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Ser um espaqo dernooratioo, de
portas sempre abertas para a oomu-
nidade, e desernpenhar um papel
estratégico oomo representante dos
interesses do povo alfredense. Essa
é a rnissao da nossa Camara Munici-
pal de Alfredo Chaves. Estamos
engajados na luta pelo desenvolvi-
rnento continuo do nosso municipio
e. para isso. entendemos oomo de
fundamental irnportancia a partici-
paoao politica dos oidadaos,
Por meio do dialogo. debates.
sugestoes e crlticas, peroebernos
que caminhamos para a oonstruoao
de uma politica oada vez mais
rnadura, transparente e compromis-

Gilson Luiz Bellon
Presidente da Camara de Alfredo Chaves

sada corn o bem-estar da populaqao,
Nesse movimento. estamos desenvol-
vendo urn conjunto de aqoes para
fortalecer o relacionamento com a
comunidade e trazé-la para dentro da
Casa de Leis, inserindo o cidadao de
forma mais ativa na vida politica do
municipio e conscientizando-o de seu
potencial papel oomo agente trans-
formador da sociedade.
Alérn das visitas das esoolas a
Carnara, despertando em jovens e
orianqas a ansia de participar das
disoussoes politicas e contribuir para
urn presente e urn futuro rnelhores, a
CMAC vem se tornando sede de
rnuitos eventos. seja na area da saude.
do meio arnbiente, da eduoaoao.
Recentemente. por exernplo. a
Cérnara foi palco de reunioes do
Comité da Bacia Hidrografica do Rio
Benevente e de palestras do Outubro

CMAC: PORTAS
ABERTAS PARA
A COMUNIDADE

Rosa e do Novembro Azul. Além
disso, temos uma biblioteca equipa-
da com computadores com acesso a
internet, revistas e jornais diarios.
Tudo a serviqo da comunidade. para
levar a informaoao ate as pessoas.
difundir o saber e promover a
conscientizaqao.
Ficamos muito satisfeitos. também.
de ter feito parte de urn projeto tao
nobre e relevante, que foi a publi-
caoéo do livro "Alfredo Chaves: uma
visao historica e politica". integral-
mente financiado por esta Casa. A
obra é urn registro valioso da
formaqao do nosso povo e rnantém
viva a memoria do rnunicipio. Que o
resgate desse saber historico nos
ajude a continuarmos escrevendo
juntos, poderes publicos e cornuni-
dade, novos e bem-sucedidos
capitulos da nossa Historia.

Jomalista Responstvelz Laiz Ficlalgo Fotos: Arquivo da Camara Colabore conosco enviando
Projeto grificoz Contefldo Gestao de Ideias Municipal e da Secretaria sun opiniio e sugestiol
Editoragioz Conteudo Gestao de Ideias Municipal de Comunicagao comunicacao@camaraalfredochaves.es.gov.br
Redaqéoz Laiz Fidalgo lmpressio gréficaz Digrapel
e Teresa Cristina Xavier Tiragem: 2.000 exemplares



QAMARA MUNICIPAL

A SERVIQO _
DA EDUCAQAO

Com agendamento prévio, o Plenario Brasilito Pilon vem
atendendo a demanda da comunidade escolar, que enc0n~
tra no local um espaco amplo. corn capacidade para mais
de lOO alunos, boa acustica, temperatura agradavel e
equipado com projetor multimidiai Por toda essa estrutura
disponivel, muitos educadores recorrem a Carnara para a
realizacao de atividades complementares e eventos
educativos.
"Os nossos alunos sao carentes de atividades fora da
escola. e a Carnara Municipal nos favorece nesse sentido,
pois é urn espaco agradavel e esta localizado proximo a
nossa instituicao de ensino. Esse caminho ate o Legislativo
e como um passeio para eles. Os estudantes ficam muito
entusiasmados", relata a pedagoga da Escola Estadual
Camila Motta, Regina Celis Vaneli.
De acordo com a pedagoga, muitos alunos utilizarn ainda a
biblioteca da CMAC para fins de pesquisa e estudo. Nesse
arnbiente, alérn dos equipamentos de informatica com
acesso a internet, ha titulos de livros sobre Politica.
i-listoria local e regional, enciclopédias, entre outros, bem
como uma equipe que presta assisténcia aos visitantes.
Os educadores da Escola Familia Agricola tarnbem
procurarn a Casa de Leis para utilizarem o Plenario para
apresentacao de trabalhos e dernais atividades. "E uma
boa iniciativa da Carnara disponibilizar o Rlenario para
outras necessidades da comunidade e das instituicoes de
ensino de Alfredo Chaves, além das sessoes legislativas.
Agracleco aos vereadores por cederem o espago e aos
servidores da Casa, que sao rnuito prestativos". ressalta o
professor Rafael Mantovaneli.
A parceria da Educacao e do Legislativo tem sido muito
positiva desde 2009, quando foi inaugurada a nova sede da
CMAC. Corn excegao dos horarios reservados para as
sessoes ordinarias e extraordinarias, o Plenario Brasilito
Pilon esta disponivel para atender a comunidade no
horario de funcionamento da Casa de Leis.

Inclusdo ‘

UM ESPAQO DE INCLUSAO

No dia lo de novernbro, a equipe da CMAC recebeu o
grupo de Saude Mental, que faz parte do Projeto
Hortoterapia, criado em 2012. "Neste rnés, o nosso grupo
participou de um evento na Camara Municipal e gostou
muito do ambiente e da recepcao. Entao, eles ficaram corn
vontade de voltar e, como faz parte do nosso projeto
inseri~los nos espacos publicos, resolvernos trazé—los
para assistir a um filme no Plenario. Hoje, foi uma impor-
tante conquista para eles, pois estao sendo acolhidos ern
urn novo espaco publico, que com certeza passarernos a
utilizar com rnais frequéncia", destacou a assistente social
responsavel pelo grupo, Simone Magri Corninotti.



Solenidode

SESSAO SOLENE
MARCADA POR
HOMENAGENS
E LANQAMENTO
DE LIVRO

Autoridades politicas, representantes de diversas
instituicées e rnernbros da cornunidade prestigiararn a
Sessao Solene realizada pela Cérnara Municipal de
Alfredo Chaves no dia 29 dejulho. Cerca de 200 pessoas
lotararn 0 Plenario Brasilito Pilon e transforrnararn a
solenidade nurna noite especial de hornenagens. Alérn
da entrega de titulos de cidadania alfredense, o evento
ficou marcado pelo lancamento da segunda edicao da
obra "Alfredo Chaves: uma visao historica e politica", de
autoria de Hesio Pessali e viabilizada pela Cémara.
Na ocasiao, forarn concedidos 18 titulos de cidadania, por
indicacao dos nove vereadores da Casa. Os deputados
Edson Magalhaes e Gilsinho Lopes, o diretor de atendi-
mento do Sebrae—ES, Ruy Dias de Souza, e o Juiz de
Direito Arion Mergar estavarn entre os hornenageados
(ver lista completa ao lado). Alem disso, comparecerarn
ao evento, tarnbém, o superintendente do Sebrae—ES,
Jose Eugénio Vieira; o conselheiro do Tribunal de Contas,
Sergio Borges; 0 prefeito e vice—prefeito de Alfredo
Chaves, respectivamente Roberto Fiorin e Ademir Boldri—
ni; 0 vereador Cezinha Ronchi, de Marechal Floriano; o
vereador e ex—presidente da Camara Municipal de Iconha,
José Carlos Checon, além de secretarios rnunicipais de
Alfredo Chaves, entre outras autoridades.
De acordo corn o presidente da Carnara Municipal de
Alfredo Chaves, Gilson Luiz Bellon, a entrega de titulos é
uma forma de agradecer a pessoas que vem contribuindo
para o desenvolvimento do rnunicipio. "A Sessao Solene é

urn rnornento especial, ern que podemos hornenagear e
prestar urn reconhecimento ao trabalho e ao ernpenho
de pessoas em prol do rnunicipio, cidadaos atuantes que
nao nascerarn na terra, mas que escolheram viver, lutar
e trabalhar por ela e, portanto, sao rnerecedoras e
dignas de serern chamadas de 'alfredenses'", afirrnou
Bellon.
Representando todos os hornenageados, Diego
Carvalho dos Santos, Geraldo Bayer e Rudson Canciler
subiram a tribuna para agradecer a condecoracao
recebida e ernocionaram 0 publico. "Alfredo Chaves
provoca um sentimento de pertenca muito grande,
desperta ern nos 0 sentirnento cle querer voltar. O poeta
Rubern Alves tern uma expressao que diz; ‘a saudade é a
nossa alrna dizendo para onde ela quer voltar'. Ouern
vem a Alfredo Chaves fica corn saudade e depois deseja
retornar porque todos que aqui vérn, de perto ou de
longe, sao acolhidos, arnados, e isso faz parte da propria
fé, da capacidade do povo alfredense de acolher, de ser
amigo", ressaltou o padre Diego Carvalho dos Santos.
A abertura da solenidade contou corn uma
apresentacao cultural de cornponentes da Orquestra
Municipal Alto Benevente, grupo formado por
agricultores do interior de Alfredo Chaves. Alem de
uma execucéo do hino nacional, o grupo apresentou
rnusicas interioranas, no estilo sertaneja, ern harrnonia
corn as tradicées locais, levando ernocao e anirnacao
ao publico presente. Ja o encerramento ficou marcado

 



Solenidode ‘

por um coquetel corn autografos pelo autor do livro
"Alfredo Chaves: urna visao historica e politica", o
jornalista alfredense Hesio Pessali, e tarnbém por uma
exposicao de fotos antigas realizada no Espaco de
Pesquisa e Capacitacao da CMAC.

Os homenageados
com 0 titulo de
Cidadania Alfredense
- Indicacoes do vereador Andre Sartori:
Edson Figueiredo Magalhaes
Marco Bruno Burruni
- Indicacoes do vereador Charles Gaigher;
Rita Trugilho Ofrante
Rudson Canciler
- Indicacées do vereador Fernando Alves:
Marcos Antonio Freitas
Mauricio Faria Marinho
- Indicacoes do vereador Gilson Luiz Bellon:
Benedito Fernandes de Souza Filho
Osimar Almeida Junior
- Indicacoes do vereador Joao Bosco Costa;
Arion Mergar
Laiz Ariana Farias Fidalgo Pereira
- Indicacoes do vereador Narcizo de Abreu
Grassi:
Geraldo Bayer
Gilson dos Santos Lopes Filho
- Indicacoes do vereador Paulo Munaldi:
Diego Carvalho dos Santos
Wanderley de Paula Silva
- Indicacoes do vereador Prirno Bergarni;
Amabiles Maria Vasconcelos
Gilcenio Radicchi
- Indicacoes do vereador Serafino Antonio
Simoni:
Ruy Dias de Souza
Teresa Cristina Daniel Xavier

"Ouem vem a Alfredo Chaves, fica com
saudade e depois deseja retornar. Porque
todos que aqui vem, de perto ou de longe,
sao acolhidos, arnados, e isso faz parte da
propria fe, da capacidade do povo
alfredense de acolher."
Diego Carvalho dos Santos é padre e
recebeu 0 titulo de C/daddo Alfredense

Escola de Sac Roque de Maravilha foi
contemplada com exemplares do livro



Saude

OUTUBRO ROSA
E NOVEMBRO AZUL:

SAUDE NO Foco
oo CALENDARIO

Os meses de outubro e novembro foram marcados por
uma dobradinha da saude em Alfredo Chaves. i§ que,
em comemoracao as campanhas nacionais Outubro
Rosa e Novembro Azul, foram realizadas atividades
para a prevencao, conscientizacao e combate ao
cancer de mama e de prostata, respectivamente, enga-
jando rnulheres e homens nessa luta.
No Outubro Rosa, a acao ocorreu na tarde do dia 23 de
outubro, com a palestra "Saude Fisica e Mental; amarre
essa ideia", ministrada pela psicologa Claudia Calil, que
ha cinco anos enfrenta um cancer no cerebro. Na
ocasiao, ela deu orientacoes sobre como enfrentar a
doenca com mais equilibrio emocional, falou sobre a
importancia da meditacao e abordou tambem algumas
dicas de alimentacao saudavel.
Depois da palestra. houve um momento de interacao
com o publico, em que as pessoas puderam tirar duvi-
das, seguido tambem de um sorteio de brindes e
cofiee break. Mais de 50 pessoas compareceram ao
evento. incluindo pessoas diagnosticadas com cancer
e familiares, mulheres nas faixas etarias de maior risco
e profissionais da saude.
"Gostei muito da palestra. A principio, como sou da
area de Enfermagem, fiquei urn pouco assustada
porque muita coisa que ela falou era diferente do que
a gente aprende. Por isso. depois da palestra. eu fui
pesquisar na internet, me aprofundar mais e vi que
fazia sentido. Tambem achei interessante a abordagem
da relacao corpo e mente. pois quando o corpo ou a
mente nao estao bem, ficamos mais sujeitos a uma
serie de doencas; do contrario, quando controlamos
melhor a mente e nossos pensamentos, temos um
corpo mais saudavel", enfatizou a tecnica de Enferma-
gem Aline dos Santos Igreja de Paula.
Este e o quarto ano que a Camara Municipal de Alfredo
Chaves apoia e veste a camisa do movirnento Outubro
Rosa. Para o presidents da Casa, Gilson Luiz Bellon. e
fundamental que os orgaos publicos facam a sua
parte, sensibilizem a comunidade e alertem para a
necessidade de prevencao, diagnostico precoce e
tratamentos adequados, incluindo suporte psicolc'>gi—
co para paciente e familiares.
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ORQAMENTO PARA 2016
O Poder Executivo Municipal enviou para apreciacao da
Camara o Projeto de Lei n.9 O13/2015, que estima a
receita e fixa a despesa do municipio de Alfredo Chaves
para o exercicio financeiro de 2016. Os vereadores apre-
sentaram um total de 30 emendas modificativas ao
projeto, propondo a realocacao de valores para atender
a algumas demandas do municipio.
Os vereadores da situacao, Charles Gaigher, Gilson Luiz
Bellon, Joao Bosco Costa, Primo Armelindo Bergami e
Serafino Antonio Simoni, fizeram 12 proposicoes de
emendas, que realocava a destinacao da verba municipal
para as seguintes obras; revigoracao do Cemiterio
Publico Municipal; calcamento parcial do Bairro Santa
Rita e construcao de calcamento do Ratio da Igreja
Catolica de Caco do Pote, das Ruas Florinda Modulo e
Rua Jose Bellon, em Matilde, e do entorno das Igrejas
Catolicas de Sao Vicente de Crubixa e de Vila Nova de
Maravilha; construcao de ponte em Sao Joao de Cru-
bixa, sobre o rio Caco do Pote e tambem em Sao Martin-
ho; e melhoria da captacao de agua tratada para as
localidades de Carolina e de Matilde.
Os vereadores da oposicao, Andre Sartori, Fernando
Alves, Narcizo de Abreu Grassi e Paulo Munaldi, protoco-
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laram um total de 18 proposicoes de emendas, remane—
jando valores para acoes como: calcamento da comuni-
dade de Nova Mantua e da Rua Pedro Fregonassi e com-
plementacao de calcamento no entorno de Ouarto
Territorio; reforma do ginasio de esportes de Ouarto
Territorio e instalacao de alambrado no campo da locali-
dade; construcao de praca na comunidade de Matilde;
tratamento das aguas do Rio Benevente.
Nas proposicoes dos vereadores de oposicao, estavam
previstos tambem repasses para a Associacao de
Artesaos, Fabricantes de Produtos Caseiros e Agroin—
dustriais de Alfredo Chaves, a Associacao de Voluntarias
de Matilde, a Associacao Casa Lar Aconchego do Idoso,
a Associacao de Produtores Rurais de Ibitirui (APRI), a
Associacao Verdes Alto de Alfredo Chaves (Batatal), a
Associacao Produtores Rurais Recreio e Adjacentes
(APRRA—Recreio), a Associacao dos Agricultores Famili-
ares e Desenvolvimento de Crubixa (AAFDC), a Asso-
ciacao de Moradores e produtores de Sao Bento de
Urania, a Associacao dos Produtores de Sao Martinho
(ASPROMAR), alem de repasse para apoio na
construcao da sede da Associacao Pestalozzi e da sede
do Conselho Tutelar.

\'/ALORIZAA DIVERSIDADE
ETNICA E CULTURAL
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,5 No dia 20 de novembro de 2003, foi instituido 0 Dia
Nacional da Consciéncia Negra, urn rnomento para
conscientizar as pessoas da importancia da cultura
africana na Historia. A data foi escolhida ern
hornenagem a Zumbi dos Palmares, que faleceu
nesse dia, no ano de 1965. Ele foi 0 ultimo lider do
Ouilombo dos Palmares e, além de ser um sirnbolo
de resisténcia e luta contra a escravidao, defendeu a
liberdade ole culto, religiao e pratica da cultura
africana no Brasil Colénia.
Para celebrar a data, no periodo de 17 a 2O de
novembro, a Escola Estadual Camila Motta realizou a
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Semana da Consciencia Negra, organizada por
educadores e alunos da instituicao. O evento faz
parte do Projeto Identidades Afro—arnerindias, que
trata da preservacao da memoria e da cultura afro e
indigena como rnatrizes da identidade brasileira. Uma
das idealizadoras do projeto, a professora de Historia
Joana Francisco da Penha conta que, descle 2007,
ela e os colegas de trabalho promovem acoes em
comemoracao ao Dia da Consciéncia Negra.
"A cada ano, o evento é caracterizado de uma forma

if \i..flQ\-.i\l ll 3\ Ll ll ll l_l.lll./A ll

diferente, mas seguindo a tematica da valorizacao
etnica. Oueremos que os alunos se reconhecam
como descendentes dos africanos e dos indigenas.
se identifiquem e se respeitem. O projeto estimula o
respeito e valorizacao da cultura afro—brasileira".
relata a educadora. Neste ano, 0 projeto contou com
o apoio da Camara Municipal de Alfredo Chaves e
envolveu toda a escola, com apresentacoes do arte-
sanato, vestuario, dancas tipicas e culinaria das
culturas destacadas.

CMAC IMPLANTA PROGRAMA 5S
A equipe da Camara Municipal busca continuamente
desenvolver no orgao publico uma gestao da qualidade
e inovacao. Com esse foco, durante o mes de setem—
bro, foi implantado no Legislativo Municipal o Programa
5S, que e uma filosofia japonesa onde sao trabalhados
os "5 sensos": senso de utilizacao, de ordenacao, de
limpeza, de saude e de autodisciplina. No decurso da
implementacao do programa, foram discutidos pontos
de melhoria da qualidade e aperfeicoamento dos
processos internos na CMAC. Nesse periodo, os servi-
dores tambem dedicaram um tempo para organizacao,
arrumacao e limpeza dos setores da Casa. Os proprios

servidores se mobilizaram e iniciaram uma verdadeira
mudanca da cultura organizacional.
"A ideia e que o 5S seja um programa continuo e
colabore para um ambiente de trabalho mais organiza-
do e disciplinado, com reflexos positivos na produtivi—
dade, no clima organizacional e ate mesmo na vida
pessoal de cada um. Seguramente o programa trara
beneficios tambem para o cidadao, com um atendimen—
to mais rapido, eficiente e um espaco fisico mais bem
preparado para receber a populacao alfredense".
destacou a diretora geral da Camara Municipal, Teresa
Cristina Xavier.
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INDICAQAO REIVINDICA

‘-

UM RESUMO DOS
PRINCIPAIS DESTAOUES
DA CMAC

REFOR ODE
CONTI GENTEPOLICIAL NO VERAO

Alfredo Chaves recebera um reforco policial
durante o verao. A reivindicacao foi feita pelo
presidente Gilson Luiz Bellon, em nome de todos
os vereadores, junto ao corpo da Policia Militar no
evento de apresentacao da "Opera<;ao Verao" em
Anchieta, no dia lo de novembro. Alem do aumen—
to do contingente policial no municipio, com o
reforco de quatro novos agentes, sera implemen-

COLETA SELETIVA

§.._

tado, no distrito de Matilde, um destacamento da
PM. “O destacamento funcionara provisoriamente
na sede da Associacao de Moradores de Matilde". No
ano passado, Alfredo Chaves nao foi agraciado com
o reforco. Sem duvida, a solicitacao e a presenca do
representante do Legislativo no evento pesaram
para 0 reforco que nos haviamos pleiteado", afirmou
o sargento da PM, Marcelo Pereira Souza.
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Por meio da indicaqao n.9 025/2015, foi solicita-
do ao Executivo Municipal que se viabilize a
instituicao de servico publico de coleta seletiva

e Serafino Antonio Simoni, e teve aprovacao de 5
todos os vereadores em Plenario. Atualmente, -
a coleta seletiva e feita num projeto piloto no

BENEFTCIOS PARA sERv|ooREs

dos residuos secos domiciliares. Na justificati-
va, o texto menciona a necessidade de se disci-
plinar a populacao quanto ao lixo produzido, a
fim de um sistema de coleta de lixo mais suste-
ntavel, que priorize a reciclagem e minimize os
impactos do descarte de residuos no meio
ambiente. A indicacao e assinada pelos
vereadores Charles Gaigher, Gilson Luiz Bellon,
Joao Bosco Costa, Primo Armelindo Bergami

Com o objetivo de valorizar os servidores municipais,
os vereadores da Camara de Alfredo Chaves, em exer-
cicio legislativo, realizaram indicacoes ao Poder Exec-
utivo Municipal apontando melhorias e solicitando
alguns novos beneficios. A indicacao n.9 018/2015, por
exemplo, de autoria dos vereadores Charles Gaigher,
Gilson Luiz Bellon, Joao Bosco Costa, Primo Armelin-
do Bergami e Serafino Antonio Simoni, pediu
providéncias a administracao municipal para a con-
cessao de reposicao de vencimentos dos servidores.
Por meio da indicacao n.9 019/2015, os vereadores da
situacao tambem solicitaram o efetivo pagamento de
diaria aos servidores ocupantes do cargo de motoris-

Bairro Imigrantes e em residéncias interessa- r
das na Sede do municipio. A Camara e Secre-
tarias Municipais tambem ja realizam a sepa-
racao do lixo. De acordo com a responsavel :
pelo setor de Educacao Ambiental, Lucelia A
Muniz Rodrigues Soncini, 0 projeto esta sendo _
realizado em parceria com a Associacao dos
Catadores de Materiais Reciclaveis do
Municipio de Cachoeiro de Itapemirim.
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ta sempre que realizarem servico fora da minicipali—
dade. Ja a indicacao n.9 024/2015, de autoria dos
vereadores Andre Sartori, Fernando Alves, Narcizo de
Abreu Grassi e Paulo Munaldi, solicitou ao Executivo
Municipal a concessao de reajuste no valor do
auxilio-alimentacao dos servidores da Prefeitura,
elevando—o a uma quantia de R$ 250,00. Apos
discussao e votacao em Plenario, todas as referidas
indicacoes foram aprovadas por unanimidade e
encaminhadas ao Prefeito. \/ale saber que a indicacao
e o instrumento legislativo por meio do qual os
vereadores podem sugerir que outro orgao ou Poder
tome as providéncias que lhe sejam proprias,



MELHORIAS PARA SEDE
E INTERIOR DO MUNICIPIO
Substituicao e instalacao de postes. reparos de
redes elétricas. obras de calcamento em diversos
pontos do municipio. construcao de pontes.
Essas foram algumas demandas apontadas por
vereadores em varias indicacées. Entre elas. as
indicacoes n.9 16/2015 e n.9 27/2015. de autoria
dos vereadores Andre Sartori, Fernando Alves.
Narcizo de Abreu Grassi e Paulo Munaldi, solicita-
ram, respectivamente. a realizacao de obra de
calcamento e instalacao de poste com ilumi-
nacao na Avenida Veneza no bairro Imigrantes.
além da substituicao de postes e reparacao da
rede elétrica do cemitério municipal.
Por meio das indicacoes n.9 029/2015 e n.9
030/2015. o vereador Gilson Luiz Bellon tambem
indicou a necessidade de reparo na rede de ilumi-
naqao publica situada no trecho de asfalto na
extensao que corresponde a frente da Estacao
de Matilde. bem como expansao da rede de ilumi-
nacao em trecho compreendido entre o trevo de
Santo Andre e o mirante da cachoeira Engenheiro

Reeve. Diversas outras indicacoes de todos os
vereadores solicitavam obras em calcamento e
pavimentacao, sendo que a maior parte dessas
demandas foram reforcadas em emendas modifi-
cativas ao Orcamento do municipio (ver pagina
O8).
Ja a indicacao n.9 015/2015 requer providéncias
para construcao de uma ponte na localidade de
Redentor, no distrito de Sao Bento de Urania. A
indicacao foi assinada pelos vereadores Serafino
Antonio Simoni, Gilson Luiz Bellon, Primo Armel-
indo Bergami. Joao Bosco Costa e Charles
Gaigher, tendo obtido tambem a aprovacao de
todos os vereadores em Plenario. E as indicacoes
n.9 028/2015 e 031/2015, de autoria do vereador
Gilson Luiz Bellon e tambem aprovadas por
unanimidade. solicitavam, respectivamente;
reparo na Estacao de Matilde. construcao de
banheiros no mirante da Cachoeira Engenheiro
Reeve e disponibilizacao de vigias. e reforma no
Miniposto de Saude de Sao Francisco de Batatal.

CAMPANHA DOAGASALHO
SUPERA META

\

Durante a temporada de inverno. a Camara. em parceria com o Servico de Convivéncia e Fortalecimento
de Vinculos (SCFV), realizou mais uma edicao da Campanha do Agasalho. A iniciativa teve como meta a
arrecadacao de 2 mil pecas para destinar a familias cadastradas no Centro de Referencia de Assisténcia
Social (CRAS) do municipio. E o resultado superou as expectativas; mais de 2.350 doacoes. Agasalhos.
cobertores. sapatos e roupas em geral ajudaram a aquecer o inverno de quem precisava. A campanha
fomentou a solidariedade no municipio e viabilizou maior asslsténcia a familias de menor renda.

--



Atiuidodes CMAC

AcoMPAN |-| EAs ATIVIDADES cA"EN°§§l%
DA QMAQ DATAS DAS SESSDES

Sessoes Ordinéirias: acontecem em dia e horario
previam ente estabelecidos pelo Regimento Intemo
da Casa (uer calenddrio C10 lado). Representam
uma das principais atividades do Legislativo Munici-
pal. ocasiao em que os vereadores discutem e
votam os Projetos de l_ei c|ue, apos aprovados.
tornam-se normas e leis municipais. Resolucoes.
reguerimentos, decretos e indicacoes tambem
podem estar na pauta das sessoes legislativas.
Qucmdo?
Ouinzenalmente, as c|uartas—feiras, as 18h
Onde?
No Plenario Brasilito Pilon, sede da CMAC

ORDINARIAS DA CMAC

Esta e tambem a sua Casal Venha e aiude a decidir O0


