
Vereador atendeu população de São Joaquim, voltou atrás e votou pela 
redução de vereadores 

 
Aconteceu no dia 21/03/2012 - Das 09:00 às 10:00 
Nesta quarta-feira (21) o chat do CLMais sobre o aumento de vereadores em Lages terá 
Luiz Carlos Goulart, vereador em São Joaquim, como convidado. Goulart está no 
terceiro mandato. Nos meses de dezembro de 2010 e fevereiro de 2011 votou a favor do 
aumento de vereadores em São Joaquim, de 9 para 11. No entanto, em fevereiro deste 

ano voltou atrás e, atendendo apelo popular, voltou a favor do número de vagas na Câmara de São 
Joaquim ser novamente reduzido. Natural de São Joaquim, advogado, professor da rede estadual e no 
curso de Direito da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), o vereador do PP experimentou os 
dois lados da decisão sobre a ampliação de vereadores. Por isso, possui o conhecimento necessário 
para esclarecer dúvidas dos lageanos. Como participar Na página de abertura do CLMais clique no 
banner (parte superior da página) "Clique aqui e entre agora no chat"; Na página de abertura acesse 
INTERATIVO, CHAT; Foto: São Joaquim On Line/Divulgação 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Joana: Joana entrou na sala. 

Deise Ribeiro: Deise Ribeiro entrou na sala. 

Deise Ribeiro: Olá coleguinhas..Bom dia 

Deise Ribeiro: Deise Ribeiro saiu da sala 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Deise RIbeiro: Deise RIbeiro entrou na sala. 

Deise RIbeiro: Deise RIbeiro saiu da sala 

Deise Ribeiro: Deise Ribeiro entrou na sala. 

Moderador: Bom dia, vamos debater a questão dos Vereadores, entre outros assuntos 

Patrícia: Patrícia entrou na sala. 

Moderador: Inicialmente quero cumprimentar o Jornal Correio Lageano pela iniciativa, que é importante 
na comunidade 

Patrícia: Bom dia Vereador, parabéns pela sua atitude e decisão na sua cidade. 

Deise Ribeiro: Exatamente...uma iniciativa muito importante do CL, o problema na minha opinião é que 
12 mil assinaturas não correspondem o montante de eleitores da cidade 

Patrícia: O que me incomoda em relação ao aumento, é que muitas pessoas talvez, por falta de 
informação, dizem ?é bom que tenhamos mais vereadores, assim aumenta as vagas de emprego? 

Deise Ribeiro: Claro que é um número expressante , mas para que isso fosse de vontade popular. Toda 
a comunidade deveria estar envolvida e não esse percentual somente 

Moderador: Obrigado Patricia, este debate do número de Vereadores, em minha opinião deve envolver 
a qualidade e as funções do Legislativo Municipal 

olivete: olivete entrou na sala. 

MARCELA: MARCELA entrou na sala. 

Deise Ribeiro: LAges está na tentano se desenvolver e para isso contamos e muito cm a ajuda dos 
nossos políticos não para aumentar empregos, mas para trazer e fazer com que o desenvolvimento 
aconteça 

Patrícia: Aí e´esta o problema, se pensa muito em quantidade, e se esquece da qualidade 

Moderador: O debate, além do número de Vereadores, deveria ser as alternativas econômicas s para 



Deise Ribeiro: valores a serem gastos faz parte e estão dentro de um orçamento previamente 
planejado, se estou certa 

Patrícia: As pessoas pensam em vagas de emprego? Geração de emprego? Como assim? A Câmara 
de Vereadores agora uma é indústria? Indústria de que? 

Deise Ribeiro: e também o que não pode swer esquecido é que a responsabilidade em escolher os 
nossos representantes é totalmente nossa, então qualidade depende exclusivamente do voto de cada 
um. 

Felipe: Felipe entrou na sala. 

Moderador: Sem dúvida, a questão do orçamento existe, mas, não significa que tenha que ser gasto o 
valor orçado, ao contrário 

Deise Ribeiro: Mas voltando ao foco dos 19, acho que é muito mais interessante termos mais 
representantes, "tentando" solucionar os problemas dos nossos bairros do que somente uma voz que 
leva as reivindicações ao legilativo através os presidentes de bairro 

Deise Ribeiro: que por sua vez tem um papel fundamental, mas não conseguem ter o espaço que 
deveriam ter 

Moderador: Alguns entendem que a representatividade seria maior com mais Vereadores, mas, e o 
custo do maior número ? 

Deise Ribeiro: pois muitas vezes nem conseguem acesso ao legisladores para que seus problemas 
sejam sequer ouvidos 

Felipe: Que representatividade é essa que os vereadores não deram voz ao povo que não quer 
aumento? 

Pedro Paulo: Pedro Paulo entrou na sala. 

Moderador: Pessoalmente entendo que o número de Vereadores esta ligado proporcionalmente ao 
resultado. Se pode ter mais Vereadores, com gastos menores. 

Felipe: Mas como garantir esses gastos menores na próxima legislatura? 

Felipe: Mas como garantir esses gastos menores na próxima legislatura? 

Patrícia: Isso mesmo Felipe. Então, quero saber qual desses que já estão lá, conseguiram a votação de 
12 mil eleitores (12 mil votos) onde está este? Que se apresente ainda não o conheço. 

Pedro Paulo: bom dia 

Deise Ribeiro: certamente que para termos quantidade aumentam os gastos, mas se isso está orçado e 
planejado onde está o problema? 

Moderador: Caro Felipe, a representatividade ocorre com a escolha de um número de Vereadores, e o 
fato de os atuais em alguma cidade não atenderem os anseios da comunidade, dara a estes a resposta 
nas urnas. 

Deise Ribeiro: As pessoas muitas vezes não entendem é que devido orçamento deve ser invertido em 
uma úca coisa 

Deise Ribeiro: desculpe "INVESTIDO" 

Moderador: O orçamento é estabelecido pelas condições estabelecidas em lei, para os entes públicos. 
A questão é: necessita gastar o que foi estabelecido no orçamento ? Quero crer que não. 

Felipe: o problema é que a máquina eleitoral acaba com a vontade real do povo. Hoje partidos são 
quem escolhem quem vai ter força nas eleições e quem não vai ter. Então de que adianta votarmos em 
mais vereadores que não nos representam? 

Felipe: Enfim, Luiz, gostaria de saber se existem meios de garantir a redução de gastos para os 
próximos quatro anos. Como se faz isso? 

Moderador: Desculpe, o orçamento é elaborado nas condições que a lei estabelece. 

Felipe: Mas eles prometem para a gente que é possível ter 19 e gastar menos 



Moderador: Sim, tem como reduzir os gastos, desde que o orçamento estabeleça a diminuição dos 
salários dos Vereadores, do número de cargos existentes, e dos gastos do Legislativo Municipal. É 
necessário que o Vereador não ocupe o cargo, apenas para receber o salário. 

Deise Ribeiro: Então senhor moderador, se a lei estabelece um orçamento...A mesma lei que pode ser 
fiscalizado por todos e assim chegarmos a um denominador comum 

Moderador: Exatamente. A fiscaslização dos gastos cabe a qualquer cidadão, e não apenas dos 
Vereadores. 

Deise Ribeiro: ou seja, se for necessário fazer uso de todo o orçamento para atender a comunidade isso 
não implica em mais gastos e sim em mais investimentos 

Patrícia: Por exemplo se a lei permite 8% , o mesmo valor dos 12 será divido entre os 19 ? 

Moderador: É um pouco diferente, porque o percentual estabelecido em lei, não é apenas para o 
salário dos Vereadores, mas, para todos os gastos do legislativo. 

Pedro Paulo: patricia a lei permite o repace de 6 % e é assim mesmo se for 20 ou 30 veredores 

Pedro Paulo: Pedro Paulo saiu da sala 

Deise Ribeiro: patrícia e felipe, opinião cada um tem a sua, mas o que está em questão são exatamente 
os gastos...e como o senhor mediador já relatou existe um percentual estabelecido em LEI. 

Moderador: A grande questão que se coloca para o debate, além do número de Vereadores, poderia 
ser, além de salários menores, para os municípios menores o trabalho voluntário na Vereança. 

Moderador: A questão existente em Lages hoje, é importante, pois o debate e os anseios da 
comunidade são de outros municípios ? Vale a pena gastar em São Joaquim, por exemplo, 800 mil 
reais com Vereadores ? 

Patrícia: Para ser bem sincera qual é a verdadeira função de vereador? ? Seria criar cabides?. 

Sue: Sue entrou na sala. 

Deise Ribeiro: todos nós somos legisladores, a única diferença é que não dependemos de dinheiro 
público para gerar alguma ação. Mas se para isso precisamos de 19, 34, 99 vereadores e o percentual 
de gastos está dentro da LEI não vejo o porque dessa campanha 

Felipe: dentro da lei não quer dizer que seja moral 

Moderador: O Vereador, além de ser o responsável pela legislação municipal, fiscaliza os gastos 
públicos, entre outras funções. 

Felipe: Pois é, hoje a câmara tem quase 100 funcionários. Luiz, vc como vereador, precisa de todos 
esses empregos para sustentar uma câmara? 

Deise Ribeiro: não só o vereador fiscaliza, mas qualquer cidadão. Agora seé moral ou não é outra 
quastão, o fato que que existe uma lei e lei é sempre sempre LEI...Em Lages ou em qualquer lugar 

Moderador: Perfeito Deise, a legislação nasce da visão dos problemas existentes. Por exemplo, 
quando elaboravamos a proposta do Plano Diretor de São Joaquim, uma das grandes reinvindicações 
foi a escritura dos imóveis. Fomos descobrir que 25 % dos imóveis não tem escritura. Imediatamente 
passamos a elaborar leis para permitir esta regularização. 

Deise Ribeiro: as pessoas estão preocuparas com os os empregados da câmara de vereadores e não 
se o número é 19 ou n12 

Patrícia: Pois é o problema é maior ainda por ser lei, pois lei " não se cumpre" a não ser a seu favor, 
pelo menos essa é minha opinião.... 

Deise Ribeiro: Parabéns vereador, é para isso que temos representantes no legislativo. 

Moderador: Felipe e Deise, suas afirmações são corretas, lamentavelmente, a preocupação de alguns 
é apenas com o (s) cargo (s). Não deveria ser assim. 

ana patricia: ana patricia entrou na sala. 

Patrícia: Deise, é assim se com 12 é 100 funcionários então calcule, se for 19, serão 299.... 

ana patricia: ana patricia saiu da sala 



Deise Ribeiro: felipe concordo qundo diz que "lei não se cumpre", mas infelizmente a política no Brasil 
ainda precisa ser abraçada por todos para poder cobrar e exigir dos poderes 

Moderador: Voltando a questão do número de Vereadores, é difícil de se apresentar os resultados da 
legislatura. Por exemplo, quais os projetos de lei, propostos pelo legislativo, com base nas necessídade 
da comunidade. 

Deise Ribeiro: mas patrícia se teu exemplo de 299 funcionários estiver correta, não sei se acompanhou 
o que o vereador citou acima, mas está previsto em LEI 

Moderador: Esta questão do número de funcionários, é outro ponto importante do debate, pois implica 
em gastos, muitas vezes sem necessidade. 

Patrícia: Lei? 

Deise Ribeiro: segindo o reaciocínio sobre o aumento, pela lógica, cada vereador tem VERBA X para 
gastar, se eles conseguirem 

Felipe: Pois é, mas a cidade poderia economizar mais e investir em outras áreas. Hoje é difícil encontrar 
um vereador? Não deveria, mas a lei deixa...Com 19 não mudaria tanto assim, na minha 
opinião....problema é que com o salário de R$ 7019, tem muita gente que se candidata pelo salário 

Letícia: Letícia entrou na sala. 

Deise Ribeiro: que o prédio comporte 299 pessoas..serão também 299 novos empregos, sem intervir 
em nenhuma questão orçamentária 

Patrícia: Felipe ...É claro, que sim, vou repetir o que já falei, a CÂMARA AGORA É UMA INDÚSTRIA... 

Moderador: É verdade Felipe. Além do número de Vereadores, a quantidade de funcionários deveria 
corresponder as necessidades. Temos muitos países que o número de cargos de confiança é pequeno, 
e o resultado é mais eficaz. 

Deise Ribeiro: Felipe querido, o que as pessoas desconhecem é que verba determinada para saúde 
deve ser aplicada exclusivamente na saúde, assim vale ´para outras situações 

Letícia: é perceptivel que nao 

Deise Ribeiro: então pati vc pode pessoalmente fiscalizar isso, como qualquer um. 

Letícia: fiscalizar? cobrar de quem, um só nao faz diferença 

Moderador: Importante ressaltar, que este tipo de debate não ocorria antes, daí que é importante se 
dar continuidade, e principalmente, termos representantes comprometidos com os interesses e as 
necessidades da comunidade. 

Patrícia: Como eu ficaria feliz... se eu pudesse fiscalizar e ter retorno 

Deise Ribeiro: a opinião de um grupo de empresário da cidade é importante para a democracia e deve 
ser respweita, mas o legislativo lageano, não pode correr o risco de per representatividade dos líderes 
comunitários e não somente atavés de um grupo de pessoas que possuem mais influências e resucrsos 

Deise Ribeiro: patrícia para fiscalizar vc pode participar das reuniões do legislativo e acompanhar 
através dos sites de transparências fiscais que é uma questão obrigatória dos municípios 

Letícia: a gente sabe o que acontece, a gente vê e vive isso, pergunta se eles usam o SUS, se os filhos 
deles estudam na rede pública 

Moderador: interessante Deise, as forças da sociedade precisam se organizar, para trazer o 
desenvolvimento econômico. A região serrana necessita urgentemente aproveitar a oportunidade de 
termos um Governador, Colombo, que resgate uma dívida histórica. 
 

Letícia: o nosso convidado de hoje é o moderador? 

Deise Ribeiro: patrícia vc pode fiscalizar participando dos encontros do legislativo e acompanhando os 
sites de transparência fiscal hjoe uma questão obrigatória dos minicípios 

Paulo: Paulo entrou na sala. 



Moderador: Leticia, meu nome é Luiz Carlos Goulart da Silva, sou advogado e Vereador em São 
Joaquim, e quero agradecer a oportunidade de bater este papo com vocês. Gostaria de consultar se 
podemos estender até às 10:30 ? 

Deise Ribeiro: isso é certo vereador, se não aproveitarmos este momento que a cidade vive, nunca 
mais conseguiremos alavancar a nossa indústria a nossa economia e consequentemente gerar riqueza 
para a cidade...por isso a representatividade do legislativo pode ser aumentada 

Paulo: Até as 10:30 

Patrícia: Podemos ir até ãs 10:30 sim 

Letícia: Luiz, acredito que todos os vereadores deveriam ser formados em direito 

Moderador: Sobre a saúde, este em minha opinião é a mais importante, mas, os recursos são maiores 
dos municípios, e menores do governo federal. 

Moderador: Ok. Leticia, mas neste caso não haveria possibilida de outras profissões ou pessoas da 
comunidade participarem. Talvez, a necessidadde é de mais espirito público, onde todos ganham. 

Patrícia: Vamos ver mesmo se familiares de "vereadores de Lages" ESPERAM 3 MESES PARA FAZER 
UMA CONSULTA, UM EXAME E ASSIM POR DIANTE 

Moderador: Desculpe, possibilidade. 

Paulo: Luiz, referente a distribuição dos impostos, quando o governo federal fica com a maior parte dos 
recursos, qual sua opinião? 

Patrícia: Acredito que fossem mais humanos ja serai um bom começo 

Patrícia: Desculpe, seria 

RAFAEL: RAFAEL entrou na sala. 

Moderador: É verdade Patricia, o sistema de saúde em nossa região esta extremamente prejudicado, 
alpem disso, a arrecadação é dividade assim: 63 % para o governo federal, 25 % ao governo estadual, 
e 12 % aos municípios. 

Deise Ribeiro: gente voltem ao foco do aumento dos vereadores 

Paulo: Existe alguma formula para se obter o numero ideal de vereadores, isso passaria por trabalho 
vluntário, sem remuneraçã? 

Moderador: O mais grave, é que o município tem que dispor 15 % para saúde, o Estado 12 % e o 
governo federal gasta apenas 5 %. 

Letícia: o problema é que pagamos muitos impostos, e esse dinheiro não reflete em melhorias 

Letícia: o problema é que pagamos muitos impostos, e esse dinheiro não reflete em melhorias 

Letícia: pergunta ai, quantos ja pagaram IPTU 

Letícia: nós nao faltamos com o compromisso, e o retorno? 

Paulo: Luiz, existe formula para numero ideal de vereadores? 

Patrícia: Eu por exemplo foi um absurdo o valor do IPTU 

Joana: Luiz, o Sr. acredita que ainda há esperança dos vereadores de Lages mudarem de opinião? A 
comunidade ainda pode fazer alguma ação para reverter? 

Letícia: Letícia saiu da sala 

Letícia: Letícia entrou na sala. 

RAFAEL: É uma vergonha, enquanto em outros Municípios os vereadores voltaram atrás e só faltou 
pedirem desculpas, em Lages temos de ouvir discursos arrogantes e prepotentes do presidente da 
camara que representa essa instituição dizendo que mesmo que fosse unanimidade da população nada 
mudaria.... 

Moderador: Voltando então aos Vereadores: o debate do número, a qualidade e os serviços prestados 
pelo legislativo municipal, devem ser repensados. 

Patrícia: Precisamos reverter o número, e renovar... 



Moderador: Quanto a possibilidade de se reverter o número de Vereadores, talvez, seja possível. Outro 
projeto de lei de iniciativa popular ? 

Letícia: o caso é o mesmo caso da minha faculdade. não vou dizer qual, mas a gente paga a 
mensalidade, e nao vê retorno 

RAFAEL: Já falaram que até o prédio recém inaugurado não suporta o novo número de gabinetes... 
Isso vai resultar em mais aluguéis ao erário... 

Letícia: tu nao vê investimento, melhoria 

Patrícia: Boa questão.... 

Joana: Mas antes de ser votado no segundo turno, semana que vem....há esperança? 

Moderador: Na política a renovação é muito importante. 

RAFAEL: Difícil é aguentar discursos do presidente da câmara dispresando a comoção social, 
declarando que se fosse unanimidade nada mudaria... 

Paulo: O ideal seria limitar o numero de reeleição? 

Letícia: é que o presidente da camara, nao anda nas ruas pra ouvir o povo 

RAFAEL: Acho que assinaram suas sentenças... 

Letícia: como ele vai saber o que a gente quer, se ele nao ta no meio 

Patrícia: Quem sabe uma nova iniciativa popular pela renovação 

Moderador: Este trabalho de mobilização da sociedade, deve persistir, e se nesta legislatura não for 
alterado o número de Vereadores, a renovação vai se dar naturalmente. 

Deise Ribeiro: letícia pq vc não vai até a câmara para ser ouvida também...é seu direito, cobrar, 
reivindicar e principalmente ser ouvida... 

RAFAEL: verdade.. nossa iniciativa vai refletir nas urnas... Temos sim que dar a resposta. 

Letícia: minha vontade é ir, mas como trabalho e faço faculdade, nao tenho tempo de passar la 

Letícia: mas gostaria de ir um dia, conversar com calma com algum deles, se me dessem atenção 

Patrícia: Temos que tarbalhar para isso mesmo 

Letícia: nao sei porq, mas eles se acham melhor q o povo q os elegeu 

Deise Ribeiro: o probela é esse as pessoas sempre dizem que por falta de tempo não fiscalizam nossos 
legislaores, e assim seje o Brasil 

Deise Ribeiro: o probela é esse as pessoas sempre dizem que por falta de tempo não fiscalizam nossos 
legislaores, e assim seje o Brasil 

Deise Ribeiro: o probela é esse as pessoas sempre dizem que por falta de tempo não fiscalizam nossos 
legislaores, e assim seje o Brasil 

Deise Ribeiro: o probela é esse as pessoas sempre dizem que por falta de tempo não fiscalizam nossos 
legislaores, e assim seje o Brasil 

Deise Ribeiro: nossa o chat pirou?? colou 4 vezes a mesma coisa?? 

Moderador: Além da renovação, que deve se dar naturalmente, a sociedade deve estar mobilizada. A 
imprensa tem um papel fundamental. 

Letícia: o problema é que se eles fizessem o papel deles, nao teria necessidade de fiscalizar 

Patrícia: Em épocas de propaganda polílicas, nooooooooooooosa, eles conhecem todo mundo, depois " 
eu te conheço" 

Deise Ribeiro: vereador chegou no ponto, a imprensa tem esse papel fundamental, desde que não 
esteja redirecionano sua vontade 

Letícia: e alguns, como o vereador marcius, mantem contato conosco em redes sociais 

RAFAEL: Pessoal voltemos ao foco por favor... O que podemos fazer se o presidente da Câmara falou 
que se fossem 150mil assinaturas nada mudaria??? Vamos lotar a Câmara no dia da votação com nariz 



de palhaço, pois pagaremos essa conta com certeza... E continuaremos sonhando com o término das 
obras para desenvolvimento de nosso Município... 

Letícia: claro, e ja nao tem data? será dia 26 não é?! 

Moderador: É difícil mudar os costumes e hábitos. Os políticos que não sabem ouvir o povo, estão 
fadados ao fracasso. 

Deise Ribeiro: isso rafael, se a população se sente enganada vão a câmara e cobrarem, duvido que não 
serão ouvidos 

RAFAEL: Verdade podem falar o que quiserem o Marcius é o único que tem usado essa ferramenta e 
sem me deslocar consigo sugerir idéias à ele à qualquer momento. 

Paulo: Luiz, qual o diferencial para o projeto de lei ser aceita em São Joaquim e não em Lages, aqui 
eles não levam em consideração a vontade do povo? 

Sue: Luiz, qual você acha que vai ser a reação dos vereadores se a população for fazer um protesto lá 
na câmara? 

RAFAEL: Faremos isso e muito mais... Pena é ter que chegar a esse ponto onde não nos sentimos 
respeitados pela câmara... 

MARCELA: MARCELA saiu da sala 

Deise Ribeiro: Deise Ribeiro entrou na sala. 

Deise Ribeiro: Deise Ribeiro entrou na sala. 

Deise Ribeiro: Deise Ribeiro saiu da sala 

RAFAEL: Recém inauguramos a sede do legislativo e teremos de alugar salas comerciais ou mesmo 
mudar o local da câmara. 

Letícia: quero so ver, o pessoal fala, fala, mas dar a cara a tapa nao da 

Letícia: no dia n vai ter mais de 10 la 

Moderador: Bem, aqui em São Joaquim, ocorreu a alteração de 9 para 11, quando da regulamentação 
da lei. Já tivemos 11 Vereadores. Com a iniciativa da população, através de entidades da comunidade, 
foi apresentado Projeto de Lei, para retornar ao número de 9. Votei a favor da alteração de 9 para 11, 
pois entendo que além de atender ao apelo da com 

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA entrou na sala. 

Letícia: dusaihduiashdiuahsiudhas 

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA saiu da sala 

RAFAEL: Em tempos que falta verba até para a saúde não poderíamos sequer cogitar tal aumento de 
gastos... 

Moderador: Votei a favor da alteração de 11 para 9, para atender o pedido comunitário. E, com certeza, 
precisamos evoluir mais, e reduzir os gastos e salários, aplicando por exemplo na saúde. 

Patrícia: Será que lotar a Câmara, nessas alturas vai mudar alguma coisa? Se 12 mil assinaturas foram 
ignoradas... 

RAFAEL: parabéns pela sua sensatez... Pena não ser da Camara de Lages, precisamos de 
representantes assim... 

Moderador: O legislador, político, quem sabe possa se sensibilizar e voltar a analisar a questão em 
Lages. 

RAFAEL: Sim, se forem 100 pessoas lá terão mais força porque estarão vendo e terão de enfrentar 
nosso ponto de vista... (quem cala consente) 

Letícia: está acontecendo alguma mobilização nas redes sociais? 

Patrícia: É por isso que temos que lutar 

Moderador: Gostaria de agradecer a oportunidade, ao Correio Lageano pela iniciativa, pois são 
procedimentos assim que mantém a democracia da escolha. A luta por melhores dias não deve parar. 



Gisele: Gisele entrou na sala. 

Letícia: nem sei se está acontecendo alguma mobilização nas redes sociais 

Letícia: mas pela cidade, nem se ouve falar no assunto 

Moderador: A mobilização é fundamental para " ajudar a sensibilizar " os representantes. 

antonio pereira de matos: antonio pereira de matos entrou na sala. 

Sue: O pessoal ta comentando bastante nas redes sociais sim 

Sue: acho que ta ocorrendo algum tipo de organização pro pessoal se encontrar no dia 

Patrícia: Muitas pessoas se calam, pois sempre que falamos a verdade somos "apedrejados" 

Letícia: é que eu nao tenho visto muito 

Sue: tu tem facebook? 

Moderador: Esta mobilização de Lages é importante. A cidade princesa da serra, deve continuar este 
trabalho, que servirá de exemplo as demais cidades da região, caso de São Joaquim. 

Sue: é só dar uma olhada por lá, vê na pagina do CL, tem informações sempre 

Letícia: sim, mas não uso frequentemente 

Letícia: ok, vou dar uma olhada 

Sue: de qualquer forma, quem está no chat hoje ja pode começar a se organizar pra ir lá segunda 

Patrícia: Então está combinado, 

RAFAEL: No Face estamos em "campanha" ... Convocaremos a todos que compartilhem e iremos em 
massa para ver o que dá.. Claro que sem baderna tudo pela Democracia... 

Letícia: se, mesmo com a manifestação, e mesmo com tudo o q esta acontecendo 

Sue: tem algum evento já criado no face? 

Letícia: se mesmo assim nao nos ouvirem, tem algo que possa ser feito? 

RAFAEL: Sim nosso VOTO 

RAFAEL: hoje não vale nada mas espere as eleições... 

Letícia: entao votem nulo, e não em branco 

Moderador: Gostaria de agradecer a participação de todos, e ao Correio Lageano a oportunidade. Este 
trabalho é importante para a construção de uma sociedade melhor. 

Letícia: se eles nao nos ouvem, temos que mostrar a força 

Letícia: do povo lagenao 

ricardo cardoso: ricardo cardoso entrou na sala. 

Patrícia: Sr Luiz, muito agradecida.... 

RAFAEL: Não.. nulo ou branco perdemos ainda mais nossa representação... Temos que renovar, não 
farei campanha aqui mas escolham seus representantes... 

Joana: É 10h30min....agradecemos sua participação Sr. Luiz..... 

Patrícia: Tchauuuuuuuuuuuu 

Patrícia: Patrícia saiu da sala 

ricardo cardoso: por favor meu povo não faz isso, porque aumentar o numero de vereadores em quanto 
a politica do bom senso manda economia 

Letícia: prefiro nao pagar o salario deles 

RAFAEL: obrigado pelo espaço.... 

Letícia: se aumentar meu voto é nulo 

Letícia: obrigada a todos 

Letícia: até a proxima 

Joana: O Chat está desligado 



Paulo: Paulo saiu da sala 

antonio pereira de matos: antonio pereira de matos saiu da sala 

ricardo cardoso: ricardo cardoso saiu da sala 

Letícia: Letícia saiu da sala 

Joana: Joana saiu da sala 

Sue: Sue saiu da sala 

RAFAEL: RAFAEL saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Gisele: Gisele saiu da sala 

olivete: olivete saiu da sala 

Felipe: Felipe saiu da sala 


