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Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 18:00 horas reuniram-se 

os Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC 

sob caráter ordinário, sob a Presidência do Vereador Sr. Altair de Azeredo. Este 

verificando de que há quórum legal, conforme livro de presenças, invocando a proteção 

de Deus para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após o presidente 

solicita à assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 28/08/2.018. 

Após a leitura coloca a mesma em discussão, não havendo nada a discutir coloca a 

mesma em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente solicita à 

assessora que faça a leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Ofício dos 

moradores da Rua Leoberto Leal, Convite para Solenidade de Sete de Setembro. DO 

EXECUTIVO: Ofício Nº 166/2.018 – Encaminha Balancetes Referente ao mês de 

Julho de 2.018, Mensagem Nº 37/2.018 – Do Projeto de Lei Complementar Nº 06/2.018 

– Altera os anexos II e VI da Lei Complementar Nº 069/2.015, de 02 de Janeiro de 

2.015, que Dispõe sobre a Criação de Cargos da Fundação de Cultura e Eventos de 

Piratuba – FCEP e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 028/2.018 – Cria Programas de 

Incentivo ao uso do Complexo Turístico Termas Piratuba, através do “Ingresso 

Piratubense” e dá outras providências, que a vereadora Marli Buselato havia solicitado 

visto. O vereador Jhonatan diz que esse projeto vem atender um anseio antigo da 

população de Piratuba, a entrada mais barata ou enfim de graça no balneário, estão 

conseguindo com que seja a metade do valor para o piratubense, é uma coisa que vem 

para beneficiar e muito a nossa população, a gente sabe que muitas pessoas não tem 

condições de ir no balneário, talvez seja pelo valor do ingresso, talvez não, isso vai da 

particularidade de cada um, porém todos irão ganhar, todo piratubense vai ter o direito, 

todo piratubense vai poder usufruir o balneário que é um patrimônio público, com um 

valor mais em conta, assim estimulando os piratubenses a irem mais, falando por si 

mesmo, acaba pecando e não indo muito, a gente não aproveita tudo aquilo que a gente 

tem aqui e agora vem de encontro um anseio antigo da população de estar fazendo essa 

entrada mais barata para o nosso cidadão. O vereador Evelásio diz concordar com o 

vereador, isso vem ajudar para que os piratubenses tenham desconto, só que fica com 

dúvidas em relação aos acionistas, porque dando um exemplo o Banco do Brasil que é 

um dos maiores acionistas, digamos que queiram também dar um desconto de cinquenta 

por cento para quem tem conta ou para quem coloca um dinheiro a juro, aí também  



 

vamos ter que aprovar isso, ou podem negar? Outra coisa de duvida é em relação a 

como vai funcionar, pessoal que tem propriedades, que tem casa, pessoal de fora que 

possui empreendimentos em Piatuba vai ter direito ou não? Qual vai ser a forma de 

controle, porque também tem a possibilidade de pessoas adquirir o ingresso e não ir 

tomar o banho e vender esse ingresso na rua, gostaria de saber esses detalhes, acha que 

quando a vereadora Marli pediu visto ela fez bom trabalho para tirarem essas dúvidas e 

discutir esse assunto melhor, não que sejam contra, acha que o piratubense merece um 

incentivo para participar e desfrutar desse balneário. A vereadora Marli diz que pediu 

visto do projeto até para se aprofundar um pouco mais, porque real motivo de ter pedido 

visto foi exatamente para analisar melhor o projeto que prevê sus riscos e não lesar o 

povo piratubense como foi dito nas redes sociais, resultando o pedido, incluindo que tal 

projeto nem deveria passar por essa casa, pois os vereadores não podem legislar com a 

companhia, isso todo mundo sabe. Jamais disse aqui que ia ser contra o projeto, falou 

que ia analisar o projeto, não vai ser contra as pessoas, porque sempre trabalhou e todo 

mundo lhe conhece, tem mais de vinte anos de vida pública, sempre foi uma pessoa de 

defender muito as pessoas do nosso município, jamais ia votar contra um projeto onde 

iria prejudicar as pessoas, agora vai ter muitos acionistas que vão ser prejudicados, quer 

deixar bem claro aqui que isso aqui amanhã ou depois vai dar problema nesse projeto, 

mas vai votar favorável. O vereador Jhonatan diz que respondendo as dúvidas do 

vereador, teve assembleia geral onde os representantes do Banco do Brasil foram 

convocados para estar participando, até como é acionista também foi convidado, no 

momento não pode estar presente, mas as pessoas lá presentes decidiram essa questão 

da assembleia, que seria dessa maneira. Vai ser como a entrada? A pessoa vai lá na 

bilheteria, cartão cidadão, que aprovaram aqui já os critérios para estarem conseguindo 

o cartão cidadão em outra oportunidade, junto com um documento oficial com foto, 

carteira de identidade, de motorista e etc, na bilheteria e na catraca, porque realmente 

poderia acontecer esse fato, a pessoa vai lá compra, passa para frente, compra por cinco 

e vende por sete e sai lucrando dois pila, vai ser um por dia, por habitante. Na questão 

de quem tem imóveis se vai ganhar o desconto ou não, depende se ele vai ter o cartão 

cidadão ou não, vai ter que estar cumprindo aqueles requisitos, de estar morando três 

meses aqui, e de momento não lembra todos os requisitos, que sabe vai funcionar dessa 

maneira, acha que seria por aí. O vereador Alcides diz também querer justificar seu 

voto, porque na verdade nas comissões já foram favoráveis a esse projeto, porque como 

o vereador Jhonatan falou faz muitos anos que vinham com essa ideia de dar o ingresso, 

na verdade era para ser cem por cento e nunca conseguiram porque tinha que ter a 

maioria dos acionistas, lembra de várias vezes que foi tentado fazer isso, por causa dos 

acionistas não foi feito, porque a prefeitura na verdade ela não tem competência para 

fazer um projeto de lei porque ela não é dona, ela é acionista também, mas mesmo 

assim foi favorável no parecer, não é contra para beneficiar o povo, quer que seja  

 

 



 

beneficiado, já em outras vezes era para ser, se fosse para aprovarem a primeira coisa 

que teria que acontecer, o balneário tinha que mandar o orçamento dele para a câmara, 

porque vão mexer no orçamento do balneário, e não fizeram nada, não passa balancete, 

não passa projeto de lei, não passa nada aqui, então não é de competência da câmara, 

vai votar favorável, se o projeto é político vai ajudar, porque também é um vereador, 

então vamos tudo junto, vamos beneficiar a sociedade nossa e vamos ver se um 

acionista entrar na justiça, com certeza vai ganhar, vai derrubar o projeto que pra os 

vereadores não vai dar em nada, porque na verdade não são os vereadores que tem 

competência para aprovar uma lei que na verdade, o município é só acionista, não é 

dono, mas é favorável ao projeto. A vereadora Claudia diz que essa questão que o 

vereador Alcides levanta é exatamente a que foi sucitada nos últimos dias em virtude da 

discussão desse projeto, todos estavam presentes nas reuniões de comissão, pelo menos 

a grande maioria e realmente ninguém era contra o projeto e ninguém está contra o 

projeto, a grande questão vem da legalidade do projeto de lei, estar passando aqui pela 

câmara de vereadores, considerando que não é a prefeitura que pode legislar as regras 

que vão acontecer dentro do balneário, assim como outras sociedades de economia 

mista, não podem ser regidas pelo poder púbico que participa de suas ações, essa é uma 

questão que é muito simples e juridicamente elas precisam ser levantadas, é óbvio que 

tudo aquilo que vier em beneficio da população, sempre vai ter aprovação dessa casa, 

sempre vai ter o posicionamento favorável, por outro lado, o papel do vereador de 

analisar, de observar, de ler, de estudar e de buscar mais informações, esse é legal, é 

necessário inclusive para que a gente não cometa erros, hoje nós vamos votar um 

projeto de lei que não deveria estar aqui, como disse o vereador Alcides, se já foi 

aprovado pela assembleia e já foi aprovado pelo conselho, inclusive isso já poderia estar 

acontecendo, nós não precisava passar aqui duas semanas, três semanas discutindo um 

projeto de lei que já tem uma aprovação da competência dele dentro da empresa, isso já 

poderia estar acontecendo, é uma pena que ainda não está, mas com certeza, logo, logo 

a população vai poder se beneficiar disso. Uma outra questão que gostaria de levantar 

também é de que a população piratubense não frequenta muito o balneário e isso 

infelizmente é um fato, nós somos piratubenses e muitos de nós não vamos para a 

piscina, não vai na piscina e não vai no balneário, algumas pessoas talvez por causa do 

valor do ingresso, como disse o vereador Jhonny, mas a maioria é por realmente não se 

organizar para ir, ou não se sentir turista na própria cidade, que é uma das questões que 

sucita isso, então a diferença de cinco reais no ingresso ela não é aquilo que vai fazer 

totalmente a diferença para as pessoas irem ou não irem no balneário, embora é claro 

que aquelas pessoas que puderem comprar o ingresso mais barato vão gostar disso e vão 

se beneficiar, hoje já existem mais de cem pessoas que se beneficiam do uso do 

balneário a fins terapêuticos através da secretaria de saúde, que é uma ação que há um 

bom tempo acontece e eles não tem nenhum custo para poder frequentar, fazer uma 

hidromassagem, fazer as ginásticas deles, e tem inclusive um professor de educação 

física que acompanha eles lá, então já é uma forma de que a companhia possa contribuir 

para o bem estar da população, além disso nós temos também uma questão voltada a  



 

 

empresa, a empresa se posiciona na nossa cidade, com um dos carros chefes das 

atividades turísticas, é aquela que puxa o turismo do nosso município e é importante que 

o próprio balneário esteja sempre preparado para fazer novos investimentos e trazer 

novos atrativos para o turista e também para o povo piratubense, porque qualquer 

pessoa vai poder se beneficiar desses novos atrativos. A prestação de contas do 

balneário realmente não passa aqui para nós aprovarmos, mas ela passa pela assembleia 

e a de dois mil e dezesseis para dois mil e dezessete houve uma diferença de menos 

trezentos mil mais ou menos de arrecadação, o lucro do balneário, então isso coloca a 

empresa ainda numa posição muito confortável, mas ainda a se pensar para o futuro, 

daqui a dois, três, quatro anos, que não haja uma queda nessa receita para que não haja 

menos investimento no sentido de deixar o balneário cada vez mais atrativo para os 

turistas, é claro que essa diferença do ingresso para o piratubense não vai quebrar o 

balneário, não vai fazer com que diminua as arrecadações e os investimentos, mas nós 

temos que ter clareza, do que é legal e do que não é legal, do que é certo e do que não é 

certo, do que é de nossa competência e do que não é de nossa competência e é obvio 

que o nosso posicionamento é sim favorável e já foi desde logo que veio direto para cá e 

tomara que as pessoas realmente aproveitem o máximo esse beneficio que elas vão ter, 

mas é uma questão que precisa ser esclarecida e dita por todos nós, que o pedido de 

visto da vereadora Marli, mas depois com a análise dela e de outras análises também 

não tem nada a ver em ser positivo ou negativo e sim a querer ter um pouco mais de 

informações, porque esse é o papel do vereador e se esse papel for tolido dos vereadores 

aí a função como vereador ela perde todo seu sentido. O vereador Luiz Gomes diz que é 

favorável o seu voto sobre a questão de ganhar meio ingresso e eles estão analisando 

para dar também meio exame médico, pois encerra no final do ano o contrato com a 

clinica, então não foi feito agora porque eles tem um contrato e tem que cumprir, mas 

eles estão achando uma forma de o piratubense também ganhar meio exame, e acha que 

é uma forma legal, então é favorável. O vereador Jhonatan diz que sobre esses trezentos 

a mil a menos de arrecadação vale lembrar que até outubro ou novembro existia um 

valor de perto de três a quatro milhões em caixa que rendia, porque isso aplicado em 

renda fixa no banco vai rendendo horrores e quando foi pego em janeiro tinha vinte e 

seis mil reais em caixa, então naturalmente sem esse valor, sem esse rendimento, sem 

esses juros que foi sendo ganho, então foi aí que deu essa diferença de trezentos e 

poucos mil ou duzentos e oitenta e poucos mil, mas vem dessa diferença, acha que é 

importante também deixar registrado isso. O vereador Luiz Gomes diz que também 

tinha piscinas lá que demoravam doze horas para encher e foi gasto aproximadamente 

quatorze mil e agora é enchida em seis horas, uma diferença boa, e era onde tinha 

reclamações que a água estava fria, então foram gasto vinte e cinco mil 

aproximadamente e hoje terminou a reclamação dos turistas sobre a água fria, então 

acha que tem que dar os parabéns para a administração. A vereadora Mareci diz que 

também queria comentar sobre isso, quando o projeto chegou aqui e analisando e  



 

 

 

ouvindo comentários, também buscou informações junto com a assessora, com mais 

pessoas que tem ações no balneário, e até ia se abster de votar, porque se existe projeto 

para os idosos, se existe projeto, existe um convênio para se fazer natação, só paga a 

carteirinha e a mensalidade da natação para aquela pessoa, mas o ingresso é livre, não se 

tem um projeto, não tem nada, a pessoa está usufruindo, está usando o balneário e 

também não está pagando contribuição, não cobram nada do professor de natação, não é 

contra, mas se for analisar tem mais coisa errada, que já vem vindo de lá de trás bem 

errado, porque se tem o ingresso livre para a natação, existe um projeto, passou por essa 

casa? Não existe. Para os idosos também, tem limite? Tem outros tratamentos 

terapêuticos de várias mulheres, tem várias mulheres que participam, até lhe 

convidaram para entrar, e também não foi porque não se encaixa nos horários, claro é 

um problema seu, mas não participou, também há um limite, veio projeto para essa 

casa, no inicio causa até uma estranheza, até ia se abster de votar, mas como já houve 

tanta fofoca, tanto rolo por causa disso aqui, só por causa de um pedido de visto que 

acha que não tem nada a ver, então vai votar a favor, porque se não a população lá fora 

malha a gente, mas se fosse analisar bem tinha que se criar um projeto para tudo e 

passar por essa casa, para tudo, é favorável, não é, tem limite, tem horário, que dias? 

Mas é favorável ao projeto e quem puder usufruir que faça bom proveito. O vereador 

Alcides diz que na verdade é aquilo que falou, vai votar favorável, porque na verdade 

quem autorizou isso tudo, os idosos, o pessoal da natação é o conselho, não precisa 

passar por aqui, é aquilo que falou, se o projeto é político, vai acompanhar, vai fazer a 

sua parte também, vai votar favorável. O vereador Evelásio pergunta se então essa é a 

primeira vez que vem um projeto para ser aprovado na câmara, antes era tomada as 

decisões nas reuniões? A vereadora Mareci diz que o vereador Alcides deve saber se 

existe alguma coisa, os vereadores às vezes pecam muito, erram feio, não legislam 

mesmo como deveria ser, cada um tem seus afazeres e é muito corrido, mas também 

estão errado. O vereador Luiz Henrique diz que na verdade é uma dor de cotovelo 

grande, e quer parabenizar o Prefeito Olmir que teve a capacidade de fazer um projeto 

que veio em conta com os anseios da população, que tantos anos, doze anos nunca 

fizeram, e o prefeito Olmir teve a capacidade de ir lá fazer e levar o piratubense para 

dentro do balneário, então aí sim é de tirar o chapéu para o prefeito, vamos deixar a dor 

de cotovelo de lado, esquece a política, a vereadora fez o pedido de visto, fez o pedido 

de visto na terça e na quinta devolveu o projeto, ela acha que daqui de dentro dessa casa 

não sai as coisas para fora, apresenta emenda e se alguém acha o projeto ilegal, vota 

contra e colocamos para votação para votar, o vereador está do lado do povo, o povo 

todo é favorável ao projeto, não é porque veio ou nunca veio, sempre tem a primeira vez 

para tudo, o projeto é legal, nenhum advogado falou contra, se não vocês estariam com 

uma nota dizendo que o projeto é ilegal por isso, isso e aquilo, votem contra. A 

vereadora Marli disse que jogaram uma bomba na mão dos vereadores para sair aí  



 

 

 

espalhando para o povo, só que o projeto é ilegal, vão aprovar o projeto a favor do povo 

de Piratuba, agora tem que tirar o chapéu mesmo para o prefeito mesmo, esse tem que 

tirar o chapéu para ele. O vereador Luiz Henrique diz que teve a capacidade de fazer um 

projeto que vem de encontro com os anseios da população, isso sim tem que tirar o 

chapéu, porque estão aqui pelo povo, está aqui pelo povo, foi o povo que lhe colocou 

aqui e é o povo que lhe tira daqui. O vereador Alcides diz que estão discutindo o projeto 

e não estão discutindo dor de cotovelo, porque se fosse dor de cotovelo vocês vão ter 

muita dor de cotovelo com tudo essas obras que tem aí na cidade que o PMDB fez. O 

vereador Luiz Henique diz as obras que vão estourar, essas que fizeram. O vereador 

Alcides diz mais que fizeram, façam que o vereador quer ver. O vereador Luiz Henrique 

diz que obra que está caindo, asfalto rachando, tirando das costas que o asfalto não era 

de vocês, tem que ter peito para as coisas. O vereador Alcides diz que deixa passar mais 

dois anos aí vai conversar, espera passar mais dois anos, daí vamos ver. Não havendo 

mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Lei Nº 31/2.018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Acordo Judicial ao 

Processo Nº 030094238.2018.8.24.0016, e dá outras providências, projeto que a 

vereadora Claudia havia solicitado visto. A vereadora Claudia diz que realmente pediu 

visto como disse naquele dia, não por ser contra o projeto, especialmente para saber 

mais informações, inclusive do que o originou, não recebeu nenhuma informação da 

prefeitura, embora tenha feito o pedido através de ofício, não veio nada, não chegou 

nenhuma informação, mas para ilustrar essa informação esse curso começou lá em dois 

mil e dois, foi lá que começou, havia um coordenador da unidade que fazia isso, uma 

pessoa extra a prefeitura e que cuidava da organização desse curso pela Udesc na cidade 

e como foram cobradas essas mensalidades, aí o próprio processo deve ter explicado, o 

processo anterior, infelizmente está aí agora o prejuízo para a prefeitura, pelo que andou 

levantando também não haverá possibilidade de outras pessoas estarem ingressando 

agora porque ele já prescreveu, embora tenha sido feita uma cobrança indevida, mas 

nesse momento ninguém mais pode entrar, a não ser que haja alguém que esteja com o 

processo em andamento, foi esse um dos pedidos que fez também e não veio nenhum 

resposta, é claro que depois de uma decisão judicial como esta e aqui vem uma sugestão 

de acordo, não é contra de maneira nenhuma, é importante que se regularize essa 

situação, mas é importante também que se diga que isso é uma coisa que já está a muito 

tempo rolando pela justiça e infelizmente só agora que acabou caindo aqui e agora 

infelizmente a prefeitura vai ter que ressarcir a Udesc que ficou com o dinheiro das 

mensalidades que devolveu para a moça lá, mas que ficou com todas as  mensalidades 

das outras que pagaram e a turma tinha quase trinta alunos, então infelizmente chegou 

aqui agora e agora é hora de aprovar e fazer com que a prefeitura não tenha mais essa 

pendência. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua  



 

 

 

primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. O vereador 

Luiz Gomes diz querer falar aqui que hoje saiu uma matéria onde que a empresa que 

está fazendo a rede de tratamento de esgoto notificou a prefeitura para que a partir da 

semana que vem vai ser reaberta de novo a avenida, porque o que foi feito de dois mil e 

doze a dois mil e quinze vão ter que fazer de novo, de frente da igreja, até de frente a 

rua Paraiba, que é do lado da Marta, aquela rua que sobe e da rua Paraíba até o Vila 

Germânica só de um lado do asfalto, então infelizmente foi feito mal o serviço e vão ter 

que refazer tudo de novo, fica aqui a indignação, principalmente pelo transtorno que vai 

dar de novo, hoje só com as secundárias que estão acontecendo está um transtorno, 

então imagine que nem agora, há cinco anos atrás tinha a metade dos carros e já era um 

absurdo, então imaginem agora que não tem lugar para estacionar, infelizmente nós 

vamos conviver de novo com esse inferno mais uns meses, e se contar o dinheiro que 

foi gasto, jogado pelo ralo, isso é uma vergonha, então espera que a imprensa coloque 

nas primeiras páginas essa noticia, mais um acontecimento da administração de serviço 

mal feito. A vereadora Claudia diz que gostaria de convidar a todos, deixar o convite 

aqui, porque amanhã vai ser feita a abertura do projeto lazer, cultura e saúde na terceira 

idade, é um projeto que passou uma lei aqui nessa casa para que fosse feito um 

chamamento público para um projeto de trabalho com idosos, houve o chamamento 

público e o Grupo Sempre Unidos de Lageado Mariano foi o vencedor e aí a partir de 

amanhã as ações começam a acontecer, às 14:00 horas no salão comunitário do Mariano 

será o primeiro encontro do grupo que vai estar desenvolvendo o projeto, então como 

passou por aqui, acha importante que todos saibam e são convidados a poder participar 

e apoiar também as ações que vão acontecer. Quer também informar a todos, todos 

devem ter acompanhado, mas é importante que a gente registre isso, que foi na segunda-

feira o INEP divulgou as notas de IDEB, que é aquela nota que todos os municípios tem 

da qualidade da educação, baseado nas provas que os alunos respondem, dos quintos e 

dos nonos anos e também baseado nas taxas de reprovação e Piratuba teve um destaque 

interessante lá em dois mil e onze, depois em dois mil e quinze novamente, há uma 

ocilação às vezes desses números, mas foram os anos que teve a frente inclusive a nível 

nacional, Piratuba esteve na frente a nível nacional na educação e para esse ano agora, 

as notas que saíram agora são referentes ao que os alunos fizeram no ano de dois mil e 

dezessete, as provas e a taxa de reprovação, então nós tivemos dos anos finais, que são 

os nonos anos em dois mil e dezessete um índice de cinco vírgula sete, foi a nota que 

Piratuba teve e em dois mil quinze nós tínhamos seis ponto quatro, então houve uma 

queda de sete décimos, e nessa prova ela considera os resultados de aprendizagem em 

Português e Matemática. E referente as notas das provas Piratuba poderia ter ficado com 

a nota seis, mais em virtude das taxas de reprovação essa nota abaixa um pouquinho e 

veio para cinco ponto sete, então Piratuba cai sete décimos nessa prova dos anos finais.  



 

 

 

Dos anos iniciais que são os quintos anos, dois mil e treze tinha seis ponto oito, dois mil 

e quinze, sete ponto três, foi uma das melhores notas do país na época e agora volta a 

sete ponto um, Piratuba perde dois décimos nessa questão aí também, embora o 

rendimento do conhecimento em Português e Matemática nas provas ele tenha mantido 

sete ponto três, mas as taxas de reprovação no calculo que se faz, abaixa em dois 

décimos. Mesmo assim Piratuba se posiciona dentro de um ranking estadual, regional e 

também até Federal em posição muito boa, porque educação não é uma coisa que se faz 

de um dia para outro, a educação não se constrói de uma hora para outra, é uma 

crescente e é algo que se vai perceber os resultados a médio e longo prazo, então quer 

deixar os parabéns a todos os alunos que se envolveram com isso, a todos os professores 

que durante todos os anos de escolaridade desses alunos estiveram acompanhando, as 

famílias que acompanham e que é importantíssimo o trabalho que se faz em casa e os 

pais precisam acompanhar o desempenho escolar das crianças e dizer que Piratuba mais 

uma vez mostra as suas qualidades, infelizmente algumas quedas, mas a gente sabe que 

Piratuba tem condições de voltar a figurar entre os melhores sempre e é importante que 

a gente registre essa informação porque ela saiu na sexta-feira só as notas das provas, só 

o rendimento e na segunda-feira saiu os resultados e está circulando pelas notícias 

nacionais. O vereador Jhonatan deixa as comissões marcadas para segunda-feira, às 

8:00 horas e também quer dizer assim que quando pegaram a prefeitura, todos aqui 

sabem, foram lá ver, receberam documento, metade das máquinas em cima de cepo, já 

conseguiram arrumar as máquinas, desafogaram todas as filas da saúde, renovaram a 

frota de carro da prefeitura, compraram dois micro para a educação, mandaram fazer um 

caminhão prancha, tiveram a infelicidade daquela caçamba bater a um ano e meio da 

administração e foi sendo concertado, foi licitado agora trinta pontilhão, construíram o 

salão do parque de exposição, a casa de carne, a churrasqueira, além de economizar a 

luz lá que sempre dava seis contos por mês e tirando o mês do aniversário do município 

ou quando tem um evento que aumenta um pouco, mas caiu para seiscentos reais mais 

ou menos, a regularização do EJA, o plano diretor está saindo, fizeram plano sócio 

ambiental, reformaram a escola do Uruguai, trouxeram de volta o Canta Piratuba, então 

estão trabalhando muito, um ano e meio da administração Bile já fez muita coisa e a 

gente tem que admitir quando é feito, é por aí o caminho, estamos no caminho certo. No 

balneário também acredita que esteja sendo feita várias ações de embelezamento, de 

faturamento de receita, que foi pegar o camping de volta, antes o camping tinha uma 

fase de luz, com um funcionário lá de dentro do balneário, hoje o camping tem cinco 

fases de luz, então faltou luz num trecho, não vai faltar no camping inteiro, vai faltar só 

naquele trecho que está aquela fase e além do Ingresso Piratubense agora e diversas 

outras ações, a receita do balneário está aumentando, esse ano aumentou o equivalente a 

quinze por cento, comparado com o ano passado, já deu uma receita maior, então estão 

trabalhando e o governo está dando certo, não tem nenhum escândalo até agora, ao  



 

 

contrário do passado que volta e meia aparecia alguma coisa, não está dizendo nenhuma 

mentira aqui, não quer entrar em polêmica, mas não estão aqui para mentir ou tampar o 

sol com a peneira, então a gente sabe como algumas coisas funcionavam antes e como 

estão funcionando agora e não podem errar igual, essa administração foi eleita 

realmente para não cometer os mesmos erros, estão cuidando o máximo para não 

acontecer isso e tem certeza que a população vai saber julgar, falta dois anos e meio 

para terminar a administração, tem muita água para rolar, tem muita obra para fazer, 

espera que os vossos muros não caiam nenhum, espera que fiquem firme, que as obras 

de asfalto que vão fazer não precise abrir tudo de novo como essa da avenida, isso aí é 

uma vergonha, vamos falar a verdade é uma vergonha, nosso dinheirinho, todo mundo o 

quanto é suado para pagar as contas, para ir no mercado comprar as coisas para gerar 

imposto para cair na mão da prefeitura, enterrar oitocentos mil reais  e agora vão ter que 

abrir tudo de novo, quem vai ser responsabilizado por isso, o que que vai acontecer com 

isso aí, então enquanto vereador se sente na obrigação de reunir documentação, se for o 

caso mandar para a promotoria, mandar para o Tribunal de Contas, para onde quer que 

seja, alguém tem que ser responsabilizado por esse erro gravíssimo, não é troco de 

bodega, não é cinco, seis pila, é quase um milhão de reais, então acha que é 

importantíssimo estar averiguando melhor essa situação e que sá de repente até abrir 

uma CPI dentro dessa casa para estar investigando realmente o que aconteceu, quem 

recebeu esta obra, porque recebeu essa obra, porque não foram acolhidos, como diz na 

nota de esclarecimento da prefeitura nos ofícios encaminhados pela Casan e tal, agora 

está aí o problema, tem que resolver, não importa quem foi o culpado, tem que ser 

responsabilizado, mas tem que tocar adiante e resolver esse problema. O vereador 

Evelásio diz concordar com o vereador Jhonny, acha que se há erros no que foi 

concluído no passado tem que ser cobrado sim, os culpados tem que serem cobrados 

dentro da lei, não vai entrar em discussão, do que foi feito, pois se for aqui colocar tudo 

que o PMDB fez dentro de Piratuba acha que não saem daqui hoje, na verdade tem 

muita coisa que foi concluída, todo mundo sabe, não precisa ficar falando. A questão de 

máquinas em cima do cepo, teve presente lá olhando o que que havia e não viu metade 

do maquinário em cima do cepo, confessa que não chegou a ver isso, viu algumas 

máquinas estragadas pelo fato do maquinário ter trabalhado até o final de ano e final de 

ano todo mundo para e não tinha como concertar um retentor de patrola, como foi o 

caso que tinha uma lá, que estava com o retentor estourado, todo mundo sabe que o 

retentor é uma pecinha simples que troca em meia hora, então tinha sim algumas coisas 

que todo mundo acaba deixando em virtude dos acontecimentos, mas dentro dessa 

questão da avenida, acha que tem que ser apurado os fatos e julgado se necessário o 

responsável. O vereador Luiz Henrique diz que o vereador falou que se colocar todas as 

obras do PMDB a gente não sai dessa casa, mas pode ser que saiam preso de tanta obra 

irregular e de tanto processo, mas não quer ser preso junto, não, prefere fazer obras de 

qualidade que não caia muro, não rache asfalto, não tenha que quebrar asfalto. Aqui  



 

 

 

tenho mais uma obra do PMDB, engraçado que nenhum dos vereadores não cita, obras 

mal realizadas com dinheiro público, dinheiro do povo que foi gasto aqui, ninguém fala 

nada, falaram de obra aqui, bateram na mesa, gritaram, gritaram, mas aqui é uma delas, 

muro caindo e tal, esse é o tipo de obra do PMDB, doze anos de administração, a 

experiência, isso é experiência, vasta experiência. A vereadora colocou também a 

situação de educação, uma becel da educação que uma secretária, se nós queremos 

levantar esses índices é simples, é só a gente colocar uma secretária incompetente que 

chegue numa reunião de conselho de classe e não permita ninguém dos professores 

reprovar ninguém, é certo, você acha certo não reprovar um aluno que não aprendeu a 

ler, passar pra frente, daí não aprende a ler, não aprende a escrever, chega lá na frente 

sabe o que, não sabe nada, mas os índices do Ideb, os índices do ideb estão bonitos e a 

criança não aprendeu a ler e a escrever, dez, dez, esse é o governo que tanto se gava, 

que tanto fala, mais uma obra, mas essas são as obras bonitas. ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a declarar a Sra. Presidente agradece a Deus por mais uma reunião 

da qual lavrou-se a presente ata. Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores 

de Piratuba/SC, em 04 de Setembro de 2.018. 
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Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


