cavalgada no Córrego das Palmeiras. Indicou a
molhagem das estradas no Ribeirão por causa da Campal no fim de semana. Indicou
também a coleta de lixo no Córrego das Palmeiras. Pediu construção de caixas secas.
Reclamou da EDP-ESCELSA que está uma vergonha favorecendo a queima de muitos
equipamentos porque não está fornecendo energia de qualidade. Reclamou que toda
semana está faltando água no Sobreiro. Disse que é vergonha também para a CESAN.
Falou que tá faltando água, mas a cobrança está chegando. Convidou a todos para a
CAMPAL de Ribeirão.
Visitou as festas em São Luiz e no São Geraldo. Disse que nos locais a população pede
melhores estradas. Fez levantamento de quantas horas para patrolar o município todo e
ouviu que seriam 400 horas suficientes para essa rodada. Reclamou que estão gastando
milhões por ano e as estradas não estão de acordo. Falou que as estradas estão péssimas
e que deveriam alugar máquinas dentro do município. Pediu a todos uma eleição dos
melhores candidatos. Falou da emergência da momografia e do impedimento para que
esse equipamento chegasse a Laranja da Terra.
Pediu recursos para barragens e caixas secas. Disse que se preocupa com a agricultura
e deve haver um esforço conjunto para garantir ao produtor estabilidade. Parabenizou a
Associação de São Luiz pela linda festa. Falou da festa da comunidade luterana em São
Geraldo. Reuniu-se com o presidente da associação da Sede que tem galpão que precisa
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de reparos. Disse que já disponibilizou emenda do deputado Da Vitória para adquirir
caminhão. Destacou as muitas obras do governo do Estado beneficiando Laranja da
Terra, destacando os milhões para a educação. Disse que com as duas novas patrols o
município está desenvolvendo um belo trabalho o que dispensará a contratação de
máquinas de fora. Agradeceu ao deputado Alexandre Quintino pelos recursos para os
calçamentos em comunidades.
Falou que se reuniu com o prefeito e apresentou a ele as suas indicações. Disse que é
importante discutirmos a politica hoje para não nos depararmos amanhã semelhante o
que ocorreu na Nicarágua. Disse ao povo para abrir os olhos e não permitir que o Brasil
vire uma Venezuela ou Cuba. Destacou que o candidato deve ser favorável à vida, à
família e contra a ideologia de gênero e seja cristão, patriota e favoráveis a agricultura
forte. Pediu a todos um voto consciente no dia 2 de outubro.
Destacou a presença do ex-vereador Sérgio Seibel. Parabenizou a igreja de São
Geraldo pela festividade e igualmente a comunidade de São Luiz. Parabenizou a
secretaria de esportes pelo belo campeonato em andamento, especialmente ao jogo do
domingo que foi muito organizado. Convidou a todos para a CAMPAL. Desejou a
todos boas eleições com voto consciente. Disse que os eleitores devem se lembrar dos
candidatos que ajudam ao município de Laranja da Terra.

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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