
Vereadora diz por que é a favor do aumento de vereadores 
 

Aconteceu no dia 23/03/2012 - Das 09:00 às 10:00 
A vereadora Neusa Zangelini (PP) bate-papo com os internautas e explica por que é a 
favor do aumento de sete vagas na Câmara de Vereadores de Lages. O chat inicia às 9 
horas desta sexta-feira (23). Professora graduada em Ciências Sociais pela 
Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), com especialização em Geografia 

Econômica, Zangelini cursa Mestrado em Educação. Em 30 anos de atividades na Secretaria Municipal 
de Educação, ela atuou como professora alfabetizadora. Foi diretora eleita por três vezes consecutivas; 
contribui para a criação do Sindicato Municipal dos Profissionais em Educação de Lages (simproel), que 
presidiu por dois mandatos. Zabguelini também foi secretária municipal da Educação. Foto: Assessoria 
de Imprensa de Neusa Zangelini/Divulgação 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Moderador: Moderador entrou na sala. 

Suzani: Suzani entrou na sala. 

Suzani: Suzani saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Suzani: Suzani entrou na sala. 

José Miguel Filho: José Miguel Filho entrou na sala. 

claudia: claudia entrou na sala. 

José Miguel Filho: Bom dia! 

Ana: Ana entrou na sala. 

claudia: bomdia 

Moderador: Bom dia aqui é a vereadora Neusa Zangelini estou a disposição 

claudia: bom dia vereadroa 

claudia: a senhora está na ala de vereadores a favor dos 19. Por quê 

Augusto: Augusto entrou na sala. 

Augusto: Bom dia 

José Miguel Filho: Bom dia vereadora! Pq a senhora é a favor mesmo indo contra a vontade do povo 
lageano que elegeu a senhora?!? 

anna: anna entrou na sala. 

anna: Bom dia 

anna: vereadora está ai? 

anna: vereadora está ai? 

claudia: claudia saiu da sala 

anna: Quais os benefícios que recebem os vereadores além dos sete mil de salários? 

José Miguel Filho: José Miguel Filho entrou na sala. 

Augusto: Acho que a vereadora ainda não chegou 

Thiago: Thiago entrou na sala. 

Thiago: bom dia 



Moderador: Nada a não ser uma verba de gabinete de R$ que não é em dinheiro para compra de 
material de expediente feito pela pela própria câmara, celular com cota de R$ 400,00, caso gaste a mais 
é descontado em folha 

Humberto: Humberto entrou na sala. 

Thiago: Por que os vereadores não deram atenção para as 12 mil assinaturas? 

Thiago: Vereadora? 

anna: e os assessores tem celular da câmara também neh? 

Humberto: Olá Neusa, sou publicitário e jornalista, a Sra. me conhece, respeito vosso trabalho, mas 
estarei atento aos argumentos e explicações. 

Thiago: O que a senhora diz sobre os gastos da câmara no ano passado? 

Thiago: Cadfa vereador gastou mais de 500 mil 

Thiago: Thiago saiu da sala 

Augusto: Vereadora Neusa, gostaria de saber se vocês estão cientes que com 19 vereadores, os gastos 
de vocês terão que diminuir? Pois com um gasto médio de meio milhão de reais por vereador no ano, 
com 7 novos vereadores o orçamento seria ultrapassado, forçando vocês a diminuirem os gastos. 

Augusto: Só existe a possibilidade de diminuir os gastos caso haja novos vereadores? 

João Miguel: João Miguel entrou na sala. 

Humberto: Há algum mediador deste chat? Que poderia repassar as perguntas a vereadora Neusa? 

anna: cade a vereadora? 

Moderador: Estou aqui 

anna: e por que não responde? 

João Miguel: João Miguel saiu da sala 

Eunice: Eunice entrou na sala. 

João Luiz: João Luiz entrou na sala. 

João Luiz: João Luiz entrou na sala. 

João Luiz: bom dia 

Eunice: bom dia joao, vc e contra ou a favor? 

Augusto: Ta meio parado esse chat, bem no fim nem teremos mts respostas ate as 10hrs 

Eunice: Eunice entrou na sala. 

Moderador: Estamos respondendo o Chat deve estar com problemas 

Eunice: minha internet cai 

anna: veeradora, me desculpe, mas quem paga o seu mestrado? é a Câmara? 

Augusto: Deve ter alguma opçao para a sra responder para todos 

Augusto: pois nao esta aparecendo as respostas 

Moderador: Imagine, pago com meu salário de professora e com a bolsa da prefeitura 

Augusto: Vereadora Neusa, gostaria de saber se vocês estão cientes que com 19 vereadores, os gastos 
de vocês terão que diminuir? Pois com um gasto médio de meio milhão de reais por vereador no ano, 
com 7 novos vereadores o orçamento seria ultrapassado, forçando vocês a diminuirem os gastos. 

anna: bolsa? com sete mil por mês de salários? 

Thiago: Thiago entrou na sala. 

Eunice: temos que ver os 2 lados eu gosatria que a senhora resumisse porque é a favor 

Moderador: Pessoal o chat estava com problemas estava aqui o tempo todo atenta a todas as 
perguntas 

Thiago: bom dia 



Augusto: não recebi sua resposta sobre minhas perguntas, se a sra puder repetir por gentileza 

Moderador: Augusto desculpa o chat para mim estava com problemas 

Moderador: Pode perguntar que respondo 

Eunice: a senhora nao veio ao bate papo? 

Eunice: alias ao chat 

anna: a senhora continua recebendo como professora? afinal pelo que sei o mestrado para professores 
do municipio é remunerado 

Eunice: acho que ela marcou mas esqueceu de vir 

Thiago: é esse tipo de "mordomia" que a população tá cansada 

Augusto: acho que esses questionamentos nao cabem ao assunto do chat, que é sobre as vagas, 
devemos focar nesse assunto 

Thiago: as pessoas trabalham duro pra estudar, comer, morar 

Augusto: tbm ainda nao recebi resposta sobre o que perguntei 

Moderador: Ana mesmo sendo vereadora atuei com funcionária na bibliote publica, passei no mestrado 
e como professora efetiva pedi licenca e recebo bolsa de 50% 

anna: não acho, acho que é importnate sabermos quem são nossos vereadores, o que fazem, como 
fazem tudo isso faz parte do processo, afinal estão em cargos públicos 

anna: acredito que a vereadora não tem nada a esconder 

Thiago: concordo Anna 

Thiago: muitas vezes os políticos não gostam de ser cobrados sobre suas ações, gastos e etc 

anna: ok augusto, então vereadora, por que é a favor de 19? 

Eunice: Eunice saiu da sala 

Francieli: Francieli entrou na sala. 

Eunice: Eunice entrou na sala. 

Deise Ambrósio: Deise Ambrósio entrou na sala. 

Eunice: a senhora pode responder porque é a favor 

Eunice: porque nao responde? por favor! 

Eunice: Eunice saiu da sala 

Eunice: Eunice entrou na sala. 

Moderador: Bom dia o chat está com problemas não estava chegando minhas respostas 

joana: joana entrou na sala. 

Moderador: Aqui é a vereadora Neusa 

Eunice: a senhora esta por dentro do problema da falta de vagas nas escolas? 

Moderador: Sim concordo por isso que fui eleita com pelo voto direto do povo com 2309 votos 

joana: vereadora eu acharia muito nobre da sua parte se mudasse de ideia, e votasse pelos 12 na 
segunda 

Moderador: Sim e cobro constantemente do Gestor da pasta 

Augusto2: Augusto2 entrou na sala. 

Moderador: Vou explicar minha posicao 

joana: nesse caso, como representante do povo, não deveria levar em conta as 12 mil assinaturas? 

Eunice: mas se a senhora concorda que nosso voto que escolhe vereador, porque é a favor 

thiago 2: thiago 2 saiu da sala 



Moderador: Primerio porque ja fui suplente em 2004 e entrei com uma acao para ampliar o numero de 
vereadores segundo porque acredito que é possivel congelar salarios diminuir os custos da camara e 
aumentar a representatividade 

joana: e por que não fizeram isso em quatro anos que esteve lá? 

everton: everton entrou na sala. 

thiago2: thiago2 entrou na sala. 

joana: gastaram um monte e agora vem dizer que querem reduzir com mais vereadores? parece piada 

thiago2: vereadora? o que acha de mudar de ideia e seguir a opinião da população? 

Moderador: Realmente, o voto do eleitor deve ser respeitado e com 12 já está bem dizer mapeador 
quem irá se eleger, pois o poder aquisitivo pesa muito na decisao 

everton: bom dia 

Eunice: a senhora nao acha que temos problemas nessa cidade mais importante para ser resolvido, 
como: falta de vagas nas escolas, professores mal remunerados, saude precária , do que o problema 
dos presidentes de bairro 

Augusto2: A senhora não acha que essa conversa de mais representatividade nos bairros é sem 
fundamento? Uma vez que se for assim todos os bairros mereciam um representante no legislativo. Os 
vereadores atuais defendem somente seus bairros ou defendem os interesses da cidade como um 
todo? 

thiago2: mas, com 19, não significa que os representantes de bairros vão se eleger 

Moderador: Desde de que assumi tenho trabalho mostrado e convido para que venham em meu 
gabinete para conhece-lo ou acompanhem através da midia 

thiago2: concordo augusto 

Eunice: a senhora pode reswponder minha pergunta? 

thiago2: mais uma vez, vereadora..... que tal mudar de ideia e acatar a vontade do povo, votando pelas 
12 vagas? 

joana: a mídia é importante então? 

Moderador: A questão não é eleger os presidentes de bairro mbora muitos façam um grande trabalho, 
a questão é ter mais gente para cobrar do executivo as questoes que voce apontou 

everton: gostaria de propor a vereadora que fossem aumentado o num para 19 desde que todos 
aceitassem uma redução salarial, com a sobra do dinheiro todos ficariam contentes, que a senhora 
pensa? 

thiago2: acho que para cobrar não precisa de mais vereadores 

joana: 12 é suficiente, nossa cidade tem outras prioridades 

Augusto2: Vereadora, qual sua explicação para uma cidade como Joinville onde possui mais que o 
dobro de população de Lages e é uma cidade muito mais desenvolvida, não necessita de tantos 
vereadores? No parecer da Senhora, os vereadores atuais não poderiam ser mais eficientes? Todos já 
trabalham no limite? 

Moderador: Claro que é importante, pois divulga o trabalho do vereador, que dizem que não faz nada 

thiago2: precisa de vereadores menso comprometidos politicamente e um povo mais esclarecido 

Andreia: Andreia entrou na sala. 

Eunice: a senhora nao acha que temos problemas nessa cidade mais importante para ser resolvido, 
como: falta de vagas nas escolas, professores mal remunerados, saude precária , do que o problema 
dos presidentes de bairro 

Eunice: a senhora nao acha que temos problemas nessa cidade mais importante para ser resolvido, 
como: falta de vagas nas escolas, professores mal remunerados, saude precária , do que o problema 
dos presidentes de bairro 



Andreia: com esse aumento, aumenta-se tambem as acoes? 

thiago2: não acredito, Andreia 

Eunice: nao vai responder a minha pergunta? 

thiago2: O que precisamos é uma mudança na legislação 

joana: j 

Moderador: Com certeza, não só as açoes mas a fiscalização, a proposição, porque temos que 
entende que quem faz é o executivo a minha arma é a caneta o papel e a voz, quem tem o trator e a 
verba é o executivo 

joana: acho que a cidade tem coisas mais importanteas que gastar com vereadores 

Moderador: Eunice já respondi sua pergunta que refaze-la? 

Eunice: porque nao me responde senhora? 

Eunice: a senhora nao acha que temos problemas nessa cidade mais importante para ser resolvido, 
como: falta de vagas nas escolas, professores mal remunerados, saude precária , do que o problema 
dos presidentes de bairro 

thiago2: vereadora? e quanto mudar de ideia e votar a favor dos 12??????? 

thiago2: vereadora? 

Moderador: Com certeza, tanto que já comprei muitas brigas por em nome do povo 

Deise Ambrósio: Bom dia, vejo que haverá maior debate de idéias e representatividade e poder de 
fiscalização, como vi a declaração de m candidato a prefeito para o prefeito qto menos melhor menos 
fiscalização e cobranças de ações 

joana: Sim temos mais problemas que os vereadores não resolvem, nem com 12 nem com 19.. 

thiago2: e quanto a mudar de ideia, como a vereadora Aida, e votar pelos 12? 

everton: e a senhora o que pensa sobre a ideia que lhe dei 

joana: acho que o governador está certo, devemos reduzir gastos, e colocar 19 lá é aumentar 

joana: isso Thiago 2, vereadora, muda de ideia pelo povo 

Deise Ambrósio: com mais vereadores o debate e fiscalização é maior menos manipulação de poder 

Eunice: entao a senhora concorda e esse problema do presidente do bairro nao é o mais relevate para 
a cidade, é isso? 

Augusto2: Vereadora, o que lhe faz acreditar que com 19 vereadores é possivel reduzir os gastos? se 
com 12 não foi possivel 

everton: o governador infelizmente nao pode cobra muito, pois essas secretarias sao um cabide de 
emprego, ai 

Deise Ambrósio: vereadora qtos acessores cada vereador tem? 

Eunice: sim ou nao? 

joana: mas está fazendo reformas o governador, é um começo 

thiago2: sim Joana. esse negócio de dizer que 19 não aumenta o gasto.... é balela.... 

joana: Deise assessores não acessores! 

everton: tanto que ele foi contra as secretarias regionais e por interesse teve que engolir todas elas 

Eunice: vou ser sincera suas respostas não estão sendo claras 

joana: e começamos pela Câmara! 

Thiago Feldhaus: Thiago Feldhaus entrou na sala. 

Eunice: mas mesmo assim vou fazer outra pergunta? 

joana: também acho Everton, e o Toni também 

everton: ahm 



Deise Ambrósio: dinheiro que oi governo investiria em saúde educação enetre outras coisa 

Andreia: vai aumentar os gastos sim, so que nao estao preocupados em gastar dinheiro publico agora, 
ja que aumentaram apenas 8% dpara a massa dos servidores publicos. sobrou 

Moderador: Quanto ao meu posicionamento pelos 19, acredito pela maturidade politica que tenho, que 
devo permanecer porque enquanto nao temos uma democracia participativa temos que ampliar a 
representavidade e limitar o numero de mandatos e diminuir funcinaorios que este numero chega perto 
de 100 

everton: esse eloi so pensa em defender a parte que interessa pra ele, dos comerciarios orestante do 
povo nao liga 

Moderador: o dinheiro economizado pode se pagar os novos vereadores 

joana: neusa e porque não reduziram em quatro anos 

joana: o que fizeram por só gastar e agora querem reduzir aumentando? 

Augusto2: o dinheiro economizado pode ser utilizado em saude e educação 

Augusto2: acho mt mais importante do que vereadores 

everton: eu vejo que nao precisa 100 pessoas la trabalhando, pq em um encontro dos vereadores no 
guaruja percebi, enquanto 1 2 trabalhavam 3 olhavam 

Augusto2: quando eu ficar doente nao vai ser um vereador que vai me atender, e sim um hospital 

everton: os ditos acessores 

Moderador: O dinheiro que sobra pode e é devolvido para a prefeitura mas somente o executivo decide 
o que fazer com ele 

Augusto2: e vai sobrar com mais vereadores? 

joana: eu quero que o dinheiro seja devolvido!!! 

Thiago Feldhaus: intão gaste com saude 

thiago2: vereadora.... esse negócio de dizer que vai aumentar o número de vereadores e reduzir os 
gastos, a população já viu que não é verdade 

Deise Ambrósio: e trabaç 

clovis ramos: clovis ramos entrou na sala. 

Augusto2: Vereadora, a sra realmente acredita que possa ser reduzido os gastos? Com base em que a 
sra acredita? Nunca vimos isso acontecer 

Moderador: Tenho em meu gabinete um assessor e uma secretaria que muito trabalham nao posso 
dizer o mesmo de alguns gabinetes que tem muitos previlegios alem do que esta previsto no regimento 
interno 

everton: so que problemas com INSS nao se resolvem aqui no municipio 

thiago2: só nos primeiros meses deste ano (e olha que em janeiro) quase um milhão de reais 

joana: vereadora por que não fez algo para que demitissem os funcionários exagerados? 

joana: porque nao denunciou esses abusos na câmara? 

thiago2: então, vereadora, deixa de corporativismo, e denuncia quem tem muitos assessores e 
mordomias 

Moderador: Podemos definir no proprio regimento fixando o numero de funcionarios e o teto maximo de 
seu salario 

Eunice: a senhora tendo consciência de que o nosso voto deve prevalecer perante essas questões de 
escolha de vereador, nao concorda que os presidentes de bairro agiram de ma fé aceitando essa 
proposta? 

clovis ramos: vereadora poderia esclarecer ao publico se com o aumento de vereadores havera 
aumento de repasse? 



Deise Ambrósio: É veredora e pelo que fiquei sabendo que os privilegiados são principalmente os dois 
contra o aumento 

thiago2: e por que não fazem isso? 

julio cesar: julio cesar entrou na sala. 

joana: e por que não fizeram ainda???? por que querem primeiro aumentar o número de vereadores 
parea depois reduzir gastos, funcionários,? 

Thiago Feldhaus: vereadora! em pesquisa feita no portal cl 98 % dos internautas lageanos disseram 
não! por que intão ir contra o povo????? 

Moderador: E fazer concurso público para nao ter indicacao politica 

Moderador: Nao estou contra o povo pelo contrario quero mais povo na camara 

Eunice: a senhora pode voltar ao foco e responder a minha pergunta? 

joana: Diese, você assinou o projeto de lei de iniciativa popular? 

everton: o que eu vejo é que 12 vagss os bairros nunca terao representantes, pois infelizmente a cultura 
da cidade, privilegiar que tem mais dinehiro para gastar, por exemplo aqui no guaruja faz 20 anos que 
nao temos um representante 

Eunice: estou aguardando! 

clovis ramos: porque somente o empresariado esta preocupado com tal situação e de forma vergonhosa 
induz d engana o povo 

Moderador: Eunice já respondi 

Augusto2: mas o papel de um vereador não é representar seu bairro 

joana: VEREADORA nada me convence de que 19 é melhor que 12 

everton: os empresarios nao querem gente do povao la na camara 

thiago2: se a senhora é pelo povo, vereadora.... vote com ele.... vote 12 

Thiago Feldhaus: Democracia!!! pra que? 

joana: precisamos reduzir os custos e aumentar o atendimento a população! 

julio cesar: querem o aumento de vereadores entao divida o salario de 12 por 19 ve se aceitam 

clovis ramos: concordo contigo everton ai fica melhor para eles criarem leis que os beneficie 

joana: é uma vergonha que um projeto de lei de iniciativa popular tenha ido para o lixo! 

Thiago Feldhaus: democracia!!!!!!!!!!!!!pra que? 

thiago2: isso não é verdade, everton 

joana: quero ver o que o povo vai fazer!!! quero ver a resposta nas urnas! 

Eunice: me desculpe mas essa resposta, nao é a da pergunta que fiz 

Augusto2: desculpe a franqueza vereadora, mas Lages tá indo pro buraco com esse tipo de 
pensamento, pra sra pode estar bem, tem um bom salario, um bom emprego, bons benefícios, mas 
essa não é a realidade da maioria da população 

julio cesar: para eles a voz do povo não é a voz de DEUS nao estão nem ai com o povo 

Moderador: Cada um responde pelo que faz, a questao nao é povo e elite precisamos fortalecer o 
legislativo pois a um movimento nacional para enfraquece-lo e o executivo mandar sozinho. Logo 
ditadura novamente 

Eunice: acho que nao entendeu e vou repetir 

everton: a classe empresaria lageana busca so o que é interessante para eles, veja o exemplo dos 
shoppings, criaram o do guaruja, tevem pessoas que foram la e inventaram aquele do universitario so 
para prejudicar 

Moderador: Eunice pode perguntar novamentes? 

clovis ramos: quando vc ve pessoas como as que estão engajadas na defesa dos 12, a de se preocupar 



joana: l 

joana: Ridículo! ninguém quer acabar com o legislativo 

thiago2: Um Legislativo forte é um Legislativo atuante e não formado de interesses políticos partidários 

joana: o prefeito de lages tem oposição, tem partidos contrários 

joana: a prova foi a CPI da câmara, que se fosse pelos de situação não teria seguido 

joana: sobre a folha de pagamento de prefa 

clovis ramos: estou sendo podado pelas minhas ideias 

joana: clovis, eu não represento ninguém, apenas, a mim mesmo 

everton: gente essas 12 pessoas que estao la sao o povo, portanto uma iniciativa popular so tera 
validade se eles quiserem, se eles votaram pelo aumento, o povo lageano elegeu eles, e vao ter que 
acatar, é assim nos outros poderes e temos que aceitar 

Eunice: a senhora tendo consciência de que o nosso voto deve prevalecer perante essas questões de 
escolha de vereador, nao concorda que os presidentes de bairro agiram de ma fé aceitando essa 
proposta? 

clovis ramos: gostaria de mais transparencia e menos indução 

clovis ramos: é uma vergonha um meio de comunicação que deveria ser imparcial tomar partido 
...sonegando informações 

joana: não vejo nada induzido, eu e muitas pessoas esclarecidas que convivo sempre pensei na 
redução 

Thiago Feldhaus: Conselho tutelar tem 5 integrantes, trabalham de segunada a sexta fora os plantões, 
ganha 1300 reais!! e atendem 200 mil quase 200mil pessoas. vereadores, trabalham 2 vezes por 
semana, ganham 7 mil reais, vao contra a população!!! e ainda querem aumentar o pessoal.... 

clovis ramos: vc deve ser aquela parcela que gosta do patrão 

Moderador: Quanto a folha de pagamento enquanto Lages, ter a prefeitura como a maior empresa em 
numero de funcionarios ainda nao conseguimos o desenvolvimento pretendido 

thiago2: concordo Clovis 

joana: eu sou crítica, clovis, suficientes, para formar minhas opiniões 

joana: pensar que o lageano é manipulado é chama-lo de BURRO 

Thiago Feldhaus: viva a democracia intão 

joana: k 

joana: pensar que o povo lageano é manipulado é chama-lo de BURRO 

joana: estar aqui discutindo essas questões é uma vanço 

clovis ramos: concordo 

clovis ramos: tem que se discutir e não escutar apenas uma parte 

Eunice: gostaria que a senhora soubesse que nao só criticamos, mas se criticamos é por que temos 
esse direito 

joana: adios amigos 

Moderador: Peço também que pesquisem e conheçam meu trabalho nao só como vereadora que tem 
uma história de luta 

Andreia: Andreia saiu da sala 

joana: joana saiu da sala 

clovis ramos: clovis ramos saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Augusto2: Augusto2 saiu da sala 

Eunice: Eunice saiu da sala 


