
Vereador Marcius Machado participa de chat sobre o aumento de 
vereadores em Lages 
 

Aconteceu no dia 16/03/2012 - Das 09:00 às 10:00 
Nesta sexta-feira (16) o CLMais promove um novo chat sobre o aumento de vereadores 
em Lages, de 12 para 19. Desta vez, o convidado é o vereador Marcius Machado. O 
bate-papo será mediado pelo analista político Luiz Spuldaro, presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Lages (Acil). O chat inicia às 9 horas e encerra às 10 horas, 

podendo ser prorrogado até às 10h30min. O bate-papo é para esclarecer a população sobre o impacto 
que o aumento de sete vagas na Câmara de Vereadores pode causar à socidedade. Em votação na 
Câmara de Vereadores, em primeiro turno, na terça-feira (13) nove vereadores votaram a favor do 
aumento de vagas. Apenas dois se posicionaram contra, Aida Hoffer e Marcius Machado, convidado 
para o chat desta sexta. Para participar basta clicar no banner na parte superior da home do CLMais. O 
internauta tem ainda as opções de acessar a matéria sobre o assunto na página de abertura do portal e 
clicar no link para ir direto ao chat e, também, pode clicar em chat, dentro da aba Interativo, no menu da 
mesma página (abertura). Participe! Sobre Marcius Machado Marcius Machado é formado e pós-
graduado em Ciência Política e em Direito. Foi presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política e 
presidente do DCE da Uniplac por 2 vezes; delegado da UCE e da UNE em vários congressos; diretor 
da UCE do Planalto Catarinense; participou como palestrante na Mostra Milton Santos de Ciência Tec. 
na Bienal da UNE, no Rio de Janeiro; ministra cursos de oratória; participou do FSM em Caracas, 
Venezuela e do Congresso da OCLAE em Quito, Equador e eleito vereador em Lages. 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Moderador: Moderador entrou na sala. 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Moderador: Bom diaaa todos... 

Suzani: Suzani entrou na sala. 

Moderador: Estamos a postos para discutir o assunto previsto. Sejam todos benvindos 

Su: Su entrou na sala. 

Moderador: tcherto 

Su: Olá 

Moderador: oi td certo vamos começar 

Moderador: vamos sim 

Moderador: aumento do número de vereadores... contra ou a favor o porque? 

Moderador: onde anda o MArcius? 

Moderador: to aqui! 

Moderador: Marcius Machado 

Moderador: acho que o marcius está entrando como moderador 

Moderador: sim.. estou como moderador 

Moderador: está havendo 2 moderadores 

Moderador: rsrsr 

Moderador: nao tem outra senha para o marcius n etrar oh su? 

Su: Por que os vereadores querem insistir em dizer que a comunidade que 19, sendo que todos, sem 
distinção de classe social querem 12? 

Moderador: ele está teclando como moderador tb 



Moderador: marcius parabens pela postura ew pelas suas atitudes 

Moderador: obrigadoo... 

Su: o Marcius.. responde aí! 

Moderador: ok entao blz pensei que ele entraria como MArcius pra ficar mais claro 

Moderador: realmente não há necessidade de aumentarmos o número de vereadores 

Moderador: eu tb 

Moderador: rsrs (Marcius Machado) 

Moderador: tenho admirado cada vez mais a postura do vereador MArcius que tem sido uma grata 
revelação como vereador 

Moderador: vou fazer assim... nas minhas postagens vou postar o meu nome (Marcius Machado) 

Moderador: ok fica mais claro assim, 

Moderador: temos hoje um discurso de quem defendo o aumento sobre a representatividade... 

Felipe: Felipe entrou na sala. 

Cristina Graebin: Cristina Graebin entrou na sala. 

Moderador: deixe gravado o seu nome e só cole para nao digitar cada vez 

Sue: Sue entrou na sala. 

Moderador: ok 

Moderador: ok (Marcius Machado) 

Moderador: alguém é a favor do aumento? (Marcius Machado) 

Felipe: Felipe saiu da sala 

Moderador: como tem sido a reação dos demais vereadores mediante essa reação popular, marcius? 

Su: Marcius... vai responder aqui.. 

Layon Schneider: Layon Schneider entrou na sala. 

claudia: claudia entrou na sala. 

Cristina Graebin: Bom dia Marcius! Sou contra o aumento, com certeza! 

Felipe: Felipe entrou na sala. 

Moderador: a reação num primeiro momento é de apatia (Marcius Machado) 

Moderador: será que os demais vereadores assim como vc e a aida nao vão se sensibilizar com a 
reaçãopopular,marcius? 

Layon Schneider: Bom Dia Senhores Internautas 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Moderador: marcius vc vê alguma possibilidade de mudança de atitude de algum deles 

Moderador: marcius vc vê alguma possibilidade de mudança de atitude de algum deles 

Moderador: seja benvindo Layon 

Marcius Machado: Marcius Machado entrou na sala. 

Moderador: Boa sigla essa Lyon: LS.... 

Marcius Machado: oiee 

Marcius Machado: agora deu certo não estou como moderador 

Su: Quem é moderador? 

Moderador: grande abraço MArcius e parabens pela postura 

Su: Quem é o moderador? 

Marcius Machado: obrigadoo... estamos juntos nesta luta democratica... 

Moderador: assim melhorou se nao eu iria falar por ti e vice versa...hehe 



Marcius Machado: verdade... 

Felipe: Não existe chance de algum vereador dar o braço a torcer? 

Moderador: moderador é Luiz Spuldaro 

Su: MArcius quem vc acha que pode mudar de voto? 

Marcius Machado: hoje os vereadores estão irredutiveis 

MAIKON CARNEIRO: MAIKON CARNEIRO entrou na sala. 

Su: quem poderia te a ombridade de aceitar a vontade do povo? 

Moderador: uma pena q está faltando sensibilidade aos vereadores excessão a vc e a aida 

Marcius Machado: mas há vereadores que no início eles queriam 12 outros 15 e um 17 

MAIKON CARNEIRO: BOM DIA TODOS 

Moderador: pois é e agora eles querem 19... 

Marcius Machado: mas hoje como já votaram eles acreditam que estariam se humilhando ou algo 
assim 

MAIKON CARNEIRO: ACREDITO SER VÁLIDO O AUMENTO DE VEREADORES 

Moderador: seja benvindo Maikon 

Layon Schneider: é isso aew Sr. Spuldaro, LS's contra o aumento rsrs 

Thiago R S Feldhaus: Thiago R S Feldhaus entrou na sala. 

Su: O Anilton toda vida fica mudando de posição, mas prefiro alguém como a Aida que voltou a atrás do 
que um cabeça dura como o resto... 

Su: Por que Maycon? gastar mais é melhor? 

Moderador: pois é.... 

MAIKON CARNEIRO: PESSOAS DE COMUNIDADES JAMAIS TERÃO CHANCE DE REPRESENTAR 
SUA REGIÃO COM APENAS 12 VAGAS 

MAIKON CARNEIRO: O PODER ECONOMICO IMPERA NAS ELEIÇÕES DE HOJE EM DIA 

Sue: E você acha que se tiver 19, não vai ser ainda pior? Com certeza a história vai ser a mesma... 

MAIKON CARNEIRO: É SÓ ANALISAR QUEM SÃO OS VEREADORES DE HOJE, TODOS BEM 
SUCEDIDOS 

Moderador: mas a camara não precisa necessariamente ter a representação de todos, basta que tenha 
excelentes representantes e que tenham eficiencia 

Marcius Machado: Maikon a questão da representatividade só teremos de fato com o Voto distrital 

Su: Maycon, eu acho que com 19 é mais gastos, e eu sinceramente quero vereador inteligente qye 
entenda de leis 

Marcius Machado: hoje é quase impossivel alguem se eleger só os votos do seu bairro! 

MAIKON CARNEIRO: QUANDO TINHAMOS 21 ERA DIFERENTE, A PENHA TINHA O LILI, O STA 
CATARINA O MADRUGUINHA..... 

Moderador: marcius mude a opção de fala com TODOS,,,, 

MAIKON CARNEIRO: MAS HOJE NÃO É ASSIM QUE FUNCIONA, TRABALHO EM ELEIÇÕES A 
ANOS E A COMPRA DE VOTOS E CABOS ELEITORAIS É ESCANCARADA 

Cecilia : Cecilia entrou na sala. 

Vagner: Vagner entrou na sala. 

Su: Me desculpe, mas vc sabe Maycon, para que serve um vereador? 

Su: qual a função dele? 

MAIKON CARNEIRO: A POPULAÇÃO BRASILEIRA INFELIZMENTE NÃO SABE ESCOLHER 

Marcius Machado: não aparece pra mim aqui 



Felipe: Maikon, tem dois presidentes de bairro hoje (anilton e appolinário), dois líderes comunitário (toni 
e gean), dois sindicalistas (moro e eloi), duas professoras (aida e neusa).... 

MAIKON CARNEIRO: COM CERTEZA 

Su: se não sabe com 12 não vai ser com 19 que saberá neh Maycon 

Felipe: se não sabe escolher, porque escolher mais? 

Moderador: MAIKON, para comprar voto tem que ter um que compre e outro que venda... 

Marcius Machado: vou sair e retornar de novo... 

Marcius Machado: Marcius Machado saiu da sala 

Thiago R S Feldhaus: Vereador! na sua opinião. O motivo que levou os vereadores ir contra a 
população foi uma possível " mais fácil Reeleição"? 

Marcius Machado: Marcius Machado entrou na sala. 

Moderador: com certeza fdacilita e muito a reeleição dos atuais 

MAIKON CARNEIRO: SIM, POR ISSO DIGO QUE A POPULAÇÃO AINDA É ANALFABETA 
POLITICAMENTE 

Su: Interessante, o Maycon é o único a favor dos 12, explique mais seus motivos.. 

Marcius Machado: Maikon a questão da representatividade dos bairros ou por região só teremos de 
fato com o Voto distrital 

Moderador: facilita a vida dos partidos e dos presidentes de bairros que querem ser candidatos 

Marcius Machado: aqui não aparece para todos... 

Moderador: a chance de todos eles é infinitamente maior, óbvio 

Layon Schneider: repitindo para o marcius não perder a conversar 

Su: onde vc mora Maycon? eu vejo problemas para caramba, inclusive nos bairros dos vereadores... 
então esse negócio de que precisa ser de bairro.. é balela 

Layon Schneider: www.clicrbs.com.br/especial/rs/atlantida-fm www.clicrbs.com.br/especial/rs/atlantida-
fm 

MAIKON CARNEIRO: TEM CANDIDATO QUE RESERVA 25 MIL PARA OS ULTIMOS 03 DIAS E 
CONTRATAM 500 PESSOAS A 50 PILA 

Moderador: marcius nao esqueça de habilitar fala com TODOS 

MAIKON CARNEIRO: ISSO EXISTE E TODOS SABEM 

Marcius Machado: onde que não estou vendo 

Moderador: pois é maikon infelizmente... 

Vagner: Ontem em uma entrevista, o presidente da Câmara disse que mais 7 vereadores seria bom 
para aumentar a representatividade do povo... ao meu ver, argumento inválido, pois pagar mais 7 
pessoas para não ouvir a população é no mínimo estranho. 

MAIKON CARNEIRO: PORQUE DIZEM QUE NA RETA FINAL NINGUEM CONSEGUE TIRAR ESSES 
VOTOS 

Su: candidato que oferece grana tem de ser denunciado na justiça eleitoral 

Felipe: cada vereador tem que pagar uma cota p/ partido, fica melhor para os partidos ter 19...é mais 
grana 

Cecilia Batista de Liz: Cecilia Batista de Liz entrou na sala. 

Moderador: aolado de onde vc digita tem a opção FALA COM...abre uma cx que dá o nome TODOS e 
depois os nomes de cada um. Habilite TODOS 

Jussara: Jussara entrou na sala. 

Cecilia Batista de Liz: Bom dia a todos! 



Vagner: Quantos, dos 12 vereadores que temos, estão realmente preparados para o cargo? Quantos 
tem capacidade psicológica e técnica para representar os direitos do povo, e não os seus interesses 
próprios? 

Su: eu troco um vereador por 5 professores.. 

Moderador: muitos eleitos foram cassados por compra de votos mas provar é que é dificil 

Su: eu troco um vereador por 5 professores 

Moderador: boa troca, Su 

Felipe: eu troco 7 vereadores por 35 professores!!! 

: entrou na sala. 

Su: 7 mil um vereador e 1.400 um professor, é para acabar 

Moderador: nós nao precisamos de mais vereadores e sim de mais eficiencia.... 

Marcius Machado: pessoal vc's estão vendo que estou escrevendo... 

Marcius Machado: de um ok 

MAIKON CARNEIRO: SEMPRE ASSISTI AS SESSÕES E HOJE É TOTALMENTE PERDA DE TEMPO 

Su: Quantos, dos 12 vereadores que temos, estão realmente preparados para o cargo? Quantos tem 
capacidade psicológica e técnica para representar os direitos do povo, e não os seus interesses 
próprios? 

Felipe: Marcius, estou vendo sim 

Thiago R S Feldhaus: sim 

Leandro: Leandro entrou na sala. 

Francieli: Francieli entrou na sala. 

Moderador: vc ainda,marcius, continua dirigindo a palavra somente aomoderador 

Cecilia Batista de Liz: Após a aprovação em segundo turno, se for realmente aprovado o aumento de 
vereadores na câmara, há alguma coisa que possamos fazer em contrário a isso? 

MAIKON CARNEIRO: ÃO HÁ DEBATES PRODUTIVOS, NÃO SE DISCUTE MAIS NADA, É SÓ 
HOMENAGENS........ 

Marcius Machado: mas todos estão vendo Luiz Spuldaro... 

Felipe: Sim Maikon....só homenagens!!! 

Marcius Machado: vamos pra debate que ta otimo 

Moderador: mas se todos estao vendo continue... 

Su: Maycon, vc critica os vereadores e ainda quer mais??? 

Moderador: vc dirige a palavra ao molderador mas parece que todos estao vendo o q escreve ento 
continue assim mesmo 

MAIKON CARNEIRO: A IDÉIA DE CAMPO BELO ACHEI EXCELENTE, SESSÕES NO PERIODO 
VESPERTINO 

Nivaldo: Nivaldo entrou na sala. 

Marcius Machado: representatividade nos bairros... já temos os presidentes 

Marcius Machado: que fazem um trabalho muito bonito... 

Moderador: os vereadores em 2011 aprovaram somente 57 leis da sua autoria a maioria com 
homenagens, nomes de rua, declaração de utilidade publica 

MAIKON CARNEIRO: ISSO ACABA COM OS VEREADORES QUE TRABALHAM SOMENTE 
SEGUNDA E TERÇA A NOITE 

Marcius Machado: Maikon as sessões ordinários são segunda e terça 

Marcius Machado: o Vereador não tem hora para trabalhar 

Su: vamos escrever em caixa baixa!!! 



Marcius Machado: mas também se não quiser fazer nada, não faz! 

Leandro: esse maikon não sabe o que fala.. 

MAIKON CARNEIRO: BOM DIA MARCIUS, OS PRESIDENTES NÃO CHEGAM AO PREFEITO, NAO 
FAZEM LEIS, PROJETOS, NÃO TEM VOZ ATIVA.... 

Su: Presidente de bairro.. putz, dois ou três se salvam o resto é só cabo eleitoral 

Su: Presidente de bairro.. putz, dois ou três se salvam o resto é só cabo eleitoral 

Thiago Ribeiro: Thiago Ribeiro entrou na sala. 

Anônimo: Anônimo entrou na sala. 

Moderador: o vereadorm infelizmente, pode nao falar, nao fazer nada,nao ser eficiente e fica tudo 
asisms mesmo 

MAIKON CARNEIRO: NÃO SE PODE COMPARAR REPRESENTATIVIDADE DE VEREADOR COM 
PRESIDENTE DE BAIRRO 

Felipe: pois é.....quando tem mais vereador, tem mais candidato, que são mais cabos eleitorais pros 
candidatos a prefeito.....acho sujeira 

Moderador: maikon se fosse assism a camara federal trinha que tger 5.565 deputados... 

Cecilia Batista de Liz: O presidente de bairro pode cobrar uma atitude do vereador! 

Thiago R S Feldhaus: o argumento dos que são a favor ainda não me satisfazem. Dizem que vai ter 
mais representatividade, Pelo Amor de Deus!!! muitos que estão la. nem aparecem para falar com o 
povo. imagina mais 7 ! 

Marcius Machado: os presidentes podem sim fazer o mesmo papel do vereador... só não legisla... e fa 
homenagens 

Felipe: Esses dias estavam reclamando que o Anilton não aparece mais no bairro dele (Maria Luiza e 
Vila Maria) 

Vagner: Dizem que "para conhecer a essência da pessoa, basta dar poder a ela"... estamos tendo um 
exemplo disso em Lages... e é duro vc ver a sua "sensação de democracia" ir por água abaixo... e ver 
que estamos em uma "ditadura maquiada"... ao meu ver, Lages está retroagindo no tempo, voltando 
aos tempos em que o povo não era ouvido. 

Marcius Machado: mas na questão de legislar pode sim solicitar para algum vereador faze-lo 

Moderador: parabens Vagner é isso mesmo 

Elizabete: Elizabete entrou na sala. 

: como é que fica uma cidade com joinville ter 27.000 habitantes por vereador e lages 8.000. a defesa 
da representatividade vai por agua abaixo 

Marcius Machado: Vagner parabéns pela linha de raciocínio 

Paulo: Paulo entrou na sala. 

Moderador: blumenau tem 15 vereadores, gente, e sao jose tem apenas 13 

Marcius Machado: hoje vivemos em uma ditadura velada 

Moderador: joinville tem 19 com 500mil hab 

Thiago Ribeiro: Vagner...não é um problema de Lages. É um problema nacional. Vivemos com cabeça 
de ditadura e tememos os nossos governantes, o que deveria ser o contrário! 

MAIKON CARNEIRO: PESSOAL TEMOS QUE VER OS DOIS LADOS, DO CONTRÁRIO O DEBATE É 
IMPRODUTIVO, TUDO TEM SEUS PRÓS E CONTRAS 

Su: Penso, que independente de qualquer coisa, a vontade do povo precisa ser respeitada.. se 12 mil 
querem 12, ao menos eles deveriam levar isso em conta.. não arquivar o projeto de lei de iniciativa 
popular 

Felipe: ditadura do legislativo como a olivete salmória disse aqui ontem 



MAIKON CARNEIRO: TEM MUNICIPIOS MAIORES COM MENOS VEREADORES POREM TBM 
TEMOS PAINEL COM 09 E NINGUEM LEMBRA DISSO...... 

Su: E mais, o presidentes de bairro não representam a vontade da população 

Moderador: faltou sensibilidade aos vereadores de nao apreciar o projeto de iniciativa popular 

Su: quantas assinaturas conseguiram com o movimento deles? 

Felipe: É e Painel tá super desenvolvida por ter 9 vereadores 

Felipe: /ironic 

MAIKON CARNEIRO: EXISTE CORRUPÇÃO EM TODOS OS SEGMENTOS...... 

Marcius Machado: ok Painel tem 9... mas deveria ter 5 

Moderador: mas tem que ter um minimo por cidade que é 9... 

Su: eu percorro os bairros... e sei que as pessoas querem 12, do rico ao pobre, o povo está cansado de 
ser enorlado 

MAIKON CARNEIRO: O PROBLEMA É QUE A MIDIA DIVULGA IMENSAMENTE MAIS OS CASOS 
DOS POLITICOS 

Cecilia Batista de Liz: É muita arrogância e prepotência do presidente da câmara dizer em entrevista 
que vereador dificilmente volta atrás!! 

Moderador: mesmo tendo 2.000 hab o minimo é 9, infelizmente 

Marcius Machado: isso mesmo o mínimo constitucional é 9 

Nivaldo: Marcius, qual o nível de despreparo de um vereador que fala na imprensa que votou por ele, 
para sim ao aumento de vereadores, porque não sabe quem são as pessoas que votaram nele para 
vereador? 

Moderador: beleza cecilia 

claudia: A questão não é a propoção habitante/vereador. A questão é a qualidade do seviço que 
prestam. 

Felipe: Nivaldo, pior foi o Anilton falar que esse assunto "não compete a sociedade".... 

Moderador: grande pergunta nivaldo 

: Su, não conseguiram nenhuma assinatura para apoia-los 

Su: E o que dizer do Anilton? ele disse hoje no Correio Lageano que: não compete a sociedade esse 
assunto.. 

Moderador: bah essa é pra matar né, marcius 

Thiago Ribeiro: Nossa...é sério que alguém falou isso? Nomes, por favor! 

Marcius Machado: Nivaldo foi uma posição infeliz, na minha opinião 

Francieli: Francieli saiu da sala 

Tiago Silva Correa: Tiago Silva Correa entrou na sala. 

Felipe: Anilton Freitas que falou isso.... 

Tiago Silva Correa: ola 

Su: Anilton não se elege nunca mais, nem para síndico.. 

Thiago Ribeiro: Assim espero, Su. 

Marcius Machado: ... é triste... 

Moderador: os nossos vereadores são pessoas de boa indole, competentes, inteligentes nao sei como 
estão assim irredutiveisnessa posição 

: Eles estão esquecendo que são funcionários publicos. 

MAIKON CARNEIRO: PESSOAL, OS QUE ALI ESTÃO NA VEREANÇA HOJE TEM GRANDES 
CHANCES DE REELEIÇÃO 

Marcius Machado: o vereador não representa a ele mesmo 



Thiago R S Feldhaus: Te garanto que que se elege , agora com mais 7 faica mais fácil ... 

Nivaldo: Pior de tudo é que votei nesse cara, que arrependimento. Não se elege nem para síndico. 

Marcius Machado: representa a comunidade, a sociedade 

Tiago Silva Correa: sim esta é intenção 

Su: Agora, Marcius, como fazer para mobilizarmos a população para o dia da votação,??? 

Su: O Maycon, quem é o seu candidato? 

Cecilia Batista de Liz: Bem que o povo poderia dar uma lambada nesses vereadores que votaram favor 
do aumento e não eleger eles novamente, o meu voto nenhum deles terá! 

Moderador: na câmara tem muita gente boa: apolináario, neusa, eloi, amorim, lore, rodrigo....nao dá 
pra entender essa fdalta de sensibilidade 

MAIKON CARNEIRO: O TONI TEM A REGIÃO DA VARZEA, O NILTON DO VILA MARIA, O 
APOLINÁRIO DO BELA VISTA, O ELOI DO FREI ROGÉRIO....... 

Su: Maycon, quem é o seu candidato? qual presidente de bairro? 

Tiago Silva Correa: eu entendo 

MAIKON CARNEIRO: TODOS COM MUITOS SERVIÇOS PRESTADOS A SUA COMUNIDADE 

Felipe: Amorim e Rodrigo não são lá mto bons né? 

Moderador: sem contar com o marcius e a ainda que tem feito um otimo trabalho 

Marcius Machado: temos que nos mobilizar nas redes sociais... o correio lageano é um grande jornal 
de credibilidade 

MAIKON CARNEIRO: NÃO TENHO NENHUM CANDIDATO ALI 

Tiago Silva Correa: medo de perder o poder perder o cascalho, com mais 7 fica facil, até meu vizinho 
tem chances 

Vagner: Sinceramente... acho um absurdo o posicionamento destes vereadores. Só espero que nas 
eleições, as pessoas lembrem desses nomes,, quando vierem promessas e mentiras. Pq enquanto as 
pessoas trocarem votos por promessas, por consultas médicas, materiais de contrução ou por qualquer 
outro beneficio, teremos pessoas assim no poder. 

Marcius Machado: vamos convidando o povooo e fazer a nossa parte 

MAIKON CARNEIRO: VOTEI EM QUEM NÃO SE ELEGEU 

Thiago Ribeiro: O maior problema é isso...eles não estão pensando no conforto da população. Eles 
estão pensando é no conforto pessoal. É comodo pra eles aumentar o numero de vagas. É mais chance 
de estarem lá. Quem paga somos nós mesmos... 

Tiago Silva Correa: estao brincando com nossa cara 

Su: Gente boa na Câmara, é preciso reciclar.. esses coronéis do legisltivo 

Sue: Acho que mais importante do que nas redes sociais, seria uma mobilização pública 

MAIKON CARNEIRO: VOTEI NA TANIA SCHMITZ 

Moderador: a quem interessa mais vagas??? hein pessoal? 

Marcius Machado: creio que a maior pressão para eles aumetarem vem dos partidos 

Felipe: Sim Sue.....dia 26 vamos para a frente da Câmara fazer pressão para eles não aumentarem o 
número de vagas 

: Todos que s 

Tiago Silva Correa: ha todos que num se garatem 

Cecilia Batista de Liz: Concordo com a Su, uma mobilização na frente da câmara, no dia da votação. 
será que não surtiria mais efeito?? 

Marcius Machado: os candidatos são cabos eleitorais baratos e de grande envergadura 

Moderador: certo, marcius 



Tiago Silva Correa: principalmente os sem carater 

Cristina Graebin: Gente.. voltando ao foco... Não interessa à população com certeza, apesar do 
discurso da representatividade 

Marcius Machado: pelos trabalhos prestados[ 

MAIKON CARNEIRO: COM CERTEZA MARCIUS 

Su: nos temos de cobrar mais dos vereadores, que eles façam mais, fiscalizem o executivo, cobrem 
melhorias essas coisas e que façam boas leis 

Sue: Marcius, você, como vereador e estando em contato maior com eles do que a gente, acredita que 
uma mobilização pública possa ter um bom efeito? 

MAIKON CARNEIRO: SABEMOS QUE QUANTO MAIS CANDIDATOS, MELHOR PARA OS 
CANDIDATOS A PREFEITO 

Vagner: É o que penso... os vereadores não estão representatndo o povo... estão representando os 
partidos. Isso é um absurdo... vamos colocar mais 7 pessoas pra ignorar o povo? Já temos 10 fazendo 
isso!! 

Moderador: su: perfeita a colocação 

Su: Por isso que os candidatos a prefeito estão quietinho.., querem masi gente na rua pedindo voto para 
eles 

Moderador: correto, Maikon 

Cecilia Batista de Liz: Muito bem Vagner! 

Pablo: Pablo entrou na sala. 

Marcius Machado: Sue hoje pelo que estou percebendo eles estão irredutiveis 

Moderador: su..é bem isso 

Marcius Machado: estão se sentindo coagidos 

: Todos que são contra tem que lotar a camara de vereadores no dia da votaçào para protestar contra 
os 10 

Cristina Graebin: Coagidos por quem? 

Felipe: Quem está coagindo eles? 

MAIKON CARNEIRO: POREM O MARCIUS SABE QUE PARA O CANDIDATO DELE FERNANDO 
CORUJA ESSE AUMENTO É MUITO RUIM 

Raphael Penso: Raphael Penso entrou na sala. 

Marcius Machado: coagidos no sentidos de não estarem sendo respeitados em sua opinião 

Thiago Ribeiro: Vai ser aberta a publico a votação, Marcius? 

Gill: Gill entrou na sala. 

Marcius Machado: e cresim votação aberta 

Sue: Bom, uma mobilização em frente a câmara for ignorada, vai mostrar o valor que eles estão nos 
dando, isso é um absurdo 

MAIKON CARNEIRO: A CAMARA É A CASA DO POVO 

Thiago Ribeiro: no sentido de poder entrar na camara para acompanhar a votação 

Marcius Machado: todos as sessões são publicas 

MAIKON CARNEIRO: TODOS PODEM ENTRAR LÁ 

Nivaldo: A todos que estão neste chat, e ao Correio Lageano, sugiro que seja feita uma placa de todos 
os veradores com seu voto para o aumento de vereadores, e seja colocado no calçadão ou outro lugar 
de grande movimento até no dias das eleições. 

Su: os vereadores, Marcius, são cabeça dura, acham que se voltarem vão ser humilhados 

Cristina Graebin: O problema é eles não respeitarem a opinião de quem juraram respeitar 



Moderador: boa ideia nivaldo 

Su: Boa Nivaldo... 

Marcius Machado: Su isso mesmo... esta é a chave 

Raphael Penso: porque o aumento de mais 7 vereadores? 

Marcius Machado: e temos que ver com os candidatos a prefeito com a posição deles 

Su: isso Cristina, isso mesmo 

Thiago Ribeiro: Nós podiamos nos mobilizar para ir acompanhar a votação e fazer pressão popular 
dentro e fora, com decoro sempre logicamente. Quem não conseguir entrar faz pressão do lado de fora. 
Eu acredito no poder da população 

Moderador: mais vagas...MAIS CHANCES para a reeleição e apra eleição dos interessados o que nao 
significa MAIS QUALIDADE... 

Su: Marcius, como a gente faz para mudar essa situação? 

Marcius Machado: verdade Luiz Spuldaro 

Marcius Machado: lobby... o povo entrar em contato com os vereadores 

Gill: As entidades que encabeçaram o movimento devem colocar outdoors em pontos estratégicos da 
cidade com os nomes dos vereadores indicando quais votaram contra e quais votaram a favor do 
aumento de número de vereadores. 

Marcius Machado: e solicatar que eles sejam ouvidos.. 

Thiago R S Feldhaus: Não sei vcs! Mas eu e alguns colegas vamus estar la..... 

Moderador: mais vagas interessa aos PARTIDOS, AOS ATUAIS VEREADORES E AOS 
CANDIDATOS (especialmente os presidentes de bairros que são potenciais candidatos 

Felipe: bota o celular dos vereadores aí Marciusa, pra gnt mandar mensagem e fazer pressão 

Marcius Machado: é isso ai... empoderamento popular... 

Thiago R S Feldhaus: Vamus gritar Vergonha! Gente sem vergonhaaaa!! 

Marcius Machado: Felipe não vou postar... questão de decoro 

Moderador: maiks vereadores nao significa MAIS QUALIDADE e nem mais eficiencia e duvido MENOS 
GASTOS...isso é impossivel 

Nivaldo: Nivaldo saiu da sala 

Marcius Machado: temso que seguir o regimento... e respeitar a posição deles... 

Marcius Machado: tenho* que seguir o regimento... e respeitar a posição deles.. 

eunice de marchi da silva: eunice de marchi da silva entrou na sala. 

MAIKON CARNEIRO: MARCIUS, VAI AUMENTAR OS GASTOS DA CAMARA? O MUNICIPIO 
AUMENTARA O REPASSE? 

Felipe: ah, mas eles tem que respeitar a posição do povo 

Marcius Machado: vou ressaltar só vamos ter representantes dos bairros/região com o voto distrital 

Thiago R S Feldhaus: Temos que ir pra cima gentee!!! 

Raphael Penso: vão pagar salário para mais 7 vereadores, e o aumento de 22,22% aos professores não 
tem? 

Su: Tony: 4984052047 

Gill: os presidentes de bairros são muito inocentes. Será que vamos ter que desenhar para que esses 
sujeitos entendam que só servem para que os partidos alcançem o quociente eleitoral e possam eleger 
seus caciques? 

Su: Toni: 4984052047 



Vagner: Ao meu ver, esses lideres de bairro, em grande parte, são oportunistas. Vejo apenas pessoas 
despreparadas, iludindo as pessoas, dizendo que vão representa-las na câmara, quando na verdade 
querem o salário de vereador. Realmente, uma vergonha! 

Marcius Machado: o repasse é o mesmo... 6% e o gasto é diferente 

Su: já passo os outros.. 

Thiago R S Feldhaus: boaa suuuu 

Marcius Machado: vou passar para o grupo o que vamos receber o que poderiamos receber nos 6% 

Felipe: Você só tem que representar eles se eles respeitarem o povo, Marcius 

Moderador: vcs acham q um salário de mais de R$ 7.000 é correto para cada vereador? 

rosa: rosa entrou na sala. 

Anderson: Anderson entrou na sala. 

Marcius Machado: 7milhões e 500 mil para 2012 = 4.5% 

Su: Apolinário: 8418-8684 

MAIKON CARNEIRO: FIQUEI SABENDO QUE TERÁ UMA READEQUAÇÃO NOS GASTOS DA 
CAMARA, É VERDADE? 

Marcius Machado: quase 10 milhões nos 6% 

Tiago Silva Correa: 7 mil 

Tiago Silva Correa: hsuashuahsa 

nivaldo: nivaldo entrou na sala. 

Su: Neuza 8404-2273 

Pablo: engraçado é o presidente da camara dizer que isso não é questão da sociedade e dizer que não 
ouviu seus eleitores porque não sabe quem são ele vota apenas por ele!!! palhaçada 

Gill: o salário de 7 mil não é pricipal fator. Temos que levar em conta o custo global de um vereador 
para os cofres públicos. 

Marcius Machado: isso quer dizer 2.5 milhões que o executivo deveria ter a obrigação de destinar 
conformo a vontade popular 

Tiago Silva Correa: eu tenho que me virar com 640,00 trabalhar diariamente e ir até a 00 para ganhar 
mais 200 no fim do mes 

Moderador: o orçto da camara para 2012 é 7,5 milhoes: 12% a mais do que 2011 

Anderson: Anderson saiu da sala 

Su: errei: neuza 8418-8685 

tuca: tuca entrou na sala. 

Raphael Penso: é melhor investir esse dinheiro na educação e na saúde da cidade 

Tiago Silva Correa: 7000 pra representar de decidir quando não sao os outros que fazem este serviço, 
tipo secretarios... 

Su: eloi: 8404-2273 - 8405-2037 

Gill: Esse presidente da câmara é um brincalhão. 

Felipe: Pra mim, só deveria receber salário aquele vereador que se dedica 100% a função 

Vagner: Depende. Acredito que um salário de R$ 7.000,00, para um vereador que cumpra seu papael, é 
justo. Mas, para pessoas que não cumprem com suas funções, colocam interesses pessoais ao invés 
dos interesses dos seus iguais, não merecem nem representar seu povo! 

MAIKON CARNEIRO: COM CERTEZA FELIPE 

Su: Sirlei: 8405-9240 

Moderador: ok vagner 

Su: Para a aida, só ligar para dar parabéns...8418-8690 



Tiago Silva Correa: NAO NAO 7000 GENTE É DEMAIS 

MAIKON CARNEIRO: TEM VEREADORES SEM PROFISSÃO ALGUMA QUE PERGUNTA O QUE 
ELE FAZ DA VIDA E ELE DIZ QUE É VEREADOR 

Su: MArcius.. coloca o seu ai.. 

Marcius Machado: 7 mil é um ótimo ordenamento... 

Moderador: se o vereador for eficiente mesmo vale a pena mas quem disse q precisa? 

Tiago Silva Correa: OS CARA AINDA NUM VIVEM EM FUNÇÃO DISSO 100% 

Rodrigo: Rodrigo entrou na sala. 

Tiago Silva Correa: A MAIORIA TEM EMPRESAS ETC... 

Tiago Silva Correa: É DEMAIS 

Marcius Machado: mas o vereador deve retribuir isso... trabalhando e se dedicando 

Thiago Ribeiro: Eu ainda acho que salário de vereador deveria ser o salário mínimo! Ai estariam lá 
apenas as pessoas que querem mudar alguma coisa mesmo e não enriquecer as custas da população. 
O mesmo serve para deputados 

Gill: Não é assunto da sociedade, mas quem esses senhores representam? Precisa avisar esse 
presidente da câmara qual é a função dele, pois pelo vista ainda não sabe. 

Su: Rordigo: 8418-8686 

MAIKON CARNEIRO: NENHUM DOS DOZE VEREADORES SE DEDICAM 100% A VEREANÇA 

Su: opa, rodrigo.. 

nivaldo: Olá, temos que nos mobilizar, os veradores que votaram sim para o aumento de veradores, 
terão que ser conhecidos, não só aqui em Lages, mas no Estado, e no Brasil.a votação d 

MAIKON CARNEIRO: É DIFÍCIL ACHÁ-LOS EM SEUS GABINETES 

Gill: Não podemos permitir que esses caras de pau se reelejam 

Felipe: é bem difícil achar eles no gabinete 

Thiago Ribeiro: Pra mim salário de vereador deveria ser o salário mínimo. Assim entrariam aqueles que 
querem mudar algo de fato e não aqueles que querem só enriquecer as nossas custas! 

Cecilia Batista de Liz: Boa Gil! 

Su: Lore: 8418-8688 

Marcius Machado: Thiago se for um salario minimo... creio que sempre vai haver aqueles que irão 
representar os seus interesses... 

Tiago Silva Correa: BOAAA THIAGO RIBEIRO 

Tiago Silva Correa: SALARIO MINIMO PQ NÃO 

nivaldo: nivaldo saiu da sala 

Su: Moro: 8418-8787 

Tiago Silva Correa: O QUE FAZEM A MAIS QUE UM PEDREIRO 

Moderador: ha tempos atras o vereador nao tinha salário, era um cargo honorifico e tinhams em Lages 
uma camara de peso e de respeito 

Vagner: Acredito que "Não precisamos de mais vereadores, precisamos que nossos vereadores façam 
mais", se enquadra perfeitamente nos objetivos da sociedade lageana. 

Marcius Machado: Maikon se eu não me dedico... então o que é se dedicar 

Pablo: mais temos que ver que o problema maior é que a população mesmo com essa votação 
independente do resultado vai acabar elegendo alguns desse que estão a favor do aumento 

Gill: Não podemos deixar esse assunto cais no esquecimento, ao menos até a eleição 

Felipe: Sim moderador!!! Só o Brasil paga salário para vereador.... 

Tiago Silva Correa: MARCIOS 



Marcius Machado: o que luto não é brincadeira 

Thiago R S Feldhaus: sou a favor de organizar o povo pra se manifestar em frente a " a casa do 
Povo".... 

MAIKON CARNEIRO: PESSOAL, O PROBLEMA NÃO É O SALÁRIO, SÃO OS FAVORES ESCUSOS 
QUE EXISTEM NOS GABINETES 

anonimo: anonimo entrou na sala. 

Tiago Silva Correa: OQUE A MAO DIREITA FAZ, A ESQUERDA NUM PRECISA SABER 

anonimo: bom dia a todos 

Moderador: correto, Felipe... 

Moraes: Moraes entrou na sala. 

Rodrigo: Marcius, pelo que vc conversa com seus colegas. Sente que mais algum pode voltar atrás e 
alterar seu voto no segundo turno? 

Gill: acertando ou erranto, ao meno o Marcius é atuante 

Thiago Ribeiro: Acredito também, Marcius. Mas de qualquer forma não seria visto como um cargo de 
enriquecimento e sim um cargo de representatividade (que sempre deveria ser visto com tal) com um 
salário pra recompensar, digamos assim. 

Gill: errando 

Su: Anilton: 84188683, se der empate ele decide, vamos encher o saco desses caras 

Marcius Machado: Rodrigo creio que alguns possam voltar atras 

anonimo: quaispodem voltar atras? 

MAIKON CARNEIRO: EU DUVIDO QUE MAIS ALGUEM VOLTE ATRAS 

Su: Gean: esse é da madeireira: 32233024 

tuca: não acredito que alguem vai voltar a tras 

Felipe: todo mundo pode voltar atrás, mas nenhum deles quer ouvir o povo!!!! 

Marcius Machado: Baccin, Lore, Gean 

Moderador: eu duvido muito q alguem vote atras 

MAIKON CARNEIRO: ELES NÃO TEM VOZ PRÓPRIA 

Jussara: Pelo que tenho cohecimento a Cãmara com 21 vereadores funcionava com um terço dos 
funcionário que tem hoje o que o vereador márcio sobre esse aumento sendo ele membro da mesma 
desde o início desta legislatura e qtos assessores e indicações ele tem? 

Su: é Maycon, se depender de vc ninguém volta mesmo atrás neh 

Moraes: essa ideia de aumentar vagas é beneficente para os partidos 

Felipe: se não tem voz própria, então que ouçam a do povo 

Moderador: o Gean é um grande camarada, gente boa, talvez ele possa ser convencido. Nem é 
candidato a reeleição 

tuca: não acredito que alguem vai voltar a tras 

Jussara: Membro da mesa diretora?decisaõ passa por ele 

MAIKON CARNEIRO: NESSE QUESITO QUERO PARABENIZAR O COMPANHEIRO MARCIUS, POIS 
JÁ ASSISTI A VÁRIOS EMBATES DELE DENTRO DO PARTIDO ONDE SIMPLESMENTE NUNCA 
ENGOLIU COISAS IMPOSTAS POR CACIQUES 

Marcius Machado: Maikon ai que ta... eles estão representando o partido, mas uns possuem esta 
posição bem clara 

Vagner: Acho improvavel que eles voltem atrás, pois os partidos tem interesse nas vagas! 



eunice de marchi da silva: meu Deus...trabalho de auxiliar em uma creche minha remuneração é 300,00 
sem direitos adicionais e estão esbanjando dinheiro, com o aumento de vereador, só no fato de aceitar 
ser um novo vereador sabendo da nossa situação financeira aqui em lages, já os considero cara de pau 

Marcius Machado: o Rodrigo e o Toni... são defensores ferrenhos dos 19 

Moraes: dificil dar empate num jogo de interesse da maioria 

Thiago Ribeiro: A gnt deveria fazer uma mobilização. Escrever em placas algo como "você está pelo 
meu voto! Represente a minha voz dizendo não ao aumento" 

anonimo: Marcius para prefeito em 2020=) 

MAIKON CARNEIRO: SU, NÃO ENTENDI SUA COLOCVAÇÃO? 

Marcius Machado: é uma posiçao deles... e eu respeito, é o jogo democratico 

Rodrigo: o Toni é um eterno sangue suga 

Su: Rodrigo e Toni são os coronéis do legislativo 

Moderador: o marcius será um grande candidato a prefeito ainda... 

MAIKON CARNEIRO: ELÓI TAMBÉM 

Leandro: Com 19 a legenda por patido fica em 5000 votos ja com 12 fica em 8000 vtos 

Marcius Machado: recebo... glorificado seja 

Marcius Machado: rsr 

Su: Marcius para prefeito 

Rodrigo: ainda acho que devemos, a partir de segunda, fazer pressão na camara 

Rodrigo: com faixas e e muita gente 

Gill: Precisamos de mais qualidade na câmara e não quantidade 

Raphael Penso: povo, vamos fazer uma mobilização frente a câmara de vereadores juntamente com a 
imprensa e dizer " NÃO " ao aumento de mais 7 vereadores. 

Thiago Ribeiro: Nós deviamos fazer uma manifestação pela cidade. Escrevermos placas com algo como 
"vocês estão ai pelo meu voto. Represente-me e não a si mesmo. O meu voto é não e o seu também 
deverá ser" 

tuca: mas se for aprovado mesmo os 19 vai ser um descaso com a apiniao publica ta loco 

Thiago R S Feldhaus: Isso raphael 

Marcius Machado: e temos que cobrar que o Executivo fala a sua parte! 

Tiago Silva Correa: EXATAMENTE QUALIDADE E NAO QUANTIDADE 

anonimo: tem que ver qual imprena apoia.. 

Rodrigo: se desses 12 mil que assinaram, aparecer uns mil nas próximas sessões, já mostra que não 
estamos brincando 

Moraes: se com 12 vagas ja temserviço de menos com 19 magina quem vai trabalhar 

Tiago Silva Correa: MEGA CHEESE, APOIA, COLOCO PLACAS NO MEU ESTABELECIMENTO 

eunice de marchi da silva: Marcio tem que nos passar uma lista de nomes dos vereadores que 
aprovaram essa lei para que nunca mais sejao votados 

Thiago R S Feldhaus: Vamus la.. Gritar, fazer valer a democracia que foi conquistado com luta...é nosso 
direito!!!! 

Marcius Machado: bem que os demais poderia chegar num consenso democratico de 15 

MAIKON CARNEIRO: ACHO FASCINANTE A MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Thiago Ribeiro: Marcius...quantos acentos tem na platéia da camara? 

tuca: teria que encher a camara de cartazes fazer uma baita manifestaçao 

Thiago Ribeiro: ou quantas pessoas cabem lá? 



MAIKON CARNEIRO: E FICAREI MUITO FELIZ DE VER MIL PESSOAS NO DIA DA VOTAÇÃO 

Su: temos de estar preparados para segunda.. 

Gill: Temos que dar o troco no dia 7 de outubro 

Marcius Machado: Eunice esta no facebook... na page do correio lageano 

Moraes: isso mesmo 

Marcius Machado: somos em 12 - eu e a Aida votamos contra é o restante 

Cecilia Batista de Liz: Marcius, que horas será a votação?? 

Moderador: o problema não é só mais vereador. É mais gastos, mais gabinetes, mais assessores etc e 
tal e issonao garante mais eficiencia 

MAIKON CARNEIRO: O PROBLEMA É QUE A MAIORIA ESMAGADORA DA POPULAÇÃO NÃO 
QUER NEM OUVIR FALAR DE POLITICA 

Rodrigo: se não couber todo mundo no plenários, ficamos na frente da camara 

Moderador: o problema não é só mais vereador. É mais gastos, mais gabinetes, mais assessores etc e 
tal e issonao garante mais eficiencia 

Moderador: o problema não é só mais vereador. É mais gastos, mais gabinetes, mais assessores etc e 
tal e issonao garante mais eficiencia 

Rodrigo: os a rua da vergonha 

Marcius Machado: a votação será na outra segunda ou terça 

Gill: vamos mobilizar nossos amigos, nossos familiares etc. não votem naqueles que nos traíram 

Marcius Machado: dia 26 ou 27/03 

Felipe: vai ser dia 26 às 18h 

Raphael Penso: Dinheiro público tem que ser investido na comunidade e não em vereadores 

Pablo: o problema não seria os 19 se os mesmo atuassem, mais vejam por esta votação apenas a aida 
e o marcius se pronunciaram e o anilton que soh falou abobrinha os outros estão com medo???? 

MAIKON CARNEIRO: ISSO MESMO GIL 

Su: Marcius qtas pessoas será que conseguirmos mobilizar? 12 mil? seria ótimo 

anonimo: ñ tem como fazer 19 com gastos de 12? 

eunice de marchi da silva: quem concorda em organizar um movimento em frente a prefeitura para que 
essa lei nao seja aprovada? eu apoio 

Cecilia Batista de Liz: Ótimo! poderei comparecer! 

Su: liguem o rádio na CBN 

Su: tem uma entrevista sobre isso na rádio 

Felipe: O movimento tem que ser na frente da Câmara 

Su: vale a pena escutar 

Vagner: Olhe... a Câmara de vereadores de lages, com estes 10 vereadores que temos, está no lugar 
certo... na Rua da Vergonha! 

Marcius Machado: Luiz Spuldaro temos lutar para que o erario que retorna pro executivo tenha 
destinação certa 

Thiago Ribeiro: Se for dia 26 de fato, temos 10 dias para nos juntarmos e mobilizarmos a manifestação 

Gill: A Câmara não precisa utilizar o total repassado pelo executivo 

Felipe: Vamos mobilizar o povo!!!! 

tuca: nossa podiamos se organizar fazer camisetas... 

Thiago Ribeiro: Uma idéia é nos acharmos em algum grupo do facebook ou alguma rede social para 
que possamos ir trocando idéias até lá 



Moderador: PESSOAL: poderemos encerrar as 10.00hs mas tb - se qusierem - poderemos ir até 
10,30hs. 

Su: isso, pegar a mesma rte da capamnha do CL 

Raphael Penso: Mobilização JÁ! 

Marcius Machado: "Tudo é possivel ao homem que Crê" em Criciuma foi revertido 

Su: dia não o slogam da campanha 

Rodrigo: O CDL não tem interesse de fazer outdoors e mostrar os vereadores que votaram a favor do 
aumento? 

Felipe: Em São Joaquim foi revertido! 

tuca: mobilizaçao ja to dentro 

Vagner: A Camara de vereadores, com estes 10 vereadores que temos, foi contruida no local certo... na 
Rua da Vergonha!! 

Marcius Machado: Luiz Spuldaro estou a disposição 

Moderador: kkkk...vagner.... 

MAIKON CARNEIRO: MUITOS DOS QUE ESTÃO NO CALOR DESSA QUESTÃO HOJE, VOTARÃO 
NOS QUE APEDREJAM HOJE 

Moraes: mas vc MARCIUS num ta sofrendo represária por estar contra essa votação de aumento no 
num de vagas na camera de vereadores? 

Sue: Quanto mais pessoas melhor! Devemos nos reunir e convidar o máximo de pessoas que 
conseguimos, ta na hora de ir pra rua mesmo 

Su: Eu não voto nesse daí.. só no MArcius e na Aida 

Sue: e tu é profeta, agora, Maikon? adivinha o voto do pessoal? 

Su: e não voto nem em presidente de bairro que não sabe nem quando é dia e quando é noite 

Marcius Machado: estou sim... nos questões basicas para o nosso trabalho 

Jussara: qual o significado da palavra MODERADOR kkkkk piada 

MAIKON CARNEIRO: O MARCIUS SABE QUE FUNCIONA ASSIM MESMO 

Marcius Machado: boicote com cartuchos de tinta 

Gill: O Marcius pode ter muitos defeitos, só não podemos o acusar de não ser atuante 

Marcius Machado: é um absurdo.. 

MAIKON CARNEIRO: NÃO SOU PROFETA, MAS TRABALHO A ANOS COM ELEIÇÃO E O 
RESULTADO SEMPRE É FRUSTRANTE 

Moraes: qdo envolve jogo politico e algum vai contra e afavor do povo sempre tem represalia 

MAIKON CARNEIRO: ONDE FICAMOS NOS PERGUNTANDO COM O FIM DA VOTAÇÃO, COMO 
ESSE CARA SE ELEGEU? 

Su: O Marcius é corajoso.. é preciso coragem para se contra uma maioria opressora na câmara 

Moraes: isso é brasil 

Sue: Sim, o resultado ja é frustrante com 12, imagine com 19! 

Thiago Ribeiro: Quando eu digo que vivemos numa ditadura ninguém me acredita. Boicote por liberdade 
de expressão em pleno século XXI? Meu deus! 

Pablo: vivemos mesmo em democracia????? 

tuca: deviamos agir fazer uma manifestaçao, ou sera que eles pensam que ta tudo certo 

Sue: aí fica ainda mais frustrante 

Moraes: direito de ir e vir zero 

MAIKON CARNEIRO: COM CERTEZA O MARCIUS É MUITO CORAJOSO 



Su: O MAIS IMPORTANTE: O POVO NÃO PODE SER IGNORADO 

Raphael Penso: na verdade os vereadores devem mostrar mais o que se deve fazer dentro uma câmara 

Gill: Nós que somos formadores de opinião devemos fazer um trabalho de base na tentariva de politizar 
as pessoas alheias ao processo 

Pablo: Vivemos mesmo em democracia???? 

Cecilia Batista de Liz: Essa foi a melhor Vagner, rua da vergonha kkkk foi demais!!! 

Marcius Machado: su não é facil... mas sempre representei o setor que estava devendodo com 
afinco... os estudantes e agora o nosso povo 

Thiago Ribeiro: Vcs sabem o significado de democracia? 

Moraes: eu sou lageano moro em ot.costa mas estou indignado 

MAIKON CARNEIRO: E PODE APOSTAR MARCIUS, TEM MUITA GENTE COM MEDO DE TI JÁ, E 
VC SABE O QUE ISSO SIGNIFICA, MAS NÃO DESISTA 

Tiago Silva Correa: SÓ DEUS PRA NOS PROTEGER, PESSOAS SEM CARÁTER, PESSOAS 
HIPOCIRTAS, TOMAM O PODER DÃO AS COSTAS E O POVO QUE SE LASQUE.... " NO FIM O 
AMOR DE MUITOS ESFRIARIAM,,," O A AMOR DELES ESTA NO DINHEIRO.... 

eunice de marchi da silva: gostaria que o elizeu matos se pronunciasse a respeito do caso! ja que 
sempre esta na mídia! 

Felipe: democracia é poder do povo....mas parece que não é isso que acontece em lages 

Moraes: estou toda semana em lages duas a 3x 

Moraes: estou toda semana em lages duas a 3x 

anonimo: elizeu se esconde ele ñ se compromete... 

Raphael Penso: alguém já viu algum país mais corrupto que o Brasil? 

tuca: tuca saiu da sala 

Marcius Machado: Eunice o Elizeu é a favor tem um batalhão de pré candidatos;.. 

Tiago Silva Correa: FALTA DEUS NO CORAÇÃO DESTE POVO... 

Vagner: parabenizo o idealismo de Marcius e a atitude da Aida, que teve a humildade de voltar atrás e 
ouvir seus eleitores. Parabens 

Thiago R S Feldhaus: A argentina é parecida 

Moraes: sei que minha terra precisa de gente que pensa como o Marcius 

Cecilia Batista de Liz: Eu gostaria de saber uma opinião do nosso querido governador! sobre isso tudo! 

Pablo: e ah democracia no brasil não cabe ja começa errado na obrigação de se votar 

anonimo: mais espero que essas 12mil pessoas que voltaram contra o aumento saibam votar certo.. 

Su: Só o RAimundo é contra os 19 

Marcius Machado: Obrigado pessoal pelo carinhooo... estamos juntos 

Felipe: o governador votou no senado...é contra os 19 

eunice de marchi da silva: siga o exemplo do Marcio: nao é só nas horas boas que devemos nos 
manifestar 

Su: Elizeu e os outros... todso querem os cabos eleitorais 

Marcius Machado: verdade su 

Gill: Pablo, votar não é obrigatório. A obrigação é de comparecer as urnas. 

Tiago Silva Correa: CARA QUE QUE UM DESSE LOKOS APARECEM LA EM CASA PEDIR 
VOTO......MEU DEUS 

Marcius Machado: cabos eleitorais de graça... ou com um valor infimo 

MAIKON CARNEIRO: SPULDARO, PORQUE QUE A IMPRENSA E ENTIDADES CIVIS QUE NO 
PASSADO FAZIAM CAMPANHA PRO CORUJA FICAR EM BRASÍLIA PORQUE FOI ELEITO PARA 



TAL NÃO FAZ A MESMA COISA EM RELAÇÃO AO ELIZEU MATOS, NOSSO ÚNICO DEPUTADO 
HOJE, E HÁ DE SE DESTACAR BEM ATUANTE? 

Pablo: gil e naum da na mesma 

Moderador: PESSOAL: devido a boa participação vamos até as 10,30hs OK? 

Marcius Machado: outra coisa este finaciamento privado de campanha é = a corrupção 

Thiago Ribeiro: ok 

Marcius Machado: da onde vem esta grana 

Tiago Silva Correa: 10:30 OK 

Marcius Machado: 250 mil para um reveador 

Cecilia Batista de Liz: Se pudéssemos fazer uma Carta de apelo ao governador para que intercedesse 
em favor do povo, será que isso é possível?? 

Marcius Machado: 3 a 5 mi para prefeito 

Raphael Penso: por mim vamos até as 12:00hs 

Rodrigo: Spuldaro. Tinha que espalhar outdoors com a lista dos que votaram contra 

Marcius Machado: chega de sacanagem como povo 

Marcius Machado: com o povo* 

Gill: Pablo, não dá não, vc tem a opção de votar em branco ou anular o seu voto. 

Marcius Machado: 250 mil vereador* 

Thiago R S Feldhaus: Lembre que o estado nos dias de hj está inadimplente com sua população 

Moraes: nosso governador precisa resolver problemas dos professores 

Thiago R S Feldhaus: não adianta pedir ajuda a eles 

Pablo: gil mais vc tem q ir votar mesmo que anule ou vote em branco 

MAIKON CARNEIRO: MARCIUS, PORQUE QUE A IMPRENSA E ENTIDADES CIVIS QUE NO 
PASSADO FAZIAM CAMPANHA PRO CORUJA FICAR EM BRASÍLIA PORQUE FOI ELEITO PARA 
TAL NÃO FAZ A MESMA COISA EM RELAÇÃO AO ELIZEU MATOS, NOSSO ÚNICO DEPUTADO 
HOJE, E HÁ DE SE DESTACAR BEM ATUANTE? 

eunice de marchi da silva: se nao for apresentado nomes e fotos dos que apoiaram essa lei, acabamos 
votando novamente 

Moraes: estaduais aki ameaçam entrar em greve tb 

Gill: Pablo, isso é verdade 

Marcius Machado: pessoal anular o voto é aceitar o status quo do sistema 

Pablo: porque nos estados unidos naum eh obrigatorio e tem boa participação 

Moderador: MAIKON: perfeita sua colocação 

Raphael Penso: e o aumento dos professores municipais? 

Marcius Machado: Maikon só dio sabe rsrs 

Gill: Pablo, nisso vc tem razão 

MAIKON CARNEIRO: PESSOAL, PORQUE QUE A IMPRENSA E ENTIDADES CIVIS QUE NO 
PASSADO FAZIAM CAMPANHA PRO CORUJA FICAR EM BRASÍLIA PORQUE FOI ELEITO PARA 
TAL NÃO FAZ A MESMA COISA EM RELAÇÃO AO ELIZEU MATOS, NOSSO ÚNICO DEPUTADO 
HOJE, E HÁ DE SE DESTACAR BEM ATUANTE? 

anonimo: ELIZEU NÃO GANHA PELO MENOS MEU VOTO ELE NÃO GANHA,, 

Tiago Silva Correa: CURUJÃO 

Cecilia Batista de Liz: o debate não é sobre a mobilização dos professores 

Moraes: os profs do municipio daki ouvi falar que estão recebendo novo piso de 1400 já 



Tiago Silva Correa: CURUJÃO 

Tiago Silva Correa: ESTE ANO É DELE 

Gill: Gente, não vamos desviar o foco, nosso debate hoje não sobre os candidatos a prefeito 

Thiago Ribeiro: Pra mim a campanha vote nulo não é mais a melhor campanha. A campanha que deve 
mandar é a CONSCIENTIZE-SE e COBRE. Votar em pessoas que tem boas idéias e cobrar depois. 
Brasileiro é muito passivo em questão de politicagem. A corrupção é culpa nossa! 

Thiago R S Feldhaus: a questão aqui num é a eleição pra prefeito gente 

Moraes: ta certo vo indo 

Marcius Machado: boa Thiago 

Su: Eu quero gente boa na prefeitura e na câmara, gente com conhecimento, não gente boazinha 

Moderador: OK vamso focar a discussão em torno dos VEREADORES 

Moderador: OK vamso focar a discussão em torno dos VEREADORES 

Moraes: fika aki meu apoia a manifestação 

Moraes: contra aumento de vereadores 

Felipe: O apoio à manifestação vai ser na frente da Câmara 

Moraes: vou ver se compareço dia 26 as 18h 

Cecilia Batista de Liz: Apoio total tbem! 

Marcius Machado: voto distrial... proporcional 

Gill: Temos que renovar a Câmara esse ano. Não vamos perder essa oportunidade. Podemos reeleger 
apenas o Marcius e a Aida, o resto vamos mandar trabalhar. 

Thiago R S Feldhaus: Apoio a manifestação 

Su: tem alguém do DCE da Uniplac ai? 

Rodrigo: temos que comparecer 

Rodrigo: temos que ir lá 

Marcius Machado: temos que lutar por isso... e financiamento público de campanha 

Rodrigo: o plenário é livre, não precisa pedir autorização de ninguém 

Marcius Machado: pois é o povo que paga mesmo 

Rodrigo: só entrar 

Moraes: o povo unido mstra força 

anonimo: a acil apoia a mobilização em frente a camara? 

Su: quem é esse Maycon Carneiro 

Marcius Machado: Rodrigo o plenário da camara para falar? 

MAIKON CARNEIRO: EU SOU MAIKON CARNEIRO 

eunice de marchi da silva: nao quero saber de colocar mais gente lá! queria mesmo era tirar esses que 
nao se preocupam com os gastos do município 

Su: quem perdeu o foco foi vc MAIKON 

Tiago Silva Correa: VEREADOR, DEVERIA SER DE CORAÇÃO NÃO PELO DINHEIRO, DEVERIAM 
RECEBER AJUDA DE CUSTO....FAZER POR AMOR, COMO: BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 
PASTORES, QUE SE DEDICAM PARA AJUDAR O POVO 

Moderador: A ACIL está junto nessa parada 

Moraes: valeu marcius e demai internautas 

Pablo: o mais correto seria fazer placas com "eu não voto em quem não respeita o povo" e colocar o 
nome de todos os vereadores pregado na frente da casa de todos os adeptos. 

MAIKON CARNEIRO: POR ISSO PEDI DESCULPAS 



Rodrigo: não a entrada nele 

Thiago Ribeiro: O POVO É A FORÇA MÁXIMA DE UMA DEMOCRACIA! 

Rodrigo: pra acompnhar as sessões, Marcius 

Gill: Tá desculpado Mikon 

Moraes: temos junto e misturado na luta contra esse aumento de cadeiras 

Moderador: EUNICE: parabens...é isto mesmo 

MAIKON CARNEIRO: VLW GILL 

Raphael Penso: vamos lá povão! só assim iremos fazer a difrençA 

Marcius Machado: sim... é livre... 

Vagner: Vamos comparecer em peso, e enquanto isso não acontece, temos que esclarecer as pessoas 
próximas, para que elas façam o mesmo! 

anonimo: não em lages,, aki parece q o povo não tem voz.. 

Gill: O Marcius como liderança que é, poderia chamar os estudantes para essa manifestação 

Marcius Machado: creio que a saida mais diplomatica seria 15 

MAIKON CARNEIRO: UM ABRAÇOSPULDARO, MARCIUS MUITA FORÇA, ESTAREI LÁ NO DIA DA 
VOTAÇÃO 

Thiago Ribeiro: No meu mundo ideal, a população brasileira entenderá que politico, policiais, pessoas 
que tem ou se dizem com poder não será mais temidas como são atualmente. Eles terão que nos 
respeitar, pq nós somos a maior força que existe. Nós somos o poder! 

Cecilia Batista de Liz: Temos que mudar esta situação, fazer valer a nossa opinião!! 

Rodrigo: vamos lotar o facebook convidando o povo 

Moraes: Moraes saiu da sala 

Moderador: a câmara é a voz do povo mas TEM QUE OUVIR O POVO, né...? 

Rodrigo: e enviar emails para nossos conhecidos tbm. tirar o povo da inércia 

MAIKON CARNEIRO: TENHO 15 MIL PESSOAS NO FACE, CONTEM COMIGO 

Cecilia Batista de Liz: Temos que mudar esta situação! Valer valer nossa opinião! 

Marcius Machado: valeuuu Maikon 

eunice de marchi da silva: vamos fazer um movimento em frente a prefeitura para que isso nao ocorra? 

Layon Schneider: Senhores ponho-me a disposição via email e MSN para mais questões sobre o 
Aumento. respectivamente sclayon@gmail.con e layonsc@hotmail.com. Coloco o Gabinete do 
Vereador Marcius Machado a disposição de todos! 

Layon Schneider: Senhores ponho-me a disposição via email e MSN para mais questões sobre o 
Aumento. respectivamente sclayon@gmail.con e layonsc@hotmail.com. Coloco o Gabinete do 
Vereador Marcius Machado a disposição de todos! 

Marcius Machado: no debate que se construimos 

Marcius Machado: e construimos uma cidade melhor 

Thiago R S Feldhaus: vamus arrumar o dia e a hora da votação no msn , face book, orkut!!! vamus la 

Tiago Silva Correa: VEREADOR, DEVERIA SER DE CORAÇÃO NÃO PELO DINHEIRO, DEVERIAM 
RECEBER AJUDA DE CUSTO....FAZER POR AMOR, COMO: BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 
PASTORES, QUE SE DEDICAM PARA AJUDAR O POVO 

Moderador: tem q ser em frente a CAMARA e nao na Prefeitura 

Jussara: Márcio não respondeu por tanto funcinário se com 21 era trinta e poucos e vc faz parte da 
mesa desde o´inicio, e qtas indicações vc tem na Câmara? 



Tiago Silva Correa: VEREADOR, DEVERIA SER DE CORAÇÃO NÃO PELO DINHEIRO, DEVERIAM 
RECEBER AJUDA DE CUSTO....FAZER POR AMOR, COMO: BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 
PASTORES, QUE SE DEDICAM PARA AJUDAR O POVO 

Layon Schneider: sclayon@gmail.com* 

MAIKON CARNEIRO: MAIKON CARNEIRO saiu da sala 

Cecilia Batista de Liz: Mobilização em todas as redes sociais, orkut, twiter, facebook, linkedin... 

Raphael Penso: frente a camara, mobilização já! 

Marcius Machado: Jussara mudou muita cois 

anonimo: ta loko se verador receb-se igual pastor nois tava pego ,,, 

SOU PPS: SOU PPS entrou na sala. 

Marcius Machado: agora temos uma TV Câmara, uma radio 

Marcius Machado: mas concordo que é muito funcionário 

eunice de marchi da silva: se esse chat nao adiantar de nada é só o que podemos fazer um movimento 
marcando presença 

Rodrigo: se cada um daqui conseguir arrastar mais uns dois... 

Jussara: já tinha tv câmara 

Moderador: A Camara tem mais de 80 funcionários, Qto eram 21 vereadores tinha 12 funcionarios 

Pablo: no face jah começaram as manifestações mais tem q dar nome aos bois... 

Rodrigo: fiquem atentos no site da camara www.camaralages.sc.gov.br 

Marcius Machado: mas era tercearizada 

Rodrigo: acompanhaem a programação e não percam a data 

Marcius Machado: e não tinha esta maquina que temos 

Jussara: qtas indicações vc tem? 

Marcius Machado: 5 

Jussara: kkkkk 

Letícia: Letícia entrou na sala. 

Tiago Silva Correa: QUESTOES 

Marcius Machado: 2 de direito e 3 pelo pelo bloco 

Jussara: e vc concordou que o salário não aumentasse? 

Tiago Silva Correa: www.regiaometropolitanadelages.com 

Thiago Ribeiro: E quem acompanhar a data deve divulgar! Quem sabe criar folders eletronicos poderia 
fazer que o pessoal compartilhava indicando o dia e hora da manifestação 

SOU PPS: PORQUE O MARCIUS NÃO FALA QUE ELE TROUXE UM CARA DE RIO NEGRO PARA 
GANHAR O NOSSO DINHEIRO ASSESSORANDO ELE AQUI EM LAGES, ENQUANTO TEVE UM 
MONTE DE GENTE QUE AJUDOU ELE NA CAMPANHA? PORQUE ELE NÃO DIZ QUE ELE É 
CONTRA PQ O NUMERO DE INDICAÇÕES VAI DIMINUIR POR CONTA DO AUMENTO DOS 
VEREADORES E ELE VAI PERDER UMAS BOQUINHAS? 

Felipe: Não entendo os vereadores...eles dizem que pode se gastar menos com 19, mas o discurso não 
corresponde a prática. Foi essa legislatura que encheu de funcionários e aumentou os gastos 
gigantemente 

Felipe: Não entendo os vereadores...eles dizem que pode se gastar menos com 19, mas o discurso não 
corresponde a prática. Foi essa legislatura que encheu de funcionários e aumentou os gastos 
gigantemente 

Marcius Machado: não concordei com o aumenta salarial dos vereadores 

Marcius Machado: não concordei com o aumenta salarial dos vereadores 



Thiago Ribeiro: Ih, começou o partidarismo 

Gill: A Jussara acho que não é Jussara. Tá querendo te derrubar Marcius 

Thiago R S Feldhaus: tem que arrumar no msn , face, orkut... email !!! vamus la 

Vagner: Além de estarmos no dia da votação, temos que esclarecer as pessoas que convivem conosco, 
para que elas entendam a importância desta manifestação! Todos juntos, somos mais fortes! 

eunice de marchi da silva: eu sei que a maioria nao vai concordar mas estamos muito mal de 
governador 

Thiago R S Feldhaus: CONCORDO 

Gill: Concordo também 

Raphael Penso: tem muito cabide de emprego 

Tiago Silva Correa: VEREADOR, DEVERIA SER DE CORAÇÃO NÃO PELO DINHEIRO, DEVERIAM 
RECEBER AJUDA DE CUSTO....FAZER POR AMOR, COMO: BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 
PASTORES, QUE SE DEDICAM PARA AJUDAR O POVO 

Raphael Penso: tem muito cabide de emprego 

Moderador: vamos manter o foco nos VEREADORES 

Rodrigo: Rodrigo saiu da sala 

Marcius Machado: o PPS, se vc é pps mesmo... este cara de rio negro é tecnico... 

Marcius Machado: presidente da JPS 

Su: Su saiu da sala 

Jussara: Mas vc faz parte da mesa assina junto provavelmente acredito 

Su: Su entrou na sala. 

Marcius Machado: acho melhor... que este fake que disvirtuar o debate 

Gill: puxa saco de qualquer partido não é bem vindo neste espaço 

Marcius Machado: e me diga porque vc é a favor dos 19 

SOU PPS: PIADA MARCIUS........ 

Felipe: Diz aí 'Sou PPS' 

eunice de marchi da silva: me diz o que o nosso conterrâneo raimundo colombo que ja exerceu cargo 
ate em brasilia fez de importante para nossa cidade? 

Gill: isso mesmo, mostre-nos seus argumentos favoráveis ao aumento do número de vereadores 

Pablo: sou pps vc vai ser candidato??? 

Marcius Machado: pessoal quando vc é filiado a algum partido vc perde parte da sua autonimia 

Raphael Penso: Diz aew PPS? 

Pablo: pq soh assim pra ser a favor de 19 

SOU PPS: NÃO TENHO INTERESSE, ODEIO POLITICA 

Moderador: EUNICE: vamos manter o foco nos vereadores? 

Letícia: diz aí marcius, porque os acessores? 

Cecilia Batista de Liz: Esse debate é sério, se tem alguém aqui que não consegue acompanhar, por 
favor se retire! 

viviane: viviane entrou na sala. 

Felipe: Sou PPS, pq vc não coloca seu nome? Quem é você....se odeia política, pq está aqui e pq diz 
que é PPS? 

Thiago Ribeiro: Esse Sou PPS deve ser aqueles retardados que ficam dando bandeirada na cabeça de 
simpatizantes de outro partido 

Su: Eloi tá na clube 



Marcius Machado: por o jogo é assim 

Su: liguemos lá para bater nele 

Thiago Ribeiro: PERA...PARA! VOCÊ ODEIA POLITICA 

eunice de marchi da silva: desculpa eu sei que nao podemos criticar os grandes, desculpa 

Marcius Machado: eu tenho 5... que era o acordo... 

Thiago Ribeiro: PERA, PARA...VOCÊ ODEIA POLITICA? 

Raphael Penso: vira e mexe ainda vai virar tudo em pizza 

Moderador: nao é isso, EUNICE, é que o assunto agora é OUTRO 

Gill: Se odeia política infelizmente será governado e terá seu destino traçado por aqueles que gostam 
de política 

Thiago Ribeiro: E É PARTIDÁRIO? TE ENTENDA, RAPAZ! 

Letícia: qual a função dos acessores afinal, e você que escolhe eles? 

Marcius Machado: boaaaaa odeia política... então vc odeio a si mesmo... poque somos animais 
políticos (Aristoteles) 

Jussara: Sou a favor para termos maior representatividade se o repasse tivesse sido diminuído 
aplaudiria a redução pois acho que o dinheiro está sendo gasto de forma que não vem a benefizrr nós 

SOU PPS: SOU PPS saiu da sala 

Pablo: dexe esses cara para lah 

Thiago Ribeiro: Ele não sabe, de fato, a definição de politica. 

Vagner: infelizmente, pessoas que não tem interesse na união do povo vem para pertubar o debate... é 
uma pena mesmo... 

anonimo: temos que intender que o colombo trabalha pelo estado não so pela cidade... 

Moderador: todo cidadão precisa obrigatoriamente ser politizado.... 

Cecilia Batista de Liz: mas é assim mesmo, deve ser alguém da oposição que veio atrapalhar kkkk 

Raphael Penso: sempre irão beneficiar os mais fortes, depois quem se f... é nós mesmos 

Marcius Machado: sim escolho meus assessores pela tecnicidade 

Letícia: o que um cara que odeia politica faz num lugar desse aqui? aiuahaiuhaiha 

Valdir: Valdir entrou na sala. 

Letícia: o que um cara que odeia politica faz aqui? siuahiushaiush 

eunice de marchi da silva: precisamos da politica, mas nao podemos nos cegar diante dos fatos por isso 
se chama politica 

Marcius Machado: kkkkkkkkk 

Valdir: Bom dia galera... 

Thiago Ribeiro: O que um cara que odeia politica faz na sociedade, Leticia! 

Moderador: correto eunice 

Thiago Ribeiro: NÓS somos politica. Não politicos, apenas 

Raphael Penso: Vivemos da politica 

Marcius Machado: o Homem é um animalll político - Etica a Nicomaco - Aristoteles 

Cecilia Batista de Liz: Bravo Vagner! É isso mesmo! 

Layon Schneider: sou a extensão do vereador auxilio ele, faço toda a parte de gabinete atendimento de 
telefone, marcação de horários, enquanto o marcius fica atendendo o cidadão, vendo as reivindicações 
informando as pessoas dos projetos de lei de alta relevancia que fazemos na câmara, indicações que 
raramente somos atendidos 



Moderador: lembro que noPORTAL DO CL a pesquisa apontou 89% contra o aumento e no JA da RBS 
deu 82% contra o aumento 

Valdir: é com pessar que estamis discutindo o tema em pauta 

Letícia: eu sou a favor de uma manifestação em frente a camara 

Layon Schneider: isso é parte do serviço do marcius.... 

Thiago Ribeiro: Vagner...o lobby é pressionarmos por representação! Eu estou contente que o vereador 
que ajudei a eleger está ao meu lado. Mas as pessoas que elegeram os outros deveriam cobrar assim 
como nós estamos cobrando também 

Thiago Ribeiro: Vagner...o lobby é pressionarmos por representação! Eu estou contente que o vereador 
que ajudei a eleger está ao meu lado. Mas as pessoas que elegeram os outros deveriam cobrar assim 
como nós estamos cobrando também 

eunice de marchi da silva: sobre isso ja nos pronunciamos! agora estamos aproveitando o espaço para 
desabafar um pouquinho 

Marcius Machado: pessoal tem alguem que é favor do aumento... 

Raphael Penso: vamos protestar 

Vagner: Com certeza Thiago! 

Gill: Gill saiu da sala 

Marcius Machado: o povo unido jamais será vencidooo 

Valdir: Eu não sou a favor 

Rodrigo: Rodrigo entrou na sala. 

Marcius Machado: gritos de geurra "quero ser, respeitadooooo" 

Rodrigo: Consegui entrar novamente 

Rodrigo: o chat tá lotado 

Raphael Penso: temos que ver que somos a maioria 

Moderador: PESSOAL: mais 10 minutos e encerramos OK? 

Letícia: eu sou totalmente contra o aumento 

Rodrigo: é isso mesmo Marcius, temos que fzer movimento pra ser ouvido 

Leandro: Leandro saiu da sala 

Raphael Penso: podemos fazer essa diferença 

Thiago R S Feldhaus: Vergonhaaaa!! Vergonhaaaa!!! Gente sem Vergonhaaaaa 

Marcius Machado: kkkkkkkkk 

Su: agora, pq os vereadores não aparecem para debater? 

Layon Schneider: kkkkk 

Thiago Ribeiro: A maior vitória brasileira não foi nos campos e sim nas ruas! O povo teve a maior vitória 
quando pediu democracia! Vamos lutar para que ela, de fato, exista! 

Rodrigo: gostaria de ver outdoors espalhados pela cidade com a lista dos que são a favor do aumento 

Elizabete: Elizabete saiu da sala 

Felipe21: Felipe21 entrou na sala. 

Valdir: Ilário, é ler um "representante do povo" ver o que o povo quer, e fazer, ou tomar, uma decisão 
contra a vontade do povo... 

Raphael Penso: prá que mais 7 vagas na camara? 

Thiago Ribeiro: Lembrando...a corrupção existe pq o brasileiro é passivo demais! 

Letícia: e tbm acredito que seria possivel os vereadores e seus acessores, ganharem um salario minimo 

Marcius Machado: aproveitar hoje as 13:30 na radio 101 FM pauta aumento do número de vereadores 



Rodrigo: isso mesmo Thiago. se o pogo batesse no peito fosse lá... seria diferente 

Letícia: e fazer o seu trabalho com qualidade, nao tem necessidade de mais 

Rodrigo: mas eu vou quase sempre na camara. raramente o plenário enche 

eunice de marchi da silva: cade os senhores vereadores mesmo! nao estao aqui, mas aguns eu lembro 
do nome! 

Su: vamos fazer um esquema de ligação para os vereadores? cada 5min um liga 

Thiago Ribeiro: Não só pra essa causa,. Rodrigo. Mas pra qualquer coisa! A exemplo de uma lei que vai 
aumentar ainda mais o tempo de espera da fila do SUS e ninguém ta se manifestando, apenas as 
profissões que serão afetadas. 

Rodrigo: boa su 

Valdir: Se eles são verdadeiramente representantes do POVO, porque não fazem a vontade do POVO 

Marcius Machado: é que o povo não vê o resultado, o vereador cobrar e o executivo não faz 

Layon Schneider: kkkkkkkkkkk 

eunice de marchi da silva: marcio quais sao os vereadores que apoiaram? 

Raphael Penso: enquanto a gente debate, muitos dos vereadores só estão dando risadas 

Rodrigo: sim Thiago, isso que me refiro. Vou com frequenaica pra ver o que se debate lá 

Rodrigo: frequencia* 

Raphael Penso: eles deveriam entrar e debater também 

Su: quem começa? 

Valdir: GALERA, ALGUÉM TEM O NOME DOS NOVE VEREADORES QUE VOTARAM A FAVOR 

Marcius Machado: Eunice só eu e a Vereadora Aida 

anonimo: la nof acebook tm.. 

Thiago Ribeiro: Eu nunca fui. Eu nem conheço o local. Mas eu vou nessa! 

Letícia: achei um absurdo ao extremo, a reportagem de ontem do jornal do almoço 

Layon Schneider: isso mesmo raphael... 

Pablo: mais voceis acham q naum tem assessores dos vereadores olhando o chat?? 

Su: isso Pablo 

Marcius Machado: Letícia como foi esta reportagem 

Raphael Penso: a midia sempre vai puxar para o lado mais forte 

anonimo: qm garante q é o marcius ali e nao um acessor kkk 

Su: alguém entre nós... 

Thiago Ribeiro: Mas com certeza, Pablo! 

eunice de marchi da silva: estao sim marcio mas se nao nos informar o nome dos outros logo estaremos 
votando novamente neles 

Vagner: Eu não quero que mais dinheiro do povo seja gasto contra o povo! BASTA! 

Su: ASSESSOR! 

Letícia: o presidente da camara justificando o aumento 

Marcius Machado: opaa eu me garanto 

Thiago Ribeiro: Eles querem estar preparados. A manifestação não será uma surpresa 

Marcius Machado: sou eu mesmo 

Marcius Machado: só perguntar qualquer coisa 

Layon Schneider: opa assessor sou eu... 

Su: Marcius acredito em vc... 

anonimo: é brinks sabemos da sua indole.. 



Rodrigo: toni, rodrigo, lore, sirlei, gean, anilton, eloi, adilson, moro, luiz amorim 

Rodrigo: votaram a favor 

Letícia: os presidentes de bairro que acredito que querem entrar la so para mamar nos cofres publicos 

Valdir: ESSES NOMES, NOS NÃO PODEMOS ESQUECER 

Marcius Machado: Rodrigo Luiz Amorin não votou esta de licença 

Raphael Penso: quem não ia querer mais uma teta na câmara 

Layon Schneider: nesta ultima luiz amorin estava de licensa e não votou, mas creio que seja a favor do 
aumento 

Su: o luiz quer o aumento 

Moderador: PESSOAL: aproveitem para finalizar suas opiniões pois encerraremos o chat em 5 
MINUTOS 

Rodrigo: sim, na verdade é a sirlei, certo 

Letícia: dizendo que com o aumento para 19, teria mais participação do povo 

Rodrigo: mas ele apoia o aumento 

Su: o Luiz ainda ficou falando mal do projeto de lei do povo 

Valdir: NÓS DEVERIAMOS IR TODOS NA VOTAÇÃO 

Pablo: aproveitar a internet que eh uma arma para repassar o nome desses camaradas ai 

anonimo: esticamos ate as 11 luis =) 

Su: vamos na votação!!!! 

Valdir: OLHARMOS NOS OLHOS DELES NO DIA DA VOTAÇÃO 

Letícia: sendo que acredito eu, os 12 deveriam fazer isso 

Marcius Machado: pessoal quero primeiramente parabenizar o Correio Lageano pela postura e todas 
as entidades... 

Thiago Ribeiro: Nos IREMOS a votação! 

Rodrigo: e tbm a ver neusa é favorável ao aumento 

Su: todos na votação! levem apito, panela, corneta 

Tiago Silva Correa: Tiago Silva Correa saiu da sala 

Valdir: ELES SÃO NOSSOS REPRESENTANTES 

Letícia: marcius, acredito que a reportagem passe hoje novamente 

Moderador: Anomino: n]ao será possivel ir até as 11.00hs. É determinação do CL. Ou 10,00hs ou 
10,30hs,OK? 

Valdir: DEVERIAM FAZER A NOSSA VONTADE 

Thiago Ribeiro: Marcius...dentro da camara o povo é livre pra se manifestar? 

Letícia: senao, tem no site 

Felipe: São nossos representantes, mas não parecem que são 

Layon Schneider: panela foi boa, mas somente a presença do povo com cartazes ja dará grande 
impacto 

eunice de marchi da silva: é só marcar o dia alguem se habilita? 

Valdir: PRECISAVAM NÓS CONSULTAR 

Thiago Ribeiro: ou não pode fazer barulheira, apitaço e coisas do tipo? 

Marcius Machado: é e não é... no regimento não permite manifestações 

Letícia: outra coisa, marcius, ganhou com certeza apoio da população, finalmente sua luta foi 
reconhecida 

Rodrigo: segunda vamos estar lá as 18 horas 



Valdir: É UMA VERGONHAAAAAAAAAAA...... 

Rodrigo: tem sessão 

anonimo: beleza luis 

eunice de marchi da silva: onde? 

Rodrigo: já vamos mostrar que estamos fazendo movimento para o dia da votação em segundo turno 

Marcius Machado: e obrigadoo pessoal pelo carinhooo... estamos nesta luta.... juntos... 

Rodrigo: na rua da vergonha, camara de veradores 

Felipe: DIA 26 TODO MUNDO LÁ!!!!! 

Rodrigo: segunda 18 horas 

Rodrigo: vamos segunda já 

Valdir: E O HORÁRIO 

Thiago Ribeiro: Segunda as 18! 

Marcius Machado: E Verás que um filho teu não foge à luta, Nem teme, quem te adora, a própria 
morte" 

Rodrigo: mostrar a força desde já 

Valdir: OK 

eunice de marchi da silva: aonde por favor 

Raphael Penso: tamo lá prá fazer a fuzarca 

Rodrigo: boa marcius 

Rodrigo: bem citado 

Thiago Ribeiro: Cara...seria lindo cantar o hino na camara! 

eunice de marchi da silva: quero convidar meus colegas de faculdade e professores 

Marcius Machado: Thiago só pra fazer pressão, a votação será na outra semana dia 26 ou dia 27 

Rodrigo: é verdade thiago 

Felipe: Na Câmara de Vereadores dia 26!!!!! 

Rodrigo: vamos fechar o punho e bater no peito 

Pablo: divulgação dos nomes data da votação via face, orkut, msn..... 

Letícia: divulgação da manifestação gente 

Vagner: Parabens a todos pelo debate, acredito que a troca de informações e ideias enriquece as 
pessoas. Vamos juntos, defendendo os interesses do povo lageano! Parabens! Juntos, somos mais 
fortes! 

Rodrigo: não vamos deixar pra ultima hora 

Rodrigo: dia 26 vamos de novo 

Moderador: PESSOAL: Muito grato a todos, parabens pelo grau de politização e de participação. 
Obrigado ao MARCIUS e obrigado a todos pela participação. Está encerrado o chat. Até uma proxima 
oportunidade. Obrigado a todos e BOM DIA 

Valdir: VAMOS LEVAR ALGUNS AMORDAÇADOS... 

Letícia: vamos exercer nossa voz, nosso poder 

Layon Schneider: Adicione Marcius Machado e Layon Schneider no Facebook, para dialogar mais sobre 
o dia 26 

Marcius Machado: parabéns a todos mesmoooo... ou contruimos o país que queremos ou nos 
devoraremos 

Rodrigo: Marcius, nos avise, ok? 

Rodrigo: vc é nossa voz na camara 



Vagner: Vagner saiu da sala 

eunice de marchi da silva: entao combinado em frente a câmera dos vereadores segunda as 18 hs é 
isso 

Valdir: É UM ABSURDO O QUE ELES ESTÃO FAZENDO 

Letícia: de 12 apenas 1 realemente nos representa 

Rodrigo: vamos convidar todo mundo 

Moderador: Gente, obrigado a todos e parabens pela participação, obrigado MArcius. Está encerrado o 
chat. BOM DIA A TODOS 

Raphael Penso: Raphael Penso saiu da sala 

Layon Schneider: Abrasss a todos e estamos a Disposição 

Anônimo: Anônimo saiu da sala 

Valdir: Valdir saiu da sala 

Thiago Ribeiro: Até segunda, povo! 

Rodrigo: Rodrigo saiu da sala 

Layon Schneider: Obrigado Sr. Luis Spuldaro 

Marcius Machado: hasta la victoriaaaa 

Jussara: Jussara saiu da sala 

Moderador: Obrigado a todos. Bye 

Felipe21: marcius machado nao se elege esse ano 

Felipe21: Felipe21 saiu da sala 

Layon Schneider: Layon Schneider saiu da sala 

anonimo: anonimo saiu da sala 

Marcius Machado: Marcius Machado saiu da sala 

Pablo: Pablo saiu da sala 

viviane: viviane saiu da sala 

Letícia: Letícia saiu da sala 

Thiago Ribeiro: Thiago Ribeiro saiu da sala 

Sue: Sue saiu da sala 

Su: Su saiu da sala 

Suzani: Suzani saiu da sala 

eunice de marchi da silva: eunice de marchi da silva saiu da sala 

Cristina Graebin: Cristina Graebin saiu da sala 

claudia: claudia saiu da sala 

Felipe: Felipe saiu da sala 


