EVENTO

COMPROMISSO

Cémoro concede
titulos de cidadaniq
em Sesséo Solene

Vereador que se
olusentar de Sessﬁo
teré saldrio cortudo
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I Polouro do Presidents
I

Gilson Luiz Bellon

Presidente da Cémara de Alfredo Chaves

I

CMAC: LJMA

l~

REFERENCIAPE ETICIA
E TRANSPARENCIA

l

historia e a rnemoria do nosso
povo. E teremos o prazer de apre-

Ja ha alguns anos, a Camara

corte no subsidio dos vereadores
que se ausentarem do Plenario,
antes do termino da Sessao.
Essa medida conﬁrmou o nosso

Municipal

de

Alfredo

Chaves

respeito com o cidadao, que

tambérn por muitas homenagens.

elege os seus politicos para que

A nossa Camara esta sempre se

tornar uma referéncia de ética,

rnovimentando para fazer cada

proﬁssionalisrno e transparéncia

possa ser bem representado e
ter seus direitos defendidos de

vez mais e ir além, corn novos

no Estado do Espirito Santo. E é

forrna democratica e aberta. O

projetos e ideias inovadoras. A

com grande satisfacao que vemos

vereador deve se posicionar de

Campanha do Agasalho é mais um

esta Casa de Leis avangar cada

maneira clara e transparente.
correspondendo as expectativas

exemplo disso. Este ano, contare—

do—se um rnodelo a ser seguido
pelo Poder Legislativo de outras
municipalidades.

dos eleitores, que nos conﬁaram
a importante rnissao de representa—los.

mos novamente com o apoio do
Grupo ProJ0vem e de toda a

sociedade alfredense para conta-

Outra grande satisfacao foi dar

giar o nosso municipio com o
espirito de solidariedade e cuida—

cia da Camara Municipal, oﬁciali-

continuidade a um
iniciado pelo nobre

do com o proximo.
Vamos continuar

zei uma decisao com o objetivo de

Joao Bosco Costa, para publi-

com seriedade. compromisso e

corrigir uma falha veriﬁcada aqui

cacao da segunda edicao do

respeito ao cidadao. buscando

na CMAC (e que sabemos ocorrer

livro "Alfredo Chaves: uma visao

atender aos anseios do povo e

nas diversas instancias do Poder

historica e politica". Essa é uma
obra muito importante para a

to do nosso municipio.

Em margo, com pouco mais de
dois meses a frente da presiden-

I

em uma Sessao Solene marcada

(CMAC) vem trabalhando para se

dia mais nessa direcao, tornan-

>

senta—la. revisada e atualizada.

pelo Brasil afora). Determineio

Jomalista Responsével: Laiz Fidalgo
Projeto gréfico: Conteildo Gestéo de Ideias
Editoragioz Contelido Gestéo de Ideias

projeto
colega,

Redagéoz Laiz Fidalgo
Reviséo: Teresa Cristina Xavier
Impressio gréfica: Digrapel
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trabalhando

contribuir para o desenvolvimen—

Colabore conosco. enviando
sua opiniéo e sugestéoi
comunicacao@camaraalfredochaveses.gov br
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DE CIDAQANIA
EM SESSAO SOLENE

Apos dois anos sem realizar a
tradicional Sesséo Solene, a Cémara
Municipal de Alfredo Chaves
finalmente promove 0 evento no dia
29 de julho.
Marcada pela entrega de titulos de
cidadania alfredense. A Sessao
acontecera as 18 horas, no Plenario
Brasilito Pilon, na sede da Casa de
Leis.
Na cerimonia, serao concedidos 18
titulos de cidadania alfredense, por
indicagao dos vereadores (cada
vereador fara a indicacao de dois
nomes). A pessoa agraciada com 0
titulo é nascida em outro municipio
e passa a ser acolhida como um
cidadao da terra, por contribuir ou
ter contribuido de algurna forma
para a promocao do bem comum e
do desenvolvimento da cidade.
De acordo com 0 presidente da

Casa. Gilson Luiz Bellon, trata—se
de um mornento muito especial
para a Cémara e para o rnunicipio,
ja que consiste em urn reconheci—
rnento publico das pessoas que
estao atuando em prol do
municipio. "Os titulos e honrarias

diversas autoridades locais e da
cena politica estadual. Na ocasiao,
sera realizado, também, o lan<;a—
mento da segunda edicao do livro
"Alfredo Chaves: uma visao historica e politica", publicacao da CMAC

sao uma forma de agradecerrnos

de autoria de Hesio Pessali.
A Sessao Solene da Camara Munici-

pelos trabalhos que vém sendo
desenvolvidos para a melhoria

pal de Alfredo Chaves integrara a
programagao oficial do maior e

continua da nossa cidade", disse.
A solenidade contara corn uma

mais farnoso evento da cidade, a

abertura marcada por apresen—
tacoes
culturais.
O
evento
devera, ainda, ter a presenoa de

tradicional Festa da Banana e do
Leite, que, neste ano, chega a sua
43% edicao. A festa ocorrera entre
os dias 29 de julho e O2 de agosto.

PROGRAMAQAO TERA LANQAMENTO DE LIVRO
an

Um dos pontos que prornetem ser
marcantes na programacao da

novo presente e um futuro melhor.
Por isso, levei adiante a iniciativa

Sessao Solene da Camara é 0 lanca—
mento da segunda edicao da obra

louvavel deste livro, que é um

"Alfredo Chaves: uma visao historica

legado para o nosso povo". afirmou

e politica". Idealizado pelo vereador

Gilson Luiz Bellon.
"Fico feliz e contente de o meu

e ex—presidente Joao Bosco Costa.

colega e sucessor na gestao, ter

O projeto de uma edicao atualizada
e revisada do livro teve continuidade

dado continuidade a este projeto.

com o atual presidente, Gilson Luiz
Bellon.
"Sabemos que. quando mergulha—
mos na Historia, somos capazes de

{-

que faz um importante registro da
trajetoria do nosso municipio. Esta
segunda edicao era uma demanda
manifestada por bibliotecas. acer-

aprender corn os erros, observar os

vos de pesquisa e muitos cidadaos
alfredenses", completou o vereador

acertos e, a partir dai, construir um

Joao Bosco Costa.
A
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VEREADOR QLJE SE AUSENTAR DE
SESSAO, TERA SALARIO CORTADO
Com pouco mais de dois meses na presidéncia da
Camara Municipal de Alfredo Chaves, 0 vereador

vamente a sessao ou comparecer e nao partici
par da votacao, salvo por motivo devidamente

Gilson Luiz Bellon, por meio da Decisao da
Presidéncia n9 003/2015, determinou o corte no

justificado. A iniciativa baseia—se, ainda, no Regimento Interno da Camara Municipal e no art. 79

salario de vereadores que se ausentarem do
Plenario, antes do encerramento da Sessao. A

da Lei Organica do Municipio.

medida ocorreu apos alguns vereadores deixarem
o Plenario, como forma de recusar a votacao de
matérias do Executivo.

"Esta é uma Casa de Leis, entao temos que ser os
primeiros a fazé—las serem oumpridas e a dar o
exemplo. Apos 0 anuncio do corte, nao tivernos
mais a ocorréncia de esvaziamento de Plenario,
que ocorria sobretudo por 'picuinhas' politicas e

"Os vereadores devem se posicionar diante de
todas as matérias, inclusive aquelas consideradas

pessoais; e de modo algum podemos deixar que

mais polémicas. Eles tém a liberdade de emitir
tanto voto contrario como favoravel e, em algu-

estas se sobreponham ao interesse publico",
defendeu ainda Bellon.

mas situagoes. até se abster do voto. Entao. na
minha visao, nada justifica o abandono do

O presidente ressaltou que o problema nao é
recente. e que ja vinha ocorrendo ha algumas

Plenario. Deixar de votar é um desrespeito com 0
cidadao, que o elegeu para representa—lo. E papel

legislaturas. "Sabemos que essa manobra politica

do vereador lutar e defender os interesses do
povo", destacou 0 presidente da Casa de Leis.
Gilson Luiz Bellon.
A decisao esta apoiada no art. 79 da Lei Ordinaria

de driblar votacao infelizmente acontece em
diversas esferas de Poder no Brasil e nao é de
agora. Contudo, com tanta inforrnagao e transparéncia existentes hoje, atitudes como essas

n9 204/2008. que prevé desconto de mil reais no

tornam—se cada vez menos aceitaveis, e a CMAC
deu um passo importante com essa medida",

subsidio do vereador que nao comparecer efeti—

frisou.

.1. "\"l *

/

/

Q \ \_\

\\

xiior

G 5 w 3*
-:4‘
-¢_ ' ~;'

“x MLO C
c;I¢:fgi9
DE E

‘

'

Tronsporéncio
.1‘ : ‘Z

1!

1,».~ *
'\

VEREADOR RETORNA AO CARGO
Apos um afastamento de aproximadamente sete meses
do exercicio de seu rnandato, o vereador Narcizo de Abreu
Grassi foi reintegrado ao cargo na CMAC. A reintegracao
ocorreu no inicio da Sessao Ordinaria do dia 13 de rnaio e
foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espiri—

O afastamento do vereador, havia sido oficializado no dia
08 de outubro de 2014, também por decisao oriunda do
TRE—ES, corn a publicacao do acordao n9 165, exarado no
Recurso

n9

82—47.20l2.6.08.0012.

Esse

documento,

to Santo (TRE—ES), por meio da publicacao do acordéo n9

posteriormente anulado pela Justica, apontava
o
indeferimento da candidatura do vereador. Assim, ele

26, datado de 27 de abril de 2015.

estaria inelegivel, 0 que levou ao afastamento.

CONSTRANGIMENTO E PRESSAO POL1TICA
“Tivemos, nesse periodo, muita pressao politica para a
convocacao de suplente. Contudo, este foi um caso

feita pela Justica Eleitoral", explicou o presidente da

particular, uma vez que nao foi urn afastamento que

CMAC, Gilson Luiz Bellon.
"E acredito que nossa decisao foi acertada, pois, se tivés—

partiu por decisao de Plenario, e sim por deliberacao
judicial. Entao, resolvemos aguardar a decisao da propria

semos dado posse a outro vereador suplente, este teria
que ser novamente afastado agora, aumentando esse vai

Justiga para definir a quern seria o cargo de direito. Isso
porque a decisao, a principio, tornaria nulos os votos

e vem extremamente nocivo a politica e a seguranca
juridica", completou 0 presidente da Casa de Leis. Durante

dados ao entao candidato a vereador, Narcizo Grassi,
afetando assim diretamente a ordem de supléncia e

o discurso proferido na sua reintegragao ao cargo, o
vereador Narcizo de Abreu Grassi agradeceu a todos que,

demandando nova recontagem de votos, que so pode ser

de alguma maneira, torceram pelo seu retorno.

Mobilizocdo
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CAMARA DE ALFREDO CHAVES
X

REALIZA MAIS UMA EDIQAO DA
CAM PAN HA DO AGASALHO
"Ouem doa com amor, transfor-

de Alfredo Chaves. A iniciativa é

tiveram inicio no dia 13 de maio
e seguem até 19 de julho.
Podem ser doados agasalhos,
cobertores, roupas ern geral e
sapatos em born estado de con-

uma realizacao da Camara, em

servacao.

parceria com o Servico de Convivéncia e Fortalecimento de
Vinculos (SCFV), antigo Grupo
Prodovem, vinculado a Secre-

como objetivo fomentar a solidariedade e atender a familias
de menor renda do municipio.
cujo inverno costuma atingir

ma frio em calor". Esse é o
slogan da edicao 2015 da Cam-

panha do Agasalho do municipio

A

campanha

tem

taria de Acao Social e Cidada—

temperaturas mais rigorosas.

nia. Neste ano, as arrecadacoes

Além disso. a iniciativa ajuda as

pessoas que gostariam de fazer
doacées desses materiais, mas
nao sabem para onde destinar.

Nesta

edicao

da

campanha,

serao
dez
postos
de
arrecadacao: Camara Municipal
dos Vereadores, Centro de
Referéncia
de
Assisténcia

Social (Cras), Creche Pequer—
ruchos, Escola Estadual Camila
Motta, Escola Municipal Ana
Araujo, Jardim de Infancia Jose
de Anohieta, Academia Askave.
Academia Mania Fitness, Estudio de Pilates Vanessa Costa e
Lojas Alfredense (em frente a
Loteria Federal).
A meta de arrecadacao deste
ano é de duas mil pegas, que
deverao ser distribuidas para
mais de 50 familias. Todo o
desenvolvimento da campanha
esta sendo feito com a equipe
da Camara junto aos orientado—

res sociais e aos adolescentes
do Prodovem. Assim, além de

poderem acompanhar cada etapa
de planejamento e realizaoéo das
atividades envolvidas, os jovens
entram em contato com o voluntariado e a importancia de se

ajudar o proximo.
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"Esta sendo muito legal
participar dessa campanha, porque a gente
aprende e vé, na pratica,
a importancia de ajudar
as pessoas que necessitam."

T‘

REAPROVEITAMENTO ——
E uma agao muito
bacana, pois favorece
muitas
familias
que
precisam. As vezes, o que
nao tem mais utilidade
pra gente serve para
outra pessoa. Eu mesma
ja comecei a separar
roupas e agasalhos que
nao cabem mais em
mim."

";§

ESP1RITO SOLIDARIO —
Z

"Esta campanha é de
suma importancia para a
sociedade
alfredense
porque gera mobilizacéo
— dos municipes em prol
de uma causa social.
Além disso. ela ajuda a
despertar 0 espirito

ig--lb-1..-‘

"“"'"
1-

solidario

nos

adoles-

centes que participam
de toda a organizagao da
campanha, fazendo-os
entrar em contato com a
realidade de muitas
familias que necessitam,

/'3

dentre

tantas

outras

coisas, de agasalhos."
l
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ENGAQAMENTO AMBIENTAL
I
PRATiCAS SUSTENTAVEIS
NA CAMARA DE ALFREDO CHAVES
A crise hidrica que vem sendo
enfrentada por diversas cidades

brasileiras foi mais um alerta para a
importancia da preservacao ambiental e da adocao de praticas susten
taveis no dia a dia de todos. Esse
cenario, vivenciado também por boa
parte dos municipios capixabas,
motivou a Camara de Alfredo
Chaves a se engajar em acoes com
foco na sustentabilidade.
Um exemplo foi a Indicacao n.9
002/2015, feita pelo Legislativo ao
Executivo Municipal, solicitando mais
rigor na fiscalizacao quanto ao cumprimento da Lei n.9 207/2008. O
referido dispositivo legal trata da
protegao
de
olhos
d'agua,
nascentes, mananciais e vegetacoes
ciliares, de encostas e de topos e
vegetacao de qualquer espécie
destinada a impedir ou atenuar os
impactos ambientais.
A indicacao alertou, em especial.
sobre a ocorréncia de drenagens e
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aberturas de valas em terrenos
alagadicos, que configuram infracao
da referida lei, sugerindo ainda que a
Prefeitura
interrompesse
a
disponibilizaoao de equipamentos e
pessoal, para essa finalidade ou
outra, que esteja em desacordo com
o principio da protecao e preservagao do meio ambiente.
Na justificativa do projeto, assinado
pelos vereadores Charles Gaigher,
Gilson Luiz Bellon, Joao Bosco
Costa, Primo Armelindo Bergami e
Serafino Antonio Simoni, o texto
ressaltava que a preservacao ambiental é um dever de todos. Todavia,
diante da grave escassez hidrica,
compete ao poder publico a
responsabilidade
de
atuar
na
fiscalizacao
quanto
aos
usos
adequados dos recursos naturais.
Cabe também mencionar que a
indicacao passou em Plenario e foi
aprovada
pela totalidade
dos

vereadores.

PROJETO BENEVENTE URGENTE
A Indicagao n.9 002/2015 foi um

Meio

dos resultados da primeira reuniéo
do Projeto Benevente Urgente,
que congrega uma série de organi-

Urbanos, Incaper, Idaf, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, entre

zagées e representantes dos
poderes publicos, com foco na
protecao dos recursos hidricos e
na conscientizagao ambiental da
populacao. A CMAC é uma das
integrantes da iniciativa, junta
mente corn as Secretarias Municipais
de Educagao, Obras,

Ambiente

e Sen/i<;os

outras entidades.
Ja na primeira reuniao do projeto,
foram discutidas solugées para

elaboracao de um plano de agao,
que devera incluir palestras para
orientagoes sobre o manejo do
solo, viveiro para distribuigao de
mudas de espécies
nativas,
criacéo de lagoas, reservatérios

de agua e captacao e tratamento
de esgoto.
"Neste momento, as diversas
esferas do poder, precisam se unir
e somar esforcos para enfrentar

esta crise e buscar solugoes para a
recuperagao da Bacia do Rio
Benevente. Aﬁnal, cuidar e preservar 0 meio ambiente é uma
responsabilidade
de
todos",
aﬁrmou 0 presidente da Cérnara de
Alfredo Chaves, Gilson Luiz Bellon.
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CAM PANHA INTERNA ALERTA PARA DESPERD1C10\\
Aliando a utilizacao sustentavel dos recursos
naturais com uso consciente do dinheiro publico, a Camara de Alfredo Chaves realizou uma

Vocé scbiu que mais dc metude de todas us
péginus impressas nuncu :60 mudas?

campanha interna para alertar sobre 0 desper-

Pense bem antes de imprimir!

dicio. Foram afixadas mensagens em aparelhos
de ar—condicionado, interruptores de lampadas.

Os gusto: cam papel :60 um dos principcis motivo:
de desmutcmento no mundo.

-.1»

impressoras e outros equipamentos lembrando
a necessidade de um uso racional, com foco na

.._~. 14+ ,1] #7.‘

economia e evitando o desperdicio. Intitulada
#CamaraConsciente, a campanha teve boa
adesao pela equipe, que apoiou a iniciativa.

#CAMARACON$ClENTE
Impressoras da CMAC receberam etiquetas para
estimular 0 uso consciente dos aparelhos

CMAC é SEDE DE REUNIOES
DO CBH BENEVENTE
Devido ao grande interesse publico na matéria, a
CMAC abriu as portas para que a Casa recebesse
as reunioes do Comité da Bacia Hidrografica
(CBH) do Rio Benevente. Os eventos sao abertos

IT”

ao publico e tem como objetivo debater um con
junto de medidas para a conclusao do Plano de
Recursos Hidricos da Regiao da Bacia do Rio
Benevente.
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UM RESUMO DOS
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VEREADORES SOLICITAM
REDUTORES DE VELOCIDADE
outros pontos de grande concentracao de

Os vereadores Gilson Luiz Bellon, Charles
Gaigher, Joao Bosco Costa, Primo Armelindo
Bergami e Serafino Antonio Simoni assinaram
uma indicacao solicitando ao Poder Executivo
que providencie a afixacao de redutores de
velocidade, com destacada pintura de faixa
de pedestre, na Avenida Getulio Vargas e em

\

pedestres no Centro da cidade. Os locais
sugeridos foram nas proximidades da Padaria
Ki-Pao, perto da Igreja Matriz e da agéncia dos
Correios, assim como na Rua Lauro Ferreira
Pinto, esquina com a Praca Colombo Guardia. A
indicacao foi aprovada por todos os vereadores
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DIA DA MULHER COM
PROGRAMACAO ESPECIAL
Em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de marco, a CMAC contou com uma
programacao especial para as servidoras. O evento aconteceu numa sexta—feira. dia 06 de marco, ja que a
data comemorativa caia num domingo. Além de um café da manha de integracao, com a distribuicao de um
pequeno mimo, as servidoras puderam participar de um Workshop de Automaquiagem. ministrado pela
maquiadora Paola Guerini. O presidente da Casa, Gilson Luiz Bellon, também presenteou cada funcionaria
com uma rosa.
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VISITA ESPECIAL ACASA DE LEIS

\

Considerado o municipio mais catolico do Estado Alfredo Chaves recebeu durante o final do mes de marco os
missionarios Arautos do Evangelho que percorreram

residéncias, estabelecimentos comerciais e repartigoes
publicas. A CMAC a pedido dos servidores da Casa
abriu as portas para essa visita especial no dia 25 de
\\

_-

marco, numa cerimonia que contou com a partlcipacao
de muitos cidadaos Foi um momento de muita fe que

envolveu vereadores e muitos moradores do entorno da
Camara, trazendo integracao e harmonia recorda-se a

gerente de compras da Camara Raquel Vaneli

CMAC coNvo<:A
SECRETARIA
Com aprovacao de todos os vereadores, a Secretaria Municipal de Saude.
Gabrielle Roveta Melo, foi convocada para prestar esclarecimentos sobre o
Projeto de Lei 001/2015, de autoria do Executivo Municipal. O projeto instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Salarios do Pessoal da Saude do
Municipio de Alfredo Chaves. Apos os esclarecimentos, a matéria foi
encaminhada para votacao em Sessao Ordinaria e aprovada por unanimidade. A iniciativa de convocacao da secretaria partiu dos vereadores André
Sartori, Fernando Alves, Narcizo de Abreu Grassi e Paulo Munaldi.
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J Interocdo

VEREADORES REIVINDICAM
MELHORIAS PARAO MUNICIPIO
Representando o municipio de Alfredo Chaves, o presidente da Camara Municipal, vereador Gilson Luiz
Bellon, e o primeiro secretario da Casa, vereador
Charles Gaigher, viajaram, entre os dias 25 e 28 de
maio, para Brasilia, onde reivindicaram junto a outras
esferas do Poder por melhorias para 0 municipio. Os
vereadores integraram uma comitiva com o prefeito e
o vice—prefeito, respectivamente, Roberto Fiorin e
Ademir Boldrini.
Durante os quatro dias, a equipe participou da Marcha
a Brasilia em Defesa dos Municipios, no intuito de
articular apoio as demandas de Alfredo Chaves e
buscar solucoes para diversas areas. Os vereadores
chegaram a se reunir com o deputado federal Evair de
Melo e com 0 senador Ricardo Ferraco e pediram
atencao a saude do municipio, reivindicando o repasse
de mais verba, inclusive para a construcao de uma
nova unidade de saude, e reiteraram uma reclamacao
antiga das comunidades, sobre a expansao do sinal de
telefonia movel para 0 interior do municipio.
Outros temas ligados a consorcios municipais, cafei—
cultura e producao agricola, crise hidrica e assisténcia

social estiveram na pauta das discussoes. "Voltamos
com muita expectativa, pois foi demonstrado grande
interesse em todas as questoes que nos expomos.
Abordamos, por exemplo, a questao da telefonia
movel, que afeta praticamente todas as localidades do
interior e esperamos uma solucao para muito em
breve", destacou 0 presidente da CMAC, Gilson Luiz
Bellon.

ACOMPANHEASATIVIDADES DACMAC
Sessées Ordindrios: acontecem em dia e hororio
preuiomente estobelecidos pelo Regimento Interno do Casa (uer colendorio (.10 lado). Nessos
sessoes, os vereadores discutem e uotom os
Projetos de Lei que, apos oprouodos, tornam—se
normos e leis municipais, olém de resolucoes,
requerimentos, decretos e indicocoes.
Ouondo?
Ouinzenalmente, os quortos—feircis, o partir dos 18h.
Onde.'2
No Plendrio Brasilito Pilon, sede do CMAC.
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bém a sua Casa! Venha e ajude a decidir os
seu municipio.

