
Coordenador do Observatório Social fala da experiência sobre aumento de 
vereadores em São Joaquim 
 

Aconteceu no dia 19/03/2012 - Das 09:00 às 10:00 
Nesta segunda-feira (19) Paulo Sérgio de Souza, coordenador do Observatório Social de 
São Joaquim, é o convidado do CLMais e do Correio Lageano para mais um chat sobre 
o aumento de sete vagas na Câmara de Vereadores de Lages. O chat acontece das 9 às 
10 horas e pode ser prorrogado até às 10h30min. A mediadora é a jornalista e colunista 

política do Correio Lageano, Olivete Salmória. O Observatório Social tem como missão promover a 
coesão social, por meio da transparência e zelo na gestão dos recursos públicos. Sem fins lucrativos, 
ele objetiva despertar a comunidade para a importância socioeconômica dos tributos e para a 
necessidade de um aumento na eficácia de sua aplicação, além também, de fazer com que a sociedade 
se envolva mais nas importantes decisões políticas que acabam influenciando o seu dia a dia. O 
Observatório foi o responsável pela pesquisa que apontou 96% da população de São Joaquim contra o 
aumento de vereadores naquele município, de 9 para 11. A pesquisa embasou um projeto de Iniciativa 
Popular, aceito pelos vereadores. Por causa desse projeto, os legisladores voltaram atrás na decisão 
tomada em votações nos meses de dezembro de 2012 e fevereiro de 2011. Em nova votação, a 
Câmara de Vereadores, voltou a ter nove eleitos legislando. O Correio Lageano, com apoio de 
parceiros, também colheu 12 mil assinaturas em Projeto de Iniciativa Popular contra o aumento de 12 
para 19 vagas, em Lages. Só que, na primeira votação (no dia 13), nove vereadores votaram a favor da 
ampliação de cadeiras e, apenas dois contra (Marcius Machado e Aida Hoffer). Pela iniciativa comum 
do Observatório e da campanha do Correio Lageano "Diga Não para o Aumento do Número de 
Vereadores" é que Paulo Sérgio de Souza conversa com a população lageana nesta segunda-feira. 
Paulo Sérgio de Souza Coordenador do Observatório Social de São Joaquim; formado em 
Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina; pós-graduado em Contabilidade Pública e 
Auditoria Governamental pelo Instituto Catarinense de Pós Graduação (ICPG) de Itajaí e contador da 
Fazenda Estadual em exercício na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de São Joaquim. 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Moderador: Moderador entrou na sala. 

Suzani: Suzani entrou na sala. 

Letícia: Letícia entrou na sala. 

João Ricardo: João Ricardo entrou na sala. 

Felipe: Felipe entrou na sala. 

Sue: Sue entrou na sala. 

Moderador: Ola pessoal. Bom dia! 

Letícia: Bom dia Olivete! (: 

LUIZ: LUIZ entrou na sala. 

Moderador: Parece que a campanha está ganhando corpo nesses últimos dias. como você estão 
acompanhando? 

Moderador: Parece que a declaração do governador de que é a favor dos 12 mexeu com alguns 
defensores do 19 

Convidado Paulo Souza - O: Convidado Paulo Souza - O entrou na sala. 

Letícia: eu estava a pouco lendo a declaração do governador 

Pedro Paulo: Pedro Paulo entrou na sala. 

João Ricardo: Eu achei também Olivete, foi de peso essa afirmação na capa do CL 



Convidado Paulo Souza - O: Bom dia Olivete e a todos os internautas 

Letícia: tomara que ajuda alguns a mudar de ideia 

Letícia: ajude* 

Moderador: Pelo menos faz com que os vereadores que lutam pelos 19 pensem um pouco sobre o que 
o povo deseja. 

Pedro Paulo: bom dia a todos 

velter geraldo de bettio: velter geraldo de bettio entrou na sala. 

marcela: marcela entrou na sala. 

Moderador: Bom dia Paulo Souza. É um prazer te-lo conosco. Para quem não sabe, Paulo preside o 
Observatório Social de São Joaquim. Portanto tem experiência nesse caso. 

Letícia: o grande problema Olivete, é que eles precisam de uma opinião 'de cima' para pensarem 

João Ricardo: O governador diz que vai gerar economia, e não é discurso demagogo.. afinal ele vai 
fazer uma reforma administrativa neh?1 

Convidado Paulo Souza - O: Oi Olivete, sou coordenador do Observatório Social de São Joaquim 

Moderador: Mas Letícia, vc que opinião de cima, de mais peso do que do governador? 

João Ricardo: Paulo Souza, como Lages pode reverter essa questão? 

Moderador: Desculpe Paulo, coordenador do Observatório Social. 

Convidado Paulo Souza - O: Olivete, sou coordenador do Observatório Social de São Joaquim 

Felipe: Paulo, como foi o movimento aí em São Joaquim? Os vereadores aí voltaram atrás, por que em 
Lages eles não querem voltar atrás? 

Letícia: Olivete, quando os lageanos se manifestaram contra o aumento, eles deveriam ter ouvido o 
povo 

Moderador: Paulo o qure nos diz do comportamento dos vereadores de LÇages que ignoraram um 
abaixo assinado com 12 mil assinaturas? 

Convidado Paulo Souza - O: Entendemos que o vereador representa seus eleitores e não podem 
votar contra o anseio da sociedade 

Pedro Paulo: acredito que a campanha de lages começou errada 

Convidado Paulo Souza - O: Representado pelas assinaturas para o projeto de iniciativa popular 

Moderador: Os presidente de bairros falam tanto a favor dos 19, mas tentaram fazer um abaixo 
assinado, garganteando que iriam levantar 20 mil assinaturas e não conseguiram nada. 

Letícia: como errada Pedro Paulo, em que sentido? 

João Ricardo: quem é pedro paulo? 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui em São Joaquim, organizamos uma enquete onde constatamos que 
96% ndas pessoas não concodavam com o aumento de vereadores 

Amarildo: Amarildo entrou na sala. 

Pedro Paulo: se todos que estao brigando estivessem mesmo interressados em ajudar fariam uma 
campanha para reduçao de custos 

Felipe: A diminuição do número de vereadores vai implicar em menos cursto 

Felipe: custos* 

Convidado Paulo Souza - O: Em seguida, conseguimos assinatura suficientes para o projeto de 
iniciativa popular 

Moderador: Mas, Paulo o presidente da Câmara chegou a anunciar a economia de um milhão esse 
ano. 

Letícia: na verdade, tudo tem que começar de algum lugar caro amigo Pedro Paulo 



Convidado Paulo Souza - O: Entendemos que não há o que se falar em economia, quando aumenta 
despesas 

Moderador: Mas, Paulo, o difícil é fazer 

Pedro Paulo: o govrnador tambem anunciou no começo de seu mandato e no entanto as coisas 
continuam da mesmo forma 

Moderador: ...o povo entender que embora o repasse seja o mesmo, haverá aumento de gastos. 

Convidado Paulo Souza - O: Podemos aceitar a desculpa da representatividade 

Convidado Paulo Souza - O: Não há o que se falar em economia 

Letícia: Olivete, um milhão não é nada para eles, conforme vi alguns dias atras, so nos primeiros meses 
eles gastaram essa quantia 

Amarildo: o que me surpreende é a visão do presidente da camara, falar que se gera mais 7 empregos 
na cidade, pode isso? ele esta tirando nós para louco. 

Pedro Paulo: la na camara segundo conversas te vereador com 5 pessoas so para trabalhar para ele 

João Ricardo: Até o governador está cumprindo o que prometeu, com a reforma administrativa 

Letícia: se cada vereador, ganhasse um salario minimo, na verdade, eu acho que um trabalho como 
esse deveria ser sem custas 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui em São Joaquim, o Observatório encampou o projeto de diminuição 
de vereadores por entender que o custo benefício não compensa 

João Ricardo: o problema em Lages e no Brasil ,.é que os políticos só pensam neles próprios.. o povo 
que se dane 

Convidado Paulo Souza - O: Como um dos objetivos da entidade é promover a boa aplicação dos 
recursos 

João Ricardo: se os vereadores de Lages, pensassem no povo, teriam levado em conta as 12 mil 
assinaturas 

João Ricardo: Paulo Souza, como a gente pode reverter essa situação em Lages? 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui fizemos um grande movimento envolvendo a sociedade 

LUIZ: a partir do momento que o vereador dor representativo o povo pode fazer a campanha para 
aumentar - mas até lá não tem porque aumentar o numero de vereadores 

Convidado Paulo Souza - O: Colocamos carro de som conclamndo a população a estar presente no 
dia da votação 

Rodrigo: Rodrigo entrou na sala. 

Convidado Paulo Souza - O: Utilizamos os meios de comunicação locais para divulgação 

João Ricardo: Pedro Paulo, primeiro a gente fica com 12 vereadores e depois bate nos que ficaram para 
reduzirem os custos 

Convidado Paulo Souza - O: Inclusive com o apoio do Correio Lageano 

Amarildo: ja que temos varias organizações envolvidas na campanha , seria de organizar uma 
manifestação em frente a camara 

LUIZ: pergunto se vai ter uma segunda votação na camara ou somente em uma sessão ja esta definido 

Letícia: Paulo Souza, como os vereadores reagiram no inicio das manifestações? 

Convidado Paulo Souza - O: Entendemos que o maior medo dos políticos, com algumas excessão, é 
o de perder voto 

LUIZ: nesta segunda pode-s e levar a população em peso para a sessão 

Pedro Paulo: mas com este numero nos ja estamos a 4 anos e ninguem fez nada porque agora vc me 
diz que da para fazer e porque estas entidades na se mecheram antas 

Rodrigo: Vamos todos lotar o plenário hoje e amanha, a partir das 18 horas 



Felipe: Pedro Paulo....o acordo entre os vereadores era ter cinco assessores... 

Convidado Paulo Souza - O: Eu vejo que aí em Lages, os vereadores estão irredutíveis nas suas 
decisões 

Marco Aurélio Zaror Corde: Marco Aurélio Zaror Corde entrou na sala. 

Amarildo: nesta manifestação levar a foto dos 10 vereadores que são a favor do aumento 

João Ricardo: Antes tarde do que nunca, neh Pedro Paulo???!!! 

Flores: Flores entrou na sala. 

João Ricardo: Acho que devemos levar uma multidão para a CÂmara, o que acha OLivete e Paulo 
Souza? 

Flores: Flores saiu da sala 

Convidado Paulo Souza - O: Outro motivo que levou o Observatório a encampar a idéia é que o 
projeto de aumento não foi discutido com a sociedade 

LUIZ: se forem feitos protestos antes da segunda votação 

Letícia: ta, Paulo Souza, o que acontece aqui, é que por interesse próprio dos "representantes do povo", 
estão em descaso com a situação 

Amarildo: quanto antes melhor 

Convidado Paulo Souza - O: A movimentação continuou na se3gunda votação 

João Ricardo: BOA IDEIA, A VOTAÇÃO NÃO É HOJE, MAS VALE A NOSSA PRESENÇA LÁ PARA 
PRESSIONAR.. 

Felipe: Sim!!!! Vamos lá hoje!!! 

Pedro Paulo: nao sei nao mas tem algo de podre no reino unido de lages 

LUIZ: deve-se iniciar uma campanha contra a reeleição de qualquer vereador imediatamente 

Amarildo: não podemos deixar para ultima hora 

flores: flores entrou na sala. 

Marco Aurélio Zaror Corde: Paulo, o que você pensa sobre manter o repasse para a Câmara, sem 
aumentos e subir a representatividade? 

Marco Aurélio Zaror Corde: me parece que o debate seria mais produtivo 

Marco Aurélio Zaror Corde: e evitaria que a Câmara ficasse elitizada 

Pedro Paulo: eu gostaria de ver todas estas entidades que estao brigando ai os contras e os afavores 
fazendo um beneficio real para lages 

LUIZ: um grande protesto em frente a camara o dia todo da votação com um grande numero de 
pessoas deve dar preocupação 

Rodrigo: Mas a Camara não é elitizada 

Convidado Paulo Souza - O: O repasse é assegurado por lei, o que temos que cobra é que eles sejam 
bem aplicados 

Rodrigo: quanto o apolinário gastou para se eleger? 

Cau Bolzani: Cau Bolzani entrou na sala. 

Rodrigo: e o valor do repasse não significa que a camara é obrigada a gastar tudo que recebe 

João Ricardo: a participação da comunidade é muito importante, essa é a democracia... não podemos 
deixar as coisas, como deixamos por muito tempo, na mão de dois ou três.. temos de participar 

flores: flores saiu da sala 

flores: flores entrou na sala. 

Convidado Paulo Souza - O: No final do exercício, a sobra é devolvida ao executivo 

Pedro Paulo: concordo com o joao 

João Ricardo: è verdade Rodrigo.. gastam 6%, do orçamento é um roubo ao nosso dinheiro 



Moderador: ..o povo entender que mesmo com o repasse sendo o mesmo, as despesas vão aumentar. 
Eu até perguntava: se não vai aumentar os gastos, quem vai então pagar os salários dos sete 
vereadores a mais que a Câmara terá? 

Moderador: ..o povo entender que mesmo com o repasse sendo o mesmo, as despesas vão aumentar. 
Eu até perguntava: se não vai aumentar os gastos, quem vai então pagar os salários dos sete 
vereadores a mais que a Câmara terá? 

Moderador: ..o povo entender que mesmo com o repasse sendo o mesmo, as despesas vão aumentar. 
Eu até perguntava: se não vai aumentar os gastos, quem vai então pagar os salários dos sete 
vereadores a mais que a Câmara terá? 

Moderador: ..o povo entender que mesmo com o repasse sendo o mesmo, as despesas vão aumentar. 
Eu até perguntava: se não vai aumentar os gastos, quem vai então pagar os salários dos sete 
vereadores a mais que a Câmara terá? 

Moderador: ..o povo entender que mesmo com o repasse sendo o mesmo, as despesas vão aumentar. 
Eu até perguntava: se não vai aumentar os gastos, quem vai então pagar os salários dos sete 
vereadores a mais que a Câmara terá? 

Moderador: Desculpe, mas minha internet caiu. Estou de volta. 

Felipe: Saiu no correio lageano que, se em 2011 tivesse 19 vereadores, a Câmara não conseguiria 
pagar todas as contas 

Amarildo: acho que vão dividir o salario deles com os 7 que virão 

Convidado Paulo Souza - O: A matemática é exata, aumentar quantidade de salários acarreta em 
aumento de despesas 

Marco Aurélio Zaror Corde: Penso que se a Câmara aprovar 19 vereadores, terá consciência que o 
repasse será o mesmo e adaptar seu orçamento... 

João Ricardo: Tem vereador que agora resolver dizer que o problema é nos assessores, pode até ter 
muito mesmo, mas qto custa um assessor? quanto custa um vereador? mais vereador mais assessor 

Felipe: amarildo, não tem como dividir o salário.....eles teriam que fazer isso esse ano, pois são eles 
que definem 

Pedro Paulo: se retirarem os assessores da presidencia ja paga os valores destes novos vereadores 

Moderador: Veja que eles falam que a despesa será a mesma, mas para isso teriam de reduzir os 
salários. Nisso eles não falam 

Cau Bolzani: Bom dia! Fico surpreso quando vereadores de Lages comentam que nem com 150000 
assinaturas voltariam atrás. 

Marco Aurélio Zaror Corde: não é exata a matemática, basta adequar o orçamento ao número de 
vereadores e não ao contrário 

João Ricardo: Pedro Paulo, qdo ganham os assessores da presidência? vc está bem por dentro??? 

Marco Aurélio Zaror Corde: mas o repasse pra Câmara é percentual, entao não se mexeria nele 

João Ricardo: CAU, como podem rir da nossa cara 

Moderador: Cau esse é o absurdo da coisa. Um representante do povo dizer que a opinião desse 
mesmo povo não importra! 

Marco Aurélio Zaror Corde: sendo ou ou 100 vereadores 

Felipe: Marco, o repasse é o mesmo, mas os gastos não..... 

João Ricardo: o certo seria, depois de ficarmos com 12 vereadores, abaixar esse repasse, de 6% para 
1%, é bem mais que suficiente 

Convidado Paulo Souza - O: Eles falam que diminuirão outros tipos de despesa para compendar o 
aumento de vereadores e porque não diminuem as despesas sem novos vereadores? 

Rodrigo: Marco Aurélio. O valor do repasse é percentual, porém, não é necessariamente obrigado a 
gastar tudo que recebe 



Felipe: e, se os vereadores quisessem mesmo reduzir os gastos, eles poderiam ter reduzido o repasse 

Moderador: Paulo, gostaria de saber de você qual é o caminha para instalarmos em Lages o 
Observatório 

Rodrigo: com mais vereadores, não sobra nada para devolver... 

Pedro Paulo: joao nao sou eu que quero fazer confusao mas e entorno de 2 mil reais e tem gente que 
tem cinco na mesa diretora 

Marco Aurélio Zaror Corde: quanto menos vereadores, pior é o debate das questões...fica muito claro 
dois grupos, um votando a favor e outro contra, sem considerar o mérito dos projetos 

Convidado Paulo Souza - O: Olivete, já há uma movimentação em Lages para a criação do 
Observatório social de Lages 

Suzani: Suzani saiu da sala 

Moderador: Sabe me dizer quem estaria encabeçando esse movimento? 

Amarildo: GENTE, TEMOS QUE ORGANIZAR UMA PASSEATA, OU CARREATA URGENTE 

Convidado Paulo Souza - O: Os interessados na criação dessa entidade pode nos enviar um email 
que repassaremos ao grupo 

João Ricardo: Quero participar desse observatório social aqui em Lages.. precisamos de mais 
transparência 

Pedro Paulo: ainda acredito que a campanha poderia ser revista e partirem todos pela reduçao de 
gastos e nao pela divisoa de classe 

Convidado Paulo Souza - O: Uma das pessoas é o Sr. Luiz Spricigo, que trabalha na Receita Federal 
em Lages 

Moderador: Realmente há um grupo dentro da Receita Federal trabalhando nesse sentido. 

Marco Aurélio Zaror Corde: mas mesmo não sendo necessário gastar tudo, o município sabe que não 
poderá contar com aquele recurso, então, adequar a despesa é uma equação que a Câmara terá de 
fazer 

Convidado Paulo Souza - O: O Observatório de São Joaquim foi criado depois de um ano e meio de 
discussão 

Convidado Paulo Souza - O: A entidade tem que nascer forte, 

Moderador: Há muita gente interessada em participar. Precisamos que toda essa gente se una para 
fazer acontecer. 

Pedro Paulo: assim fica claro que todos estao interessados em participar e ajudar de verdade 

João Ricardo: o ideal é ficar com 12... e reduzir o repasse para 1% da receita, que ainda acho bastante, 
é quase 1 milhão 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui temós várias pessoas participando do Observatório, de vários 
ramos da sociedade 

Rodrigo: TEmos que forçar eles e tentar manter os 12, e depois iniciar uma campanha para reduzir os 
gastos 

Rodrigo: diminuir os acessores e comissionados 

João Ricardo: isso RODRIGO 

Moderador: Veja o que rege a discussão dos vereadores. Os presidentes de bairros que torcem pelos 
19, dizem que se "a função dos presidente da associação de bairros fosse remunerada, não precisaria 
aumentar o número de vereadores. Não é uma vergonha. Trabalharam unicamente pelo salário. 

Marco Aurélio Zaror Corde: penso que 50 vereadores com o mesmo repasse seria o ideal para a 
Democracia 

Marco Aurélio Zaror Corde: melhor para a comunidade 

Marco Aurélio Zaror Corde: ais ideias 



Marco Aurélio Zaror Corde: pluralidade 

Moderador: E os vereadores não têm coragem de ir contra esses presidentes de bairros porque são 
seus cabos eleitorais. 

Convidado Paulo Souza - O: As pessoas pensam nelas próprias, quando o ideal seria pensar no 
coletivo 

Amarildo: Amarildo saiu da sala 

Marco Aurélio Zaror Corde: se pensar no Coletivo, o ideal é termos mais vereadores 

Rodrigo: porque eles não discutiram a redução do repasse antes de aumentar os vereadores então??? 
Isso mostraria que o que querem é representatividade e não dinheiro 

Felipe: O ideal seria uma democracia semi-representativa, onde o povo teria participação direta na 
política. Como acontece na Suiça e em alguns países nórdicos....aqui a "democracia" é representativa, 
mas mtos representantes atrapalham o andamento 

Moderador: Veja então Marco Aur[élio, que a questão dos 19 não visa aumenatr a representativide, 
mas aumentar as chances dessas lideranças se elegerem. 

Convidado Paulo Souza - O: Político tem que representar as pessas que lhes confiaram seu voto e 
não presidente de bairro 

João Ricardo: Marco, vc sabe para que serve um vereador:? 

Marco Aurélio Zaror Corde: sim, João eu sei 

João Ricardo: 12 é suficiente, pq precisamos de gente inteligente, comprometida, e que possa fazer leis 
de interesse da sociedade e FISCALIZAR o executivo 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui em são Joaquim os vereadores foram sensíveis ao apelo da 
sociedade 

Convidado Paulo Souza - O: Agradecemos a eles por isso 

Cau Bolzani: mais vereadores não significa maior representatividade da comunidade. A comunidade 
não está preparada para participar. São raras as pessoas que tiram tempo para participar. Vejam a 
audiência pública para discussão do Orçamento aí em Lages. Não tinham 5 pessoas. 

Marco Aurélio Zaror Corde: serve para fiscalizar o Executivo, criar leis, reformar e propor melhorias ao 
setor público 

João Ricardo: Paulo Souza, acha que os vereadores de Lages, que insistem em dizer nao para a 
população, terão problemas para se elegerem? 

Adolfo Souza: Adolfo Souza entrou na sala. 

Pedro Paulo: paulo eu vi que vc entende um pouco do que esta falando e esta conversa esta 
direcionada para a divisoao de classe novamente vc nao acha 

Marco Aurélio Zaror Corde: e isso acontece de fato, João, quando o grupo não está dividido de maneira 
maniqueista 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui não falamos claramente que os vereadores que votassem contra 
poderiam ter problemas para se reelegerem, mas está implícito 

Moderador: Já tivemnos a Câmara com 21 vereadores. Pergunto: o que era diferente naquela época. 
Tinhamos maior representatividade dos bairros. Porque numa determinada legislatura contamos com 
um Madruguinha e um Lili, mesmo com doze temos lideranças como o Anilton Freitas e o Lore. 
Também são de bairro (o primeiro) e do interior (o segundo). 

Cau Bolzani: Os vereadores depois de eleitos são representantes de toda a população e devem 
atentamente fiscalizar a aplicação do orçamento. Podem ser eleitos por grupos, por bairros, mas depois 
devem ser cobrados para representar a cidade, a comunidade. 

Felipe: Digo mais Cau Bolzani. Foi a primeira vez nessa legislatura que participou mais de uma pessoa 
em uma audiência pública 

João Ricardo: O apolinário é do Bela Vista 



Marco Aurélio Zaror Corde: e com 21 vereadores o repasse era o mesmo, Moderador? 

Moderador: Lembro que o vereador lili fazia muito pela comunidade, não como vereador, mas como 
funcionário da prefeitura. 

Pedro Paulo: ai acredito que desta forma que estao brigando so vao ficar se ofendendo sem resultados 
positivos 

Convidado Paulo Souza - O: Entendo que a tempos atrás os políticos não eram profissionais, hoje 
virou profissão 

João Ricardo: Marco Aurélio, vc é conselheiro do Correio Lageano? o que pode nos dizer sobre a 
campanha deles? 

Cau Bolzani: aqui em São Joaquim, através do Observatório, do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e de conversas com a Câmara conseguimos aumentar em 20% o orçamento da 
Agricultura e alterar leis que regiam o suso de máquinas por particulares. 
 

Felipe: Acho que o resultado positivo pode ser alcançado caso o objetivo da campanha seja 
concretizado 

Moderador: Claro que o repasse continua o mesmo. Aliás, naquela época era 7% da receita. 
Obviamente que era menor em valores reais, visto que a receita do município também era menor. 

Marco Aurélio Zaror Corde: Politico virar profissão é o fim da sociedade 

Rodrigo: Agora vamos ver quanto a camara gastava antes dessa legislatura e quanto gastou até agora 
nessa 

Marco Aurélio Zaror Corde: então, se era o mesmo, por que não subir? 

Rodrigo: todos os anos teve aumento de gastos 

Moderador: Hoje o percentual de repasse é de 6%, mas a receita do município é muitas vezes menor. 

João Ricardo: È a festa da gastança.. 

Felipe: É, mas quem olhar o candidato Elói Bassin nas últimas eleições, a profissão dele declarada é de 
Vereador (site do TSE) 

Marco Aurélio Zaror Corde: se o repasse era o mesmo com 21 vereadores, subir não teria problemas 
em termos de gastos 

Moderador: Mas, tamb[ém lembro que com 21 vereadores, a Câmara de Lages tinha 37 funcionários. 
Hoje tem 12 vereadores e quase 100 funcionários, 

josé wanderley pereira: josé wanderley pereira entrou na sala. 

Adolfo Souza: Como convencer este vereadores que o repasse feito é o teto permeitido na constituição 
brasileira, e que o repasse pode ser menor e então será diminuida a farra com o dinheiro público. 

Pedro Paulo: aqui em lages tem medico qu e ganha uma fortuna e nao atende direito as pessoas tem 
padres que sao funcionarios publicos e nao cumprem seus horarios ai ninguem fala nada 

João Ricardo: e li no CL, que como sindicalista o Eloi não está com a bola toda...de 4 mil comerciáriso 
só 30 participaram 

João Ricardo: da assembleia 

Marco Aurélio Zaror Corde: sei, mas mesmo sendo teto, duvido uma legislatua que diminua, assim, 
voluntariamente 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui em são Joaquim, objetivamos tambem acompanhar as despesas da 
câmara, podem utilizar todos os recursos, não devolver nada ao executivo, desde que sejam bem 
aplicados 

Marco Aurélio Zaror Corde: o que precisa é usar bem o erário público que é repassado 

Cau Bolzani: Cau Bolzani saiu da sala 



João Ricardo: Fico pensando, como que pessoas esclarecidas, ainda acham que aumentando o número 
não teremos mais gastos.. 

Moderador: Paulo, tem muita coisa errada. O caso desses médicos que recebem salários absurdos é 
um deles. A compra de medicamentos é outro. O observatório terá muito trabalho aqui. 

Rodrigo: O problema Marco, é que antes tinha menos acessores e comissionados na camara 

Pedro Paulo: precisamos e de um choque de moralidade com o dinheiro publico 

Felipe: pois é Marco...o problema é que essa legislatura não usou bem o dinheiro até agora.... 

Rodrigo: a camara não tinha 4 carros a disposição deles 

Rodrigo: não tinha a estrutura que tem hoje 

Rodrigo: que ali´s já estará ultrapassada, pois vão ter que ampliar para receber mais vereadores 

Rodrigo: mais gastos 

Marco Aurélio Zaror Corde: senão usou tb é culpa nossa. seja por opção ou omissão...precisamos votar 
melhor, então, se esse é o argumento 

Convidado Paulo Souza - O: Entendemos que a corrupção e a má aplicação de recursos públicos é 
cultura, certamente o maios problema de nosso país 

João Ricardo: vereador vai para a rua na campanha e promete coisas que não pode fazer,.. promete 
coisas que é de responsabilidade do executivo e o povo acredita 

Moderador: O povo tem de continuar mobilizado e vamos berrar quando os vereadores vierem com o 
projeto de ampliação da Cãmara. Pelo que sei já está pronto para ser executado. 

João Ricardo: a corrupção está em todos os lugares, não apenas entre vereadores, prefeitos, 
secretários.. 

Felipe: João Ricardo...acho que eles prometem justamente porque não sabem o que um vereador faz 

João Ricardo: Olivete, ouvi a Neusa dizer, na 101, que vereadores podem usar o mesmo gabinete] 

Convidado Paulo Souza - O: Ainda ontem no programa Fantástico foi mostrada uma reportagem sobre 
corrupção, onde aparecem várias pessoas de empresas, participando de esquemas de corrupção , que 
falam em NORMAL esse tipo de coisa 

Moderador: Dá para ver, pela atuação do Antônuio Môro, por exemplo, que ele não sabe qual é a 
função do vereador. 

João Ricardo: isso mesmo Felipe, são tão ignorantes quando o povo 

Rodrigo: João, vc acha que como o ego deles, vão se sujeitar a dividir gabinetes? 

josé wanderley pereira: O povo precisa escolher melhor, seja 12 ou 19 não podemos eleger os tiriricas 
que tem em Lages. 

Moderador: A neusa diz que os vereadores podem usart o mesmo gabinete, mas vc acha que será isso 
mesmo que vai acontecer? Vão dizer a mesma coisa: se a Câmara tem dinheiro disponível, porque não 
gastá-lo? 

João Ricardo: mas deveriam Rodrigo, e mais, um secretário e ponto! vereador não tem que achar que é 
poderoso.. que é elite, poxa é com nosso dinheiro 

Moderador: Alguém já ouviu os vereadores falarem em reduzir o número de assessores? 

Rodrigo: Cara, eu até concordo que poedriam discutir o aumento se antes tivessem discutido as 
reduções de despesas 

João Ricardo: Rodrigo, uma coisa de cada vez 

josé wanderley pereira: Isso só funciona em escola pública onde os alunos precisam dividir o mesmo 
material, e até o mesmo prato para as refeições. 

Pedro Paulo: rodrigo encontri um parceiro para a minha fala 

Rodrigo: aí mostraria que querem de fato a redução de gastos e o aumento de representatividade 



João Ricardo: primeiro ficamos com 12 e depois cobramos a redução da despesas, pq com 19 é mto 
mais dificil reduzir gastos 

Rodrigo: POis é, começaram primeiro pelo bônus 

Moderador: Apenas falaram que vai economizar um milhão. Mas, não disseram que o repasse à 
Câmara teve um aumento de um milhão, esse ano. 

João Ricardo: O Anilton é um comediante 

Convidado Paulo Souza - O: Nesses ultimos dez anos, as receitas públicas aumentaram em torno de 
300% 

Felipe: O anilton é um comediante e o palhaço é o povo 

Rodrigo: bem nessa 

João Ricardo: nunca vi cara para falar tanta besteira, e os colegas dele, os outros vereadores botaram 
ele lá.. na presidência 

Convidado Paulo Souza - O: Logo, os repasses aumentar na mesma proporção 

Convidado Paulo Souza - O: Logo, os repasses aumentar na mesma proporção 

Pedro Paulo: ainda ten coisa podre no reino unido de lages ninguem deixa claro o que quer 

Rodrigo: Mas o Anilton disse que essa discução não é da responsabilidade do povo 

josé wanderley pereira: E como que o presidente pode dizer que ano que vem a câmara vai 
economizar, se ele não sabe se vai ser eleito novamente. 

Convidado Paulo Souza - O: Teríamos que discutir a necessidade financeira das câmaras 

João Ricardo: mas o Anilton está ajudando os outros, pq fica na frente de batalha e os outros calados, 
quietinhos 

João Ricardo: bem isso Paulo souza, o que a Cãmara precisa gastar, sei que a CÂmara paga além do 
celular do vereador o dos seus assessores 

josé: josé entrou na sala. 

Moderador: Pessoal, acham que devemos estender o chat para até 10h30min? 

Adolfo Souza: Acredito que se deva ter melhor dicernimento de gasto público e de investimeto público, 
empreguismo é parte da corrupção, 

Marco Aurélio Zaror Corde: acho que deveria ir até 10h30 

Pedro Paulo: se realmente estivessem interessados em ajudar nossa lages nao estariam brigando e sim 
todos juntos pelo mesmo objetivo a rediçao de gastos com dinheiro publico 

Moderador: É interessante o argumento dos que defendem os 19. Se Painel tem 9 vereadores, Lages 
tem de ter 19. 

josé: até as 10:30 sim 

João Ricardo: Explica melhor PEDRO PAULO: se realmente estivessem interessados em ajudar nossa 
lages nao estariam brigando e sim todos juntos pelo mesmo objetivo a rediçao de gastos com dinheiro 
publico 

Rodrigo: até as 10:30, ok? 

Convidado Paulo Souza - O: a corrupção já foi maior, a cada dia a sociedade começa a se envolver 
mais em decisões políticas, a tempos atrás não passava na cabeça das pessoas em questionar uma lei 

Moderador: Não levam em conta a legislação que prevê um mínimo de 9. 

Marco Aurélio Zaror Corde: quanto mais vereador, maior a fiscalização 

João Ricardo: sou a favor de 12, pq tem muito gasto nessa câmara para pouco resultado... 

Moderador: Hoje, também por conta das redes sociais e a facilidade de comunicação está abrindo 
canais para a sociedade se manifestrar. Isso é ótimo 



Convidado Paulo Souza - O: Quando falamos em representatividade, São Paulo tem 1 vereador para 
cada 282.000 habitantes 

João Ricardo: e os vereadores só "fiscalizam" agora que é ano de eleição.. 

josé wanderley pereira: Está na hora de vereador poder ser reeleito apenas uma vez, como funciona o 
sistema de presidente, governador e prefeito. 

Marco Aurélio Zaror Corde: um bom prefeito não teme muitos vereadores, um mal prefeito quer menos 
vereadores, pois teria menos dificuldades 

Moderador: Aliás, João, não fiscalizam nada. 

Rodrigo: na verdade fazem mto pouco. observem as sessões vejam o que se discute lá. Trocar nome 
de rua, homenagem a fulano de tal e por aí vai 

João Ricardo: eu quero é redução de gastos, não concebo que tenhamos mais sete vereadores 
ganhando 7 mil reais, mais telefeones e não sei o que 

Pedro Paulo: joao todos nos poderiamos entrar de vez nesta briga mas por tras dos dois lados a muita 
coisa que nos nao estamos sabendo e talvez nao temos o conhecimento real da coisa 

João Ricardo: o que tem por trás Pedro? 

Convidado Paulo Souza - O: Tambem a imprensa está fazendo seu papel, incentivando a fiscalização 

Adolfo Souza: èdificil de explicar que lá pelo ano 2000 tinhamos 13 funcionários na câmra de 
vereadores de Lages e hoje temos em torno de 120, Dá para dizer que ouve uma evolução 
interessante, será que precisa tanta gente? 

Marco Aurélio Zaror Corde: e se fechássemos a Câmara então, diminuiria os gastos, não?? 

Pedro Paulo: os presidentes estao interessados em chegar la para se beneficiarem 

João Ricardo: nem todos os presidentes de bairros são a favor de 19, tem vários que preferem 12.. e 
muita gente carente dos bairros entendem que é melhor reduzir 

Pedro Paulo: os do contra os dezenove te muito mais interesses ainda 

João Ricardo: precisamos ensinar o povo a para votar melhor. selecionar esses candidatos... 

Convidado Paulo Souza - O: O problema é que a votação para o aumento é em benefício próprio 

Pedro Paulo: quanto custa uma campanha destas que estao fazendo 

Cassiano: Cassiano entrou na sala. 

João Ricardo: que campanha Pedro Paulo? 

Convidado Paulo Souza - O: Desconsiderando a opinião da maioria das pessoas, que são contra 

Marco Aurélio Zaror Corde: será que fechar a Câmara não seria melhor? 

Moderador: É João, só que esses presidente que são contra são sufocados pelos demais. Vamos 
prestart bem atenção a uma coisa. Se aprovados os 19, vamos divulgar depois quantos desses que 
defenderam esse número se elegeram, ou quantos bairros estarão representados na futura composição 
da Câmara. 

Pedro Paulo: ai e que digo se estivessem com boas intençoes estariam do mesmo lado para reduçao de 
gastos e nao pela divisao de classes 

Marco Aurélio Zaror Corde: sem Câmara = menos gastos 

Felipe: Fechar a Câmara é anarquismo, não é coisa boa.... 

Moderador: Pedro, se essa campanha conta os 19 teve custo, pode ter certeza que não usou o 
dinheiro do povo. 

josé wanderley pereira: Os presidentes de bairros, estão interessados nos brindes dos candidatos, ex 
bola de futebol, jogos de camisa etc, isso eu afirmo por que no dia de coletar as assinaturas um deles 
me disse exatamente isso no bairro passo fundo. 
 

Marco Aurélio Zaror Corde: anarquia é ausência de lideres, Felipe, não ausência de ordem 



Felipe: Ausência de poder 

Felipe: Felipe saiu da sala 

Felipe: Felipe entrou na sala. 

João Ricardo: A Câmara é importante, mas não precisa ser a fara da gastança 

Marco Aurélio Zaror Corde: não, vc está enganado...anarquia é significado de sem lideres e exig uma 
sociedade educada e avançada 

Pedro Paulo: o presidente falou que so este mes um jornal levou mais de dez mil reais so da camara 

João Ricardo: os jornais cobram por publicidade, sabia? 

Rodrigo: estamos com ausencia de lider :/ 

Convidado Paulo Souza - O: Não é o caso de fechar a câmara e sim fiscalizar suas ações, impedir 
que se beneficiem por Leis criadas por eles 

João Ricardo: a Câmara compra espaço, assim como a prefeituras, uma empresa.. eles querem 
divulgar o que fazem não sao obrigados 

Moderador: Gente, eles estão usandop esse argumento de que o jornal levou dinheiro da Câmara. Mas 
o jornal é uma empresa, vende seu produto, que é o espaço. A Cãmara compra é o espaço. O que há 
de ilegal nisso? 

Convidado Paulo Souza - O: Isso é cidadania, 

Pedro Paulo: mas dez mil para a camara que eles mesmo dizem nao fazer nada se nao fazem nada vao 
divulgar o que 

Marco Aurélio Zaror Corde: nada de ilegal mesmo 

Marco Aurélio Zaror Corde: é ums erviço que o jorna presta 

João Ricardo: divulgar que mudaram nome de rua,, que fizeram homenagem 

Marco Aurélio Zaror Corde: quem quiser, compra 

Moderador: Por acaso, ninguém viu que a Câmara tem uma coluna no jornal. Acha que o jornal iria 
publicar de graça? 

Letícia: assim como temos o direito de vim aqui reivindicar e conversar sobre isso 

Letícia: eles tem de respoder 

Marco Aurélio Zaror Corde: verdade, Olivete...está incluso no repasse 

Moderador: Nas rádios, a Câmara também tem um boletim diário e paga igualmente por esse tempo 
que utiliza. Não há nada de ilegal ou imoral. 

João Ricardo: você Pedro Paulo, tá aí a mando de quem? vc está querendo detonar quem???? 

João Ricardo: você Pedro Paulo, tá aí a mando de quem? vc está querendo detonar quem???? 

Marco Aurélio Zaror Corde: divulgar deixa claro o que faz a casa legislativa 

Letícia: eles tem o de usar o espaço tbm 

Convidado Paulo Souza - O: Olivete, voltando ao ssunto da pauta, só para conhecimento, a câmara 
de vereadores de São Joaquim votou o eaumento em primera votação na ultima seção do ano 

Convidado Paulo Souza - O: A segunda votação foi na primeira seção do ano 

Convidado Paulo Souza - O: Meses de dezembro e fevereiro 

Convidado Paulo Souza - O: Meses de dezembro e fevereiro 

Moderador: Paulo, lá em SJ os vereadores tiveram a coragem de voltar atras da primeira decisão. Isso 
é um mérito para os vereadores! 

Convidado Paulo Souza - O: Onde geralmente as pessoas estão preocupadas com outras coisas 

Ederson: Ederson entrou na sala. 

observador: observador entrou na sala. 

observador: observador saiu da sala 



Convidado Paulo Souza - O: Certamente, eles tiveram a sensibilidade de ouvir a população 

LUIZ: um grande protesto em frente a camara o dia todo na segunda votação vai preocupar os 
vereadores 

Pedro Paulo: nao estou a mando de ninguem apenas nao posso ficar quieto quando usam de ma fe 

Pedro Paulo: nao estou a mando de ninguem apenas nao posso ficar quieto quando usam de ma fe 

Pedro Paulo: nao estou a mando de ninguem apenas nao posso ficar quieto quando usam de ma fe 

Rodrigo: Aqui os veradores tem medo do Toni e do Rodrigo, que são os mais ferrenhos defensores do 
aumento 

Pedro Paulo: nao estou a mando de ninguem apenas nao posso ficar quieto quando usam de ma fe 

Moderador: Mas, aqui em Lages, Paulo, os vereadores receberam o projeto de lei de iniciativa popular 
com 12 mil assinaturas e simplesmente arquivaram. 

Pedro Paulo: nao estou a mando de ninguem apenas nao posso ficar quieto quando usam de ma fe 

lethicia: lethicia entrou na sala. 

João Ricardo: e quem Pedro Paulo, está de má fé na sua opinião? 

Convidado Paulo Souza - O: Percebemos a falta de bom senso em ouvir e respeitar as 12.000 
assinaturas, a consequencia fica a cargo da população 

João Ricardo: è verdade, ignoraram as 12 mil assinaturas, deixaram a gente de lado 

Moderador: Acho que cada um tem o direito de se manifestar, sem contudo, ofender que se contrapõe. 
É assim que ocorre numa discussão civilizada. 

Convidado Paulo Souza - O: Aí entra a educação para a cidadania, um dos principais objetivos do 
Observatório Social 

Pedro Paulo: tambem nao concordo com isso o povo precisa ser respeitado 

Pedro Paulo: tambem nao concordo com isso o povo precisa ser respeitado 

João Ricardo: Mas por que o vereadores não se manifestam nos jornais e rádios? 

Moderador: Porque sabem que a maioria é contra os 19 e para não receber crítica, procuraram fazer 
tudo sem discussão. 

João Ricardo: a gente não sabe bem os argumetnos dos vereadores que votaram pelos 19 

Pedro Paulo: tambem nao concordo com isso o povo precisa ser respeitado 

Rodrigo: Temos que ir nas sessões e mostrar nossa força, pra sermos respeitados 

Rodrigo: temos que lotar o plenário hj e amnhã 

Rodrigo: e principalmente no dia da votação 

João Ricardo: Paulo Sousa, e o MP não pdoeria intervir no caso de terem arquivado o projeto de 
iniciativa popular? 

João Ricardo: Rodrigo, vamos hj, nos preparar para o dia da votação, temos de começar essa 
semanma 

Felipe: Pois é João Ricardo...O Marcius disse que um projeto de lei de iniciativa popular não pode ser 
arquivado por vício de forma 

Moderador: João Ricardo o argumento é de que com 19 haverá maior representatividade, os líderes de 
bairros têm maior oportunidade de se elegerem e que isso não aumentará as despesas da Câmara. 

josé wanderley pereira: Os vereadores, obedecem quem manda nos partidos, por isso não se 
manifestam. 

Convidado Paulo Souza - O: Não tenho conhecimento sobre a intervenção do MP 

João Ricardo: sei lá, a gente se sente meio desprotegido, quando o povo se manifestar e é calado 

Marco Aurélio Zaror Corde: sou favorável ao aumento da representatividade e não necessariamente a 
eleição de lideres de bairros, 



Moderador: Por é Felipe. Isso significa dizer que mesmo que o projeto de iniciativa popular tenha sido 
mal formulado, a Câmara era obrigada a refazê-lo. 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui o MP é parceiro do Observat´rio Social, 

Convidado Paulo Souza - O: Em São Joaquim quando entregamos o projeto de iniciativa popular, 
visando a diminuição, a câmara consultou o TRE sobre o assunto, que emitiu parecer favorável ao 
projeto 

Moderador: Mas Paulo, você viu o que o MP fez com relação ao cado de Lages? Julgou apenas o 
processo que aprovou o aumento - não podia ser Decreto Legislativo - e ainda avisou a Câmara em 
tempo para que reformulasse o processo. Ai é que os vereadores entraram com a emenda à Lei 
Orgânica. 

João Ricardo: è verdade Olivete! não ficaram do nosso lado 

Convidado Paulo Souza - O: Pois é, essa ação Proporcionaou tempo para a câmara ajustar a Lei 

Moderador: O MP público nem entrou no mérito do projeto de iniciativa popular. Para mim, houve uma 
grande falha do MP. Especialmente o MP,cuja finalidade é justamente o de defender a sociedade. 

Cassiano: Em Lages, iniciamos ano passado discussões para, o quanto antes, iniciar as atividades do 
Observatório Social em Lages. Já foram feitas algumas apresentações da missão e objetivos a algumas 
entidades. Precisamos despertar no lageano o interesse em participar e lutar pelo bem público. 

josé wanderley pereira: Na verdade os vereadores só fiacm do nosso lado quando precisam pedir o 
voto, depois eles viram as costas. 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui o MP da uma grande atenção as ações do Observatório 

Moderador: Com esse comportamento, não podemos contar muito com o ministério público. E logo 
vindo do promotor Lio, que é de Lages. 

Cau Bolzani: Cau Bolzani entrou na sala. 

Cau Bolzani: Cau Bolzani saiu da sala 

Moderador: Temos de ressaltar que esse não é o comportamento de todos os promotores públicos. 
Mas tenho de lembrar que um dos promotores mais atuantes em favor da comunidade foi transferido 
daqui. 

Convidado Paulo Souza - O: Mas são pessoas, que entendem diferente as mesmas coisas 

Cassiano: E quem tomou a iniciativa e, está buscando o apoio para a efetivação da instalação do 
Observatório Social em Lages, é joaquinense, trabalha hoje na Receita Federal. 

Rodrigo: Gente tenho que sair... Eu vou estar no plenário hoje as 18 horas. Espero que vocês também 
possam estar lá e convidem quem puderem para ir. Sem pressão não haverá mudança 

Rodrigo: Vamos lá bater no peito e dizer não 

Rodrigo: até 

Moderador: Pelo que seu, a segunda votação da emenda deve ocorrer na semana que vem. 

João Ricardo: boa Rodrigo 

Rodrigo: Rodrigo saiu da sala 

Convidado Paulo Souza - O: São interpretações jurídicas, uns interpretam de um jeito e outros de 
modo diferente 

Moderador: Mas a presenta na Câmara é importante para sentirem qyue a comunidade está atenta. 

João Ricardo: sim, mas podemos ir hj ver o que vão fazer 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui a movimentação do sociedade fez a diferença 

Convidado Paulo Souza - O: Se não fosse a sociedade presente na câmara, e a divulgação da mídia, 
provavelmete o resultado seria outro 

Convidado Paulo Souza - O: Como falei anteriormente, com algumas excessões, político tem medo de 
perder voto 



Moderador: Temos de aprender a lição de São Joaquim. Veja que em Joinville, por exemplo, nem foi 
preciso fazer abaixo-assinado. Quando os os vereadores sentiram a rejeição da comunidade, optaram 
por nem entrar com o projeto para o aumento de cadeiras. 
 

Moderador: Temos de aprender a lição de São Joaquim. Veja que em Joinville, por exemplo, nem foi 
preciso fazer abaixo-assinado. Quando os os vereadores sentiram a rejeição da comunidade, optaram 
por nem entrar com o projeto para o aumento de cadeiras. 
 

josé wanderley pereira: josé wanderley pereira saiu da sala 

Moderador: Mas, aqui em Lages, é interessante, parte da mídia, especialmente emissoras de rádio é a 
favor dos 19. 

João Ricardo: temos de participar também na Clube, tem debate lá.. 

João Ricardo: sim tem o jones paulo, por exemplo, ele é candidato 

Letícia: o interesse das emissoras de rádio é de elegerem candidatos 

Letícia: ? 

Convidado Paulo Souza - O: É de se estranhar, qual o interesse de 19? 

Moderador: Nesse momento está acontecendo um debate na Clube. Acho importante a participação. 

Letícia: ?? 

Adolfo Souza: Adolfo Souza saiu da sala 

João Ricardo: telfones estarão aberto na CLUBE, vamos participar 

João Ricardo: deixa eu procurar o telefone.. 

Letícia: qual é a alegação do pessoal da midia a favor? 

Moderador: Repetem os mesmos argumentos dos vereadores. 

João Ricardo: 4932213142 

Moderador: Boa Ricardo, esse é o telefone da Clube 

Convidado Paulo Souza - O: Aqui em São Joaquim, a alegação foi sempre a de maior 
representatividade, respeitamos a opinião , mas não concormos 

Convidado Paulo Souza - O: digo, concordamos 

Convidado Paulo Souza - O: Na votação, dos nove vereadores, um votou contra 

Letícia: a maior representatividade pode dar-se pelo trabalho bem feito deles 

Moderador: Temos de lembrar que vereador faz leis - não apenas para determinado bairro, mas para 
toda a população - e fiscaliza o executivo. Não fazem uma coisa e nem outra. 

Letícia: vimos no ano q passou, muitas homenagens a cidadaos ilustres 

Letícia: e nenhuma mudança na cidade 

Letícia: nenhuma melhoria 

Convidado Paulo Souza - O: Tambem entendemos assim, o vereador não pode representar apenas 
um local, categoria de pessoas, etc.., ele tem que representar todo o município 

João Ricardo: é letícia, é por aí... 

Moderador: Nesse momento o Cláudio Bianchini, na Clube, está defendendo que se fiscalize para que 
a Câmara não gaste mais do que já gastam. Mas defende os 19. Não podia ser diferente, pois ele é 
presidente do PRB. 

João Ricardo: sim, e eterno candidato senhor Bianchini 

João Ricardo: e nunca se elege. 

Moderador: Vocês notaram quando assessores jurídicos a ^Câsmara tem: o Edson Medeiros, o 
Thomas, e o Pedro Ivo. 



João Ricardo: olha é uma vergonha, a câmara tem repasse de até 6% e gasta no que quer.. do jeito que 
quer 

João Ricardo: quem são esses caras olivete? 

João Ricardo: o pedro ivo eu sei, irmão do Coruja.. deve estar lá por isso 

João Ricardo: e os outros? 

Moderador: Todos os três são advogados da Câmara. 

Convidado Paulo Souza - O: São Joaquim tem 1 assessor jurídico 

Convidado Paulo Souza - O: Entendemos suficiente 

João Ricardo: para que três neh!? 

João Ricardo: para que três neh!? 

Moderador: Edson Medeiros diz que a definição do número de vereadores é uma decisão da sociedade 
através de seus representantes legais, que são os vereadores. 

josé: e qual seria o valor que pagamos por mes a estes advogados alguem teria esta informação ? 

Convidado Paulo Souza - O: Se for assim, tem que permanecer 11 

João Ricardo: qdos dos assessores são contratados e efetivos? 

Moderador: Então, sendo eles nossos representantes não tem compromissos com o que pensa seus 
representandos. 

Moderador: Pode ter certeza José que os salários não são pequenos. 

flores: Tá quase acabando né? Só queria dar a ideia de o pessoal procurar o Correio Lageano e os 
parceiros dessa campanha para combinar uma manifestação na câmara no dia da votação 

Muller: Muller entrou na sala. 

Moderador: Temos apenas 5 minutos. 

flores: Vi no jornal que deve ser na segunda (26) ou terça (237). 

Cassiano: Cassiano saiu da sala 

Convidado Paulo Souza - O: Só para conhecimento, a partir de 15 de maio entrará em vigor a lei da 
informação, onde qualquer cidadão pode requere informação da Administração Pública e recebe-lá 
dentro de um praze estabelecido 

observador: observador entrou na sala. 

Moderador: Certamente que teremos de estar lá no dia da votação. 

observador: observador saiu da sala 

flores: melhor terça (27) 

Moderador: Informação importante Paulo. 

Moderador: Temos de agradecer a participação do Paulo Souza, do Observatório de São Joaquim e os 
esclarecimento feito.s 

Convidado Paulo Souza - O: Então, essas dúvidas a respeito de despesas da cârmara, como salário 
do cargo, tem que ser respondida 

Convidado Paulo Souza - O: O Observatório Social de São Joaquim fica a disposição do que puder 
colaborar com a cidade de Lages 

Muller: Meu Deus estou ouvindo neste momento a rádio Clube e o representante do legislativo , Dr. 
Edson esta mais uma vez afirmando que estão cumprindo o que está na lei.....Mais chega deste modelo 
politivo e o povo precisa rever algumas leis que só beneficia eles e nãoo povo????? 

Letícia: precisamos acordar a população, para as atrocidades que acontecem em lages 

Moderador: Veja que até aqui a Câmara já gastou quase um milhão. Esse dinheiro foi gasto 
unicamente com salários e despesas. Para ter uma ideia de quão alto são os salários e o gasto com 
mordomias. 



Convidado Paulo Souza - O: Torcemos para que em breve o Observatório Social de Lages esteja 
funcionando 

Letícia: nao só na questao do legislativo 

Moderador: Certamente, na prefeitura também há muitos desmandos. 

velter geraldo de bettio: velter geraldo de bettio saiu da sala 

Moderador: Pessoal agradeço a participação e esperamos estar juntos nessa luta até o final. Abraço. 

Letícia: vamos dia 26 em pessoal. abraços a todos 

Convidado Paulo Souza - O: Um bom dia a todos 

Muller: ok Olivetti....estamos juntos nesta luta... 

Convidado Paulo Souza - O: Convidado Paulo Souza - O saiu da sala 

Sue: Sue saiu da sala 

Letícia: Letícia saiu da sala 

Muller: Muller saiu da sala 

: entrou na sala. 

: saiu da sala 

josé: josé saiu da sala 

flores: O Chat está desligado 

Marco Aurélio Zaror Corde: Marco Aurélio Zaror Corde saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

marcela: marcela saiu da sala 

LUIZ: LUIZ saiu da sala 

João Ricardo: João Ricardo saiu da sala 

flores: flores saiu da sala 

lethicia: lethicia saiu da sala 

Felipe: Felipe saiu da sala 


