
Chat sobre o aumento do número de vereadores em Lages, com Olivete 
Salmória 
 

Aconteceu no dia 15/03/2012 - Das 09:00 às 10:00 
A jornalista e colunista política do Correio Lageano, Olivete Salmória, media o chat do 
portal CLMais que discute o aumento do número de vereadores na Câmara de Lages, a 
partir das 9 horas desta quinta-feira. A decisão de aumentar as vagas de legisladores de 
12 para 19 foi confirmada pelo legislativo em votação, em primeiro turno, que aconteceu 

na noite desta terça-feira (13). Foram nove votos contra dois. Apenas Marcius Machado e Aida Hoffer 
se posicionaram contra. O presidente do legislativo, Anilton Freitas não votou, mas já havia manifestado 
posição a favor. A decisão vai contra a vontade de 12 mil cidadãos que assinaram um projeto de Lei de 
Iniciativa Popular para que a quantidade de cadeiras no Legislativo não aumentasse. O 2° turno da 
votação acontece em 10 dias. As assinaturas foram colhidas pela Campanha "Diga Não para o 
Aumento de vereadores", do Correio Lageano, apoiada por parceiros. Nesta quinta-feira, você cidadão 
e eleitor tem oportunidade de manifestar sua opinião. Participe! O chat está programado para encerrar 
às 10 horas, mas poderá ser prorrogado até às 10h30min. É só acessar o site www.clmais.com.br, no 
link Interativo e clicar em chat, para entrar na sala de do bate-papo. Sobre Olivete Salmória Olivete 
Salmória tem formação e vasta experiência em jornal diário. Foi editora do Jornal Santa Catarina por 10 
anos e do Correio Lageano por outros 10. Professora universitária, atualmente também apresenta o 
programa "Bem Local", ao lado de Edson Varela (também colunista político do Correio Lageano). 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Suzani: Suzani entrou na sala. 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Moderador: Boa dia! Estou a postos para conversarmos a respeito do aumento do número de 
vereadores na Câmara de Lages. 

Igor: Igor entrou na sala. 

Sandra: Sandra entrou na sala. 

Sandra: Bom dia Olivete 

Moderador: Ola Igor. O que vc achou da atitude da Camara com relação a votação da emenda essa 
semana? 

Moderador: Bom dia Sandra. 

Igor: Achei uma vergonha para toda a cidade, gostaria de uma explicação no mínimo razoavel para 
justificar isso 

Sandra: É verdade que com o aumento de vereadores vai ser preciso aumentar o orçamento da 
câmara? Não vão usar o mesmo orçamento de hoje 

Moderador: o problema é que a comunidade participa muito pouco das reuniões da Câmara 

Moderador: O orçamento é o mesmo, 6% da receita da prefeitura. Mas, não significa que tenham de 
gastar tudo. 

Moderador: É um orçamento superior a receita de alguns municípios. 

Igor: Representatividade nos bairros não justifica, como os vereadores de joinville se viram com uma 
população mais que o dobro de Lages? 

Igor: Será que são mais eficientes? 

Sandra: pois é, concordo com o Igor 

Sandra: Tem vereador que faz tempo que não aparece nem no bairro onde morava e que ajudou eleger 
ele 



Sandra: Tem vereador que faz tempo que não aparece nem no bairro onde morava e que ajudou eleger 
ele 

Moderador: Veja que para gastar tudo eles ficam fazendo despesas, do tipo comprar computador, 
celular, pagar a conta exorbitante de telefone e demais mordomias. 

Moderador: Veja que para gastar tudo eles ficam fazendo despesas, do tipo comprar computador, 
celular, pagar a conta exorbitante de telefone e demais mordomias. 

Moderador: Veja que para gastar tudo eles ficam fazendo despesas, do tipo comprar computador, 
celular, pagar a conta exorbitante de telefone e demais mordomias. 

Moderador: Veja que para gastar tudo eles ficam fazendo despesas, do tipo comprar computador, 
celular, pagar a conta exorbitante de telefone e demais mordomias. 

Moderador: Veja que para gastar tudo eles ficam fazendo despesas, do tipo comprar computador, 
celular, pagar a conta exorbitante de telefone e demais mordomias. 

Moderador: Veja que para gastar tudo eles ficam fazendo despesas, do tipo comprar computador, 
celular, pagar a conta exorbitante de telefone e demais mordomias. 

Sandra: e ficam contratando parentes e amigos de parentes 

Moderador: Vereador não representa bairro, mas a comunidade. Sua função é fazer leis e fiscalizar o 
executivo. 

Sandra: se ao menos abrissem concurso público para contratar pessoas competentes para as funções, 
mas vira cabide de empregos 

Moderador: Aliás, não tem cumprido a função. Pouco têm fiscalizado. 

Igor: é complicado, Blumenau e Joinville são 2 cidades que estão anos luz a frente de Lages, e mesmo 
assim não tem tantos vereadores, não entendo como podem aprovar uma coisa dessas 

Sandra: é mesmo 

Igor: é puro interesse, dos atuais e dos candidatos 

Felipe: Felipe entrou na sala. 

Moderador: Sandra, o pior é que houve concurso publico, mas ao invés de despedirem os que 
ocupavam os cargos, somente contrataram os novos. A Câmara está com muitos funcionários. 

Sandra: temos tantas ruas em Lages em que começaram asfaltar e virou em buracos, pó e lama 

Sandra: cheio de gente para pouco fazer 

Igor: Nenhum vereador vai participar do chat será? seria interessante eles tirarem nossas duvidas 

Moderador: Mas, os vereadores estão vendendo apenas a ideia dos presidente de bairros que tem 
interesse em eleger-se. Falam apenas que não vai aumentar o despesa, o que é uma inverdade. O 
orçamento é o mesmo, mas a despesa vai aumentar, sim! 

Su: Su entrou na sala. 

Sandra Gar: Sandra Gar entrou na sala. 

Sandra: queria ver se não recebessem salário 

Sandra: quem iria querer ser vereador 

Su: Bom dia 

Sandra: garanto que aí a lei seria para reduzir o número de vereadores 

Alice: Alice entrou na sala. 

Moderador: Igor, certamente que os vereadores fogem da discussão. Vão viram que ao votar nem 
chegaram a ler o conteúdo da emenda. Apenas o Marcius e a Aida se pronunciaram. Os demais ficaram 
bem quietinhos. 

Su: Verdade Sandra 



Felipe: Olivete, alguns vereadores dizem que se gastava menos quando tinha 19 e 21 vereadores. Dois 
deles (Rodrigo e Toni) foram vereadores com esses número e foram presidentes. Mas eles foram 
presidentes desta legislatura e contrataram gente e aumentaram os gastos. Não é um contrasenso? 

claudia: claudia entrou na sala. 

claudia: claudia saiu da sala 

Moderador: E gastavam menos mesmo. Naquela época não tinha celular, laptop, viagens e nem os 
salárioas eram tão altos. 

mauricio: mauricio entrou na sala. 

Claudiaa: Claudiaa entrou na sala. 

Su: Por que a vontade do povo não é respeitada, por que vereadores não respeitam a opinião de 12 mil 
pessoas? 

Moderador: Uma coisa que ninguém fala é o valor dos vencimentos dos vereadores. Se fizessem um 
comparativos com as demais cidades veriam como é alto. Só são maiores da capital e algumas cidade. 
De Blumenau, para ser ter uma ideia, só com o aumento de 35% é que atingiu os 7 mil. 

Felipe: Quando votaram o orçamento, no fim do ano, eles poderiam ter diminuído o repasse e não 
fizeram, por que? 

Igor: Gostaria muito que algum vereador participasse, afinal, eles estão dizendo que estão fazendo a 
vontade do povo ao votar por 19 vagas, pra mim, não esta sendo beneficio nenhum 

Sandra: Aí, reduzem o horário de atendimento da Câmara justificando com redução de gastos 

mauricio: mauricio saiu da sala 

Moderador: Su, sabe porque a vontade do povo não é respeitada. Porque o povo se recolhe da 
discussão. Não enfrenta! E além disso contam com a memória curta do eleitor. Quanto se lembra, por 
exemplo, em quem votou para deputado na últimna eleição? Ou para vereador? 

Su: tens razão.. é hora de mudar isso 

Su: e esse chat representa um começo 

Sandra: os lageanos têm que se manifestar mais 

Sandra: procurar o Ministério Público e tentar reverter essa situação 

Sandra: tb devem dar resposta na urnas 

Sandra: as eleições estão aí 

Moderador: Quem é que lota a Câmara sempre que tem um assunto que interessa a eles: os 
presidente de bairros. Estamos vivendo a ditadura dos presidente de bairros. Que, na verdade, não 
representam nada a não ser eles mesmos. Nos bairros tbém as pessoas pouco participam. Venha que 
um bairro com 6 a 7 mil habitantes, não chegam, às vezes, a 600 o número 

Igor: pois é, mas isso também nao vai resolver o problema, uma vez que aprovado essa mudança, 19 
pessoas serão eleitas, querendo nós ou não, é praticamente impossivel convencer a maioria da 
população de que isso é ruim para a cidade 

Igor: acredito que a maioria da população lageana não tem muito estudo, e se ilude com uma cesta 
básica, e são eles que elegem essas pessoas 

Moderador: complementando.... o número de pessoas que escolhem o presidente.. 

Igor: a medida que a população for mais inteligente, os vereados nao vao mais poder dançar dessa 
forma 

Sandra: acredito que a população até discorda, mas tem medo de opinar 

James: James entrou na sala. 

Moderador: Sandra, pelo visto o Ministério Público também não quer entrar na discussão. Vejam que 
não chegou a considerar o projeto de lei de iniciativa popular. Ficou apenas no mérito da formalização 
do número de vereadores. 



Sandra: os próprios presidentes se iludem 

Sandra: os próprios presidentes se iludem 

Sandra: ajudam eleger vereadores 

James: Isso é uma vergonha... 

Sandra: depois ficam "queimados" com os moradores de seus bairros quando esses vereadores não 
fazem nada por eles 

James: pois cade o respeito com a população? 

Moderador: Os presidentes de bairros não estão iludidos eles sabem bem o que querem e usam a 
força que tem. 

bruno: bruno entrou na sala. 

Gisele Bineck: Gisele Bineck entrou na sala. 

Moderador: Ninguém considera, por exemplo, que esse pessoal alardeou que iria fazer um abaixo-
assinado com o dobro de assinaturas em favor dos 19, e onde está? não conseguiramn. 

Igor: mas eles nao irao se eleger, ou pelo menos acredito que metade não irá se eleger 

Su: presidentes de bairros são cabos elietorais de vereadores, deputados e outros, na verdade eles 
trabalham para eleger os vereadores todos os quatro anos, sempre na esperança de serem canidatos e 
eleitos, mas isso pouco acontece 

James: Mas o que podemos fazer para que isso não aconteça? 

Igor: eles alegam que terao mais chances, mais surgirao outras pessoas com mais dinheiro que eles e 
irao tomar o lugar deles, isso é certo 

Felipe: Ainda tem chance de reverter no segundo turno da votação? Como fazer isso? 

bruno: vereadores (n) 

Moderador: Acho que em primeiro lugar temos de fazer uma campanha para não eleger esses que 
ignoraram a vontade do povo. Em segundo lugar, temos de acompanhar e cobrar mais a atuação dos 
vereadores. 

Su: uma pressão popular no segundo turno, pode ajudar? se formos em peso para lá 

Moderador: Sou a fazer que começamos agora uma campanha para diminuir a despesas da Câmara. 
O número de funcionários, etc... 

James: Apoiado 

Claudiaa: o grande problema é que a população se acomoda e aceita. é mais fácil do que reagir e tentar 
mudar alguma coisa 

Claudiaa: concordo moderador 

Igor: o jornal poderia colocar na capa um convite para a população participar da proxima votação 

Igor: com hora e local 

James: se fizessemos que nem nos outros países a politica no brasil seria bem diferente 

Igor: acredito que isso seja publico 

Claudiaa: tem muita coisa pra mudar, mas temos que começar aos poucos 

Moderador: Su, claro que se a popular for em peso na Câmara no dia da votação vai ajudar. Pelo 
menos vai mostrar a eles que não é apenas a elite que defenbde os 12, como eles alegam 

Igor: mas quase ninguem sabe que horas acontece e onde acontece 

Felipe: O pessoal é revoltado quando tá na frente da tela do computador, mas não vai para as ruas 
quando precisa 

Joel: Joel entrou na sala. 

Joel: Joel saiu da sala 

bruno: tem que sair da frente da tela do computador e ir para as ruas.. 



Moderador: É esse o problema, a maioria das pessoas não querem se expor. 

Anonimo: Anonimo entrou na sala. 

Igor: minha sugestão é colocar na capa do jornal, um anuncio visivel e grande, convidando a população 
a participar dessa votaçao, informando a hora e o local 

James: o unico que se importa com a população lá é o Marcius.. 

Moderador: Boa sugestão Igor. Acho que tem de fazer isso mesmo. 

Igor: muita gente nem sabe como ocorre isso, nao sabe se pode participar e nem sabe a hora e local 

Moderador: Pelo menos o Marcius e a Aida tiveram a coragem de ir contra. 

James: mas isso a imprensa temcomo descobrir hora e local certo? 

Anonimo: Anonimo saiu da sala 

Anonimo: Anonimo entrou na sala. 

Su: Sim o Marcius e a Aida merecem respeito 

Claudiaa: além disso, eles não anunciam o horário e o dia que vão votar. fazem bem quietinhos 

Moderador: EU defendo também que tenhamos aqui o Observatório Social para acompanhar esses 
desmandos tanto na Câmara como no Executivo. 

Felipe: Observatório Social já! 

James: e se anunciar no jornal, eles nao podem antecipar??? 

Anonimo: Mas mesmo que anunciacem o horário, ninguém vai lá protestar 

Moderador: Sabemos, que a Câmara faz também vistas grossas para muitos absurdos do executivo e 
vice-versa. 

eduardo: eduardo entrou na sala. 

James: James saiu da sala 

Felipe: A votação vai ser, no mínimo dia 23...mas acho difícil, já que eles têm que convocar uma 
extraordinária. Então aposto que a votação vai ser dia 26, às 18h 

Moderador: Se cada um de nós que nos importamos, convocarmos os conhecidos e amigos e formos 
lá, acho que as coisas começam a mudar. 

Anonimo: tem q ir lá 

Anonimo: segunda e terça dessa semana eu fui 

Fabrício Furtado: Fabrício Furtado entrou na sala. 

Igor: então vamos fazer isso, o jornal tem força para divulgar a informação 

Igor: informem a hora e local de maneira abrangente e visivel 

Su: Acho que todos os outros veículos de comunicação devem se envolver nessa campanha.. 

Moderador: É provável Felipe. Certamente o jornal estará atento a data. Mas como os vereadores farão 
sem alarde, é preciso atenção. Veja que eles colocam na pauta do dia na última hora. 

Gisele Bineck: Gisele Bineck saiu da sala 

Su: nós mesmo podemos ficar atentos e nos avisarmos, para assim irmos para a Câmara com o maior 
núemro de pessoas 

Anonimo: temos que ir nas próximas sessões e já fazer pressão 

Igor: mas a informação precisa ser mais abrangente, por isso da divulgação na capa do jornal, de 
maneira clara e direta 

Su: imaginem a Câmara cheia até a rua da vergonha.. levar os 12 mil que eles dizem não ser nada 

Anonimo: se não chega no dia já tá tudo acertado de novo 

Moderador: O ideal é isso mesmo, mobilizar a comunidade. Não há outro caminho 

Anonimo: o Anilton disse que podia se 150 mil assinaturas que nada mudaria o voto dele 



Alice: Com certeza ajudaria muito se o povo se fosse até lá fazer pressão 

Moderador: O que é lamentável: a falta de participação dos demais veículos de comunicação. 

Anonimo: os empresários que estão apoiando tbm deveriam ir lá fazer pressão 

Claudiaa: Claudiaa saiu da sala 

Igor: talvez seja por falta de interesse, ou favorecimento, o que é ainda pior 

Moderador: O presidente diz isso porque sabe que isso é impossível, é muito mais do que o número de 
eleitores de Lages. 

Gisele Bineck: Gisele Bineck entrou na sala. 

Felipe: Eu sinceramente não entendo esse posicionamento dos vereadores de não ouvirem o povo....é 
uma prova que a democracia representativa está falida 

Anonimo: é q o cdl e alguns órgãos participam do movimento diga não ao aumento 

Su: O Anilton, muda sim, ele já mudou de opinião umas três vezes desde outubro 

Sandra: eles só ouvem o povo duirante a campanha 

Eliete: Eliete entrou na sala. 

Igor: mas temos que lutar com as armas que temos, o apoio de um grande jornal já é um começo, é 
uma maneira de mobilizar a comunidade e fazer a informação chegar 

Gisele Bineck: ótima opinião Felipe... 

Anonimo: o anilton assina tudo que pedem pra ele 

Anonimo: se mandam diminuir ele da ok 

Cristina: Cristina entrou na sala. 

Anonimo: se mandam aumentar dá ok 

Sandra: depois de eleitos "sobem no salto" e são arrogantes com as pessoas humildes que os 
procuram 

Moderador: A única coisa que os move: aumento da possibilidade de garantir a vaga. Não há outra! 
Acho que baixando o número de votos necessários para elger-se, aumentam suas chances de chegar 
lá. 

Su: sim, na campanha são humildes, durante o mandato não ouvem as pessoas e nem as recebem.. 
não vão aos bairros 

Su: mas se no segundo turno eles votarem pelos 12, é o que vale? quais os vereadors que poderiam 
mudar de voto? 

Sandra: e aí ficam os mesmos que parecem estar em cargos vitalícios na câmara 

Moderador: Não se dão conta que aumenta também o número de candidatos. Será duas vezes mais 
difícil conseguir os votos necessários. A disputa por cada eleitor será maior. 

Eliete: Eliete saiu da sala 

Mateus: Mateus entrou na sala. 

Moderador: Se no segundo turno votarem contra, derrubam o projeto. Fica os 12. 

Su: e quais os vereadores que podemos contar para essa mudança? 

Anonimo: precisa maioria simples pra derrubar? 

eduardo: eduardo saiu da sala 

Cristina: mas se a maioria votou para aumentar... duvido que a maioria votem para cancelar o aumento 

Joel: Joel entrou na sala. 

Moderador: É difícil dizer quais vereadores estariam dispostos a repensar o voto. 

Cristina: duvido que algum repense o voto 



Joel: Enquanto os vereadores ouvirem os partidos, e não o povo, nossa "representatividade" continuará 
assim. Não adianta ter 19 vereadores e não ser ouvido. O que tem que ser revisto, é a "qualidade" dos 
nossos vereadores, e não a quantidade. 

Tide: Tide entrou na sala. 

Cristina: sem dúvida 

Mateus: O que indigna é o fato de não considerarem a opinião da população. Ontem teve um secretário 
que disse na rádio que 12.000 assinaturas não é nada! E pensar que por 1 único voto muita gente não 
se elege 

Su: se 12 mil não é nada, imaginem 12 vereadores? 

Su: 12 vereadores valem mais de 12 mil pessoas? 

Cristina: é o que está parecendo 

Moderador: E todos eles receberam o aval de muito menos eleitores para estarem lá. 

Su: Acha que aqueles vereadores mais "antigos"conseguirão de eleger de novo? em função dessa 
questão das vagas? 

Cristina: pois é... e isso eles não levam em conta 

Anonimo: é que o povo assinou, mas não acompanha as sessões, não ve as besteiras que são 
discutidas lá 

Cristina: sim 

Su: eu não vou votar nesses caras.. 

Anonimo: essas próximas semanas, tem que ir lá em todas as sessões 

Anonimo: fazer pressão 

Felipe: Tomara que não nenhum dos 10 que votaram a favor consiga a reeleição....infelizmente o povo 
vota em quem lembra o nome, mesmo sem saber as propostas 

Felipe: Tomara que não nenhum dos 10 que votaram a favor consiga a reeleição....infelizmente o povo 
vota em quem lembra o nome, mesmo sem saber as propostas 

Mateus: Por isso a importância da criação de um observatório social! Para impedir absurdos como este, 
no futuro! 

Tide: O triste é saber que houve um dos maiores movimentos populares contra esta decisão e mesmo 
assim esses vereadores estão indo contra toda a comunidade, teremos de fazer uma campanha para 
renovasão total da câmara. 

bruno: vereadores pensam so nos interesses deles, salva-se o marcius e aida.. 

Su: vamos fazer o observatório sim, como podemos começar isso? 

Moderador: Tudo isso não aconteceria se a função de vereador não fosse remunerada. Vem que até 
os presidentes de bairros querem remuneração para exercerem a "liderança". Tudo pelo dinheiro. 

Cristina: ignorando a vontade de quem os elegeu... absurdo! 

Anonimo: como funciona o observatório social? 

Cristina: duvido que eles continuassem a se matar pelo cargo se a remuneração fosse de 1 salário 
mínimo 

Su: Um conhecida mora no Sta Clara, diz que não conhece o presidente do bairro 

Sandra: O leitor deve ficar atento aos nomes dos vereadores que votaram contra e dos candidatos que 
eles vão apoiar na eleição em outubro 

Sandra: Não votar nesses 

Moderador: Para termos aqui o Observatório basta que nos reunamos e busque orientação dos que já 
existem em outras cidade. É muito fácil. 

Cristina: com certeza... ainda bem que os nomes fora divulgados 



Su: No Vila Maria e MAria Luiza, as pessoas dizem que o candidato do bairro, eleito vereador não 
aparece por lá faz tempo.. 

Cristina: Su... essa situação se repete na maioria dos bairros 

Anonimo: o observatório social é parecido com o portal da transparencia? 

bruno: o povo pensa muito em interesse proprios tambem. na eleição o vereador que ajuda da uma 
gasolina ganha o voto.. 

Moderador: O observatório Social é um organismo não governamental, cuja rede é internacional, quem 
acompanha todas as ações dos poderes e interfere quando necessário. 

Anonimo: ah, isso é interessante 

Mateus: Esta semana ouvi de um presidente de bairro, que após a sua manifestação contra o aumento 
de vereadores, não foi mais convidado para nada pela Câmara de Vereadores. Se antes já era piuco, 
depois tem teve mais nenhum 

Moderador: O Observatório utiliza o portal transparência, mas também vai in loco quando necessário 
em busca de informações e documentos, usando os dispositivos legais. 

Moderador: Veja que em São Joaquim , o Observatório Social conseguiu interferir e reverter o número 
de vereadores. 

Anonimo: além desses mecanismos, tem que convencer o povão a não trocar voto por favores 

Felipe: Ninguém precisa ser convidado para ir até a Câmara de Vereadores...é só chegar 

Anonimo: pois se as pessoas conhecessem os candidatos, não precisaria nem da lei da ficha limpa 

Anonimo: nós temos que fazer as leis 

Moderador: Em Itajaí, o Observatório está servindo de modelo. Consegue acompanhar e até alterar 
licitações fraudulentas e até nas compras da prefeitura. 

Cristina: E o Ministério Público não pode fazer nada para vetar esse aumento de número de 
vereadores? li que é incosntitucional a decisão, segundo o Dr. Lio 

Mateus: Sei disso! Mas o que fica evidente é o comportamento interesseiro dos vereadores 

Anonimo: inconstitucional foi a forma como foi feita 

Cristina: sim 

Felipe: Cristina, é inconstitucional o aumento via decreto....mas, para se garantir eles fizeram uma 
emenda na lei orgânica (que é o certo) 

Moderador: Fica difícil, numa cidade onde a população é tão carente como a nossa. 

Anonimo: eles podem aumentar mudando a lei organica, que é o q tão fazendo agora 

Su: Precisamos fazer mais.. Ouvi dizer que vai ter debate numa rádio da cidade, alguém sabe algo? 

Anonimo: sim, a cidade é carente pq não cobra 

Anonimo: nós jogamos mto dinheiro fora 

Fabrício Furtado: Uma pergunta, se for aprovado as 19 vagas, a mobilização para? Sou a favor do 
aumento de vagas, mas que se respeite o repasse, que haja responsabilidade no gasto de dinheiro 
público e que os vereadores não sejam apenas donos de discursos vazios e demagogos, Nós 
queremos leis para melhorar a nossa cidade. 

Anonimo: vejas a ruas que são asfaltadas e depois abertas pra arrumar esgotos 

Su: por que vc acha que mais é melhor Fabrício? 

Joel: sinceramente... acho uma vergonha pra nossa cidade o que está acontecendo... "criamos um 
monstro"... as pessoas que colocamos para nos representar, estão nos ignorando. Compreendo que o 
aumento seja constitucional, mas é no mínimo imoral, tendo em vista as necessidades da nossa região. 

Joel: sinceramente... acho uma vergonha pra nossa cidade o que está acontecendo... "criamos um 
monstro"... as pessoas que colocamos para nos representar, estão nos ignorando. Compreendo que o 
aumento seja constitucional, mas é no mínimo imoral, tendo em vista as necessidades da nossa região. 



Mateus: O debate vai ser amanhã às 13:30 na 101FM . 

Moderador: Fabrício, acho que a mobilização não vai parar aqui. Há muito o que ser feito. Haverá a 
partir de agora uma maior fiscalização das ações da Câmara. 

Mateus: Vamos ver se os vereadores vão participar! 

Cristina: concordo contigo Joel 

Su: Quero ouvir para saber quais os argumentos dos vereadores e se eles vão aparece 

Moderador: Na segunda-feira também haverá debate no programa da Radio Clube (Adilson) pela 
manhã. 

Anonimo: do repasse total, normamente sobra alguma coisa e é devolvido a prefeitura, será que com 
mais veradores vai sobrar? duvido 

bruno: boaaaa joel kpaskas 

bruno: boaaaa joel kpaskas 

Moderador: Olha, deverá sobrar, pois o repaasse também aumento em um milhão esse ano. 

Su: Vocês acham que com 19 vereadores não vai ter mais gstos? que eles serão "bonzinhos" e vão 
diminuir os salário deles 

Sandra: Sandra saiu da sala 

Anonimo: pois é, então os gastos aumentam, ao contrário do que alguns defendem, de que não iria 
aumentar 

Mateus: Mas esse ano cada vereador custou mais de 500.000,00. Se seguir assim, vai é faltar 

Fabrício Furtado: Não disse que é melhor Su. Sou a favor porque acredito que existam pessoas 
dispostas a realizar o q se espera de vereador e estes merecem as mesmas chances. 

Rosangela: Rosangela entrou na sala. 

Felipe: É brincadeira com o nosso dinheiro. Eu não quero pagar R$ 7019 para 19 vereadores (na 
verdade, nem para 12) 

Moderador: E também já estão pensando em aumentar o espaço físico da Câmara. O projeto já está 
pronto para a construção de um anexo. 

Cristina: Então... ao invés de sobrar mais para ser devolvido aos cofres do municipio, o gasto será 
aumentado e não empregado em algo produtivo 

Su: Não precisamo de 19, as pessoas esquecem que o objetivo de ter a câmara, poder legislativo,é 
legislar e fiscalizar.. para isso não precisa ter 19 cadeiras lá... escolher 12 bons é suficiente 

Moderador: Com a desculpa da obra vão continuar gastando à rodo. 

Igor: Chega a ser brincadeira isso ai, não vejo ações realmente relevantes dos vereadores, são raras as 
coisas que fazem que realmente tem fundamento, falam tanto das bicicletas, mas esses dias fui passar 
com a minha na ciclovia da dom pedro, tem cada buraco ali que se eu cair em um é só juntar os 
pedaços 

sandra: sandra entrou na sala. 

Su: e mais, tem mais, presidente de bairro, na maioria, nem sabe a função do vereador, eles acham que 
vão entrar lá e arrumar ruas, colocar boca de logo, gente é preciso saber qual a função do vereador 

Cristina: Gente, em Joinville que é uma cidade muito mais rica e com uma população bem maior, a 
quatidade de vereadores é 19... porque nós temos que ter os 19? 

Su: é verdade Cristina 

Felipe: Porque tem doze pessoas que querem 19 vereadores....só doze pessoas....é para acabar 

Su: e receber salário de 7 mil? e o trabalhador assalariado.. que tem de sustentar família 

Mateus: O problema não é só o salário. É o aumento do espaço físico, que exige mais uma obra. Mais 
funcionários, assessores, etc, etc, etc 



Moderador: Vocês acham que vão reduzir, por exemplo, o número de funcionários. Pelo contrário. Os 
sete vereadores a mais também terão direito a tudo o resto dos demais: celulares, computadores, 
carros a disposição, funcionários, ..etc... 

Su: para que tanto assessor 

seixas: seixas entrou na sala. 

Pedro: Pedro entrou na sala. 

Joel: infelizmente, com essa não concordância dos vereadores em atender a população, eles 
demonstram que o único interesse é dinheiro e poder, e não nos representar. Pois se assim fosse, a 
vontade de representar seus iguais, ouviriam a voz da população. Hoje, os vereadores representam 
seus partidos, e não seus eleitores. 

Igor: bah, eu nao devia ter estudado e virado vereador, acho que eu teria uma vida muito mais tranquila 
do que a que tenho hoje hehe 

Su: mas eles não estão nem ai para a gente... cade os vereadores nesse chat? 

seixas: seixas saiu da sala 

Cristina: pois é... os vereadores, mais uma vez provaram que não estão interessados na nossa opinião 

Su: não sei Igor, a cabeça deve pesar na hora de dormir.. é a consciência pesada 

Cristina: não estão aqui pra defender o ponto de vista deles 

Moderador: Os vereadores querem ficar longe do debate. Acham que ficando quietinhos o assunto vai 
esvaziando. 

Su: quem sabe poderiam nos convencer de que 19 e bom.... 

Igor: entao o travesseiro deles deve ser de pedra 

Felipe: Acho que os vereadores não querem ouvir o povo, só isso 

Gisele Bineck: Gisele Bineck saiu da sala 

Su: é isso Felipe 

Cristina: eles não estão interessados em nossa opinião 

Cristina: é uma vergonha! 

Su: a ditadura do legislativo 

Moderador: Pessoal, acho que podemos usar a rede social - os vereadores também estão integrados - 
para pressioná-los. Até a segunda votação ainda dá tempo. 

Anonimo: vamos fazer pressão nessas próximas semanas 

Anonimo: é decisivo 

Cristina: boa... temos que usar o que ainda nos permitem, para pressiná-los 

Anonimo: vamos fazer pelas redes sossiais e vamos as sessões 

Anonimo: seg e ter as 18 horas 

Pedro: acho que a campanha deve continuar, pois nós eleitores teremos a oportunidade de fazer as 
mudanças na camara em outubro... 

Felipe: Ora integrados, Olivete.....Eles têm facebook porque é preciso, mas nem sabem usar 

Moderador: Exatamente. É preciso também comparecer lá na Cãmara. 

Mateus: Por favor divulguem: Quinta - 15/03 12h00 - RBS TV - Jornal do Almoço 12h30 - Nova Era TV 
(Esta entrevista será transmitida em outros horários, todos os dias até a próxima votação da câmara) 
Sexta - 16/03 09:45 - Rádio CBN 12h00 - SBT - Meio dia Notícias 13h30 - Rádio 101FM - Debate 
Segunda - 19/03 10h00 - Rádio Cl 

Anonimo: se tiver sessão especial pra fazer a votação eles são obrigados a anunciar nas sessões 
ordinárias na seg e ter 



Igor: bom, antes que o chat acabe, só te peço Olivete, que leve a sugestão de anunciar no jornal, de 
preferencia na capa, a data e local da votação, de preferencia todos os dias, até que aconteça, para nao 
cair no esquecimento. 

Moderador: O Mateus no repassou a programação dos debates, Por favor acompanhem. 

Cristina: boa Igor! 

Anonimo: e se ver um vereador na rua, vamos conversar com eles, pois o tony disse que nunca um 
eleitor pediu a ele pra manter os 12 

Felipe: Que vai ter hoje na RBS? 

Moderador: Fica registrada a sugestão Igor. 

Mateus: Acompanhem e divulguem para seus amigos e suas listas de e-mails 

Cristina: nenhum pediu para o Toni, foram 12 mil 

Mateus: Vamos usar a rede para envolver o maior número de pessoas possível. 

Mateus: Vai estar hoje na RBS e amanhã no SBT 

Fabrício Furtado: Mas o Toni Duarte fica esperando o povo pedir? O que ele faz na câmara??? 

Fabrício Furtado: Mas o Toni Duarte fica esperando o povo pedir? O que ele faz na câmara??? 

Pedro: e que após a sessão seja divulgado amplamente o nome dos vereadores a favor e contra... 

Cristina: sim... li os nomes no blog da revista visão 

Anonimo: claro, ele fala isso pq quer desculpar seu voto... 

Moderador: É também muito importante a abordagem dos vereadores. Eles têm de sentir como estão 
indo contra a vontade da maioria. 

Mateus: Vai ter entrevista hoje na RBS e amanhã no SBT 

Moderador: De todos os vereadores, apenas o Maircus e a Aida são a favor da redução os demais 
todos querem os 19. 

Mateus: O debate da 101 amnhã as 13:30 e na segunda na Clube às 10:00 também são muito 
importantes 

Anonimo: a aida teve a ombridade de dizer que apesar de ser favorável ao aumento, reconhece que o 
povo não quer 

Su: essa entrevista que vc se refere Mateus é com o pessoal da campanha? 

Anonimo: pelo menos isso 

Mateus: E a Sirlei Bordim que acabou de entrar! Embarcou na onda dos demais? 

Anonimo: o marcius defendeu desde sempre 

Su: e o prefeito? ele pensa o que sobre isso? 

Moderador: Não esqueça que para a Sirlei, se fossem 19 cadeiras ela teria entrado como titular da 
vaga. 

Su: afinal o Renatinho é o lider maior do partido se ele dissesse para os seus vereadores votarem pelos 
12, eles votariam 

Cristina: O Marcius sempre defendeu a permanência de 12 

Felipe: Tá, mas a Sirlei quer se eleger de novo, e votando com 19 ela não vai se eleger... 

Su: sirlei não se elege mais para nada, foi fritada nesse mandato.. ficou em uma secretaria escondida 

Moderador: O governafor Colombo já se manifestou a favor da manutenção dos 12. O prefeito prefere 
não se manifestar. Os candidatos a prefeito, todos eles defendem os 19. São mais candidatos na rua 
para pedir votos para eles. 

Igor: bom, tenho que sair, obrigado a todos, e força nessa manifestação! 

Anonimo: é isso aí 

Su: cômodo para o prefeito 



Anonimo: vamos fazer pressão nos próximos dias 

Anonimo: tbm to indo nessa 

Moderador: Vejam então que todos os que defendem as 19 vagas, o fazem por interesse pessoal. 
Porque isso influenciará no futuro político deles. 

Cristina: O problema dos cadidatos a prefeito, é que eles não pensam em ser eleitos pelos 19 e depois 
sustentá-los. 

Igor: Igor saiu da sala 

Anonimo: vou atualizar fazebook e mandar emails 

Mateus: Fica a sugestão de mantermos esse espaço de chat até o dia da próxima votação. O que acha 
Oliveti? 

Anonimo: e segunda as 18 to na camara 

Moderador: Olha Mateus, poderiamos, mesmo termos um horário por dia, para trocarmos impressão e 
acompanharmos a movimentação. 

Cristina: Manter o chat seria realmente interessante, 

Anonimo: Anonimo saiu da sala 

Mateus: Só precisa ser divulgado bem divulgado 

daniel: daniel entrou na sala. 

daniel: daniel saiu da sala 

Mateus: Poderia ser diariamente neste mesmo horário e talvez um segundo a noite 

Su: acho os chats ótimos 

Moderador: Vamos discutir com a coordenação e avisaremos no espaço do site do jornal. 

Cristina: mas gostaria que os vereadores participassem do chat 

Felipe: Mas acho que os vereadores não gostariam de participar do chat 

Felipe: Mas acho que os vereadores não gostariam de participar do chat 

Moderador: vamos ver com a coordenação e comunicaremos então no espaço do site. 

Cristina: hahaha... claeo que não gostam de participar dos chats... eles tem problemas com a opinião do 
povo 

Pedro: Pedro saiu da sala 

Moderador: O que temos de fazer é com que chegue até os vereadores o protesto da comunidade. 

Cristina: mais uma vez né Olivete 

Moderador: Derrubar o orgumento de que o movimento contra o aumento é da elite. 

Cristina: Tentar mais uma vez né Olivete 

Cristina: O que eles chamam de elite, a gente chama de pessoas que tem opinião própria e os sustenta 
juntamente com o restante do povo 

Moderador: Pessoal, estamos chegando ao fim do chat. Mas continuem dentro da proposta que 
discutimos aqui. 

Cristina: Ok, agradecemos o espaço para o debate 

bruno: bruno saiu da sala 

Cristina: um grande abraço 

Moderador: Um bom dia a todos. 

Cristina: Cristina saiu da sala 

Mateus: Mateus saiu da sala 

Cristina: Cristina entrou na sala. 

Cristina: Cristina saiu da sala 



Joel: Joel saiu da sala 

Moderador: Quinta - 15/03 12h00 - RBS TV - Jornal do Almoço 12h30 - Nova Era TV (Esta entrevista 
será transmitida em outros horários, todos os dias até a próxima votação da câmara) Sexta - 16/03 
09:45 - Rádio CBN 12h00 - SBT - Meio dia Notícias 13h30 - Rádio 101FM - Debate Segunda - 19/03 
10h00 - Rádio Clube 

Fabrício Furtado: Fabrício Furtado saiu da sala 

sandra: sandra saiu da sala 

: entrou na sala. 

: saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

: entrou na sala. 

Tide: Tide saiu da sala 

: entrou na sala. 

: saiu da sala 

: entrou na sala. 

: O Chat está desligado 

Suzani: Suzani saiu da sala 

Rosangela: Rosangela saiu da sala 

Su: Su saiu da sala 

Sandra Gar: Sandra Gar saiu da sala 

Alice: Alice saiu da sala 

: saiu da sala 

Felipe: Felipe saiu da sala 


