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ransparência, compromisso e gislar trouxe benefícios para a popula-

parcer ia . Essa  combinação ção,  que elegeu representantes dignos Tresume o trabalho da Câmara e capazes de atuar em favor da quali-

Municipal de Alfredo Chaves, nos dade de vida do cidadão.

últimos anos. Com muita dedicação, a   O envolvimento, o apoio e a participa-

Casa de Leis reduziu gastos, atuou em ção de todos nessa caminhada é es-

parceria com o Executivo e lutou pela sencial para a construção de um 

cidadania, tendo como pilar o compro- município democrático e desenvolvido.

metimento com os bens públicos. Chegamos ao fim de mais um ano, e 

  Essa nova postura no legislar fez com com ele o alívio de tarefa cumprida. 

que a Câmara conseguisse um bom le-   A casa está arrumada para 2011 e 

gado de vitórias para os alfredenses. para os futuros vereadores. Seguindo 

Ainda, encurtou sua receita e devolveu essa mesma filosofia de gerir os recur-

recursos para a prefeitura investir em sos públicos, os próximos representan-

obras. tes do povo terão condições de execu-

 Também atuou aprovando e criando tar um trabalho digno de orgulho desta 

leis em benefício da população, que terra, de lembrar-se das conquistas, 

hoje tem um novo espaço para exercer viver o presente e planejar o futuro.

a democracia.  Essa nova forma de le-

  No dia do Funcionário Público (28 de Costa, o objetivo foi integrar todos os 

outubro), funcionários e vereadores da membros da Casa. “Quisemos criar um 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves momento de agradecimento ao empe-

participaram de um café da manhã em nho dos servidores e ao mesmo tempo 

comemoração a data. De acordo com o integrar funcionários e vereadores. Foi 

presidente, o vereador João Bosco uma manhã muito agradável”.

    Na edição anterior (nº 07), devido a limitação de espaço,  publicamos os  nomes em  parcial dos

alunos da Escola Municipal Ana Araújo  vencedores das  Olimpíadas de Língua Portuguesa 2010. 

Os nomes completos são: - Larissa Bonadiman Grassi; - Hugo Luiz Pícoli Meneghel; - Thaís Ber-

gami Tavares da Silva.



- Redução do re

- Optou em receber apenas 6% do duo-vereador.

décimo, valor que o Executivo tem que - Divulgação para todos os vereadores 

repassar mensalmente, ao invés de sobre os gasto da Câmara. Todos os 

8% que teria direito. meses é inserido na pasta de cada par-

- Devolução  de 1,2 milhões à prefei-lamentar um resumo com as despesas, 

tura: todos os anos o presidente eco-como também é enviado para as secre-

nomizou o máximo para devolver di-tarias municipais.

nheiro ao Executivo, que investiu em - Fim da remuneração aos vereadores 

ações como aquisição de veículos e pelas sessões extraordinárias.

construção da unidade mista de saúde - Gasto mínimo com combustível. Du-
cesso dos vereadores municipal, além de outras obras.rante o ano de 2010 foram gastos so-

de 90 para 30 dias. - Financiamento da construção da Uni-mente R$ 4.697,87.
- Melhorias na organização das sessões dade Mista Municipal de Saúde, devol-- Redução do valor das diárias. Durante 
ordinárias e extraordinárias; os vere- vendo ao Executivo para a obra uma todo o ano de 2010 foram gastos ape-
adores têm um prazo de 72 horas para importância de R$ 357 mil.nas R$ 1.120,00 com diárias, utilizadas 
analisar os requerimentos e projetos - Repasse mensal à prefeitura de R$ pelos vereadores e funcionários par-
que serão discutidos e votados nas 8.200 com propósito de financiar os ticiparem de cursos e seminários.
sessões. serviços de radiologia do Pronto - Criação de uma nova estrutura admi-
- Finalizou as votações de urgência ur- Atendimento Municipal.nistrativa para a Câmara. O legislativo 
gentíssima, em que o projeto era apre- - Idealização  e execução do projeto de conta apenas com 11 servidores.
sentado, discutido e votado na mesma pesquisa história do município para - Compra de um terreno para constru-
sessão, e os parlamentares acabavam posterior publicação do livro “Alfredo ção da sede própria do Poder Legis-
votando sem conhecer o projeto (hoje Chaves: uma visão história e política”.lativo alfredense (foto), com um amplo 
eles tem cópia e prazo para ler o proje- e moderno plenário que vem sendo 
to antes da sessão). usado efetivamente pe-la comunidade.
- Implantou o site da Câmara e criou - Implantação do Espaço de Pesquisa e 
um informativo trimestral, com a Capacitação na Câmara, um local que 
finalidade de transparecer as ações e oferece ao cidadão internet gratuita e 
informar ao cidadão as ações de cada diversos livros para pesquisa.

“Legislamos com respeito ao cida-
dão. Com planejamento e transpa-
rência conseguimos administrar a 
Casa e deixaremos ela arrumada pa-
ra os próximos vereadores”.

“O nosso trabalho é lutar por mais 
saúde, emprego e renda. É acima 
de tudo, assegurar o direito do cida-
dão alfredense ”.

“Somos os representantes do 
povo e temos que fazer jus a es-
se título ”.

“Defendemos cada cidadão,  
contribuindo para mehor quali-
dade de vida para todos”.

“Para 2011 temos que priorizar  no 
orçamento mais ações na saúde, 
a construção de um novo cemité-
rio na Sede e uma quadra na co-
munidade de Nova Mantua”.

Narcizo de Abreu Grassi
Vereador

“Acredito que no próximo ano a mi-
nha indicação para construção de 
uma ponte ligando o Parque de 
Exposições ao Ouro Branco será
        concretizada”.

“Temos que expandir as ações 
esportivas para o interior. 
Integrar jovens da sede com as 
das comunidades rurais”.

“Somos parceiros do Executivo pa-
ra a aprovação de projetos que vi-
sam o bem-estar dos alfredenses”.

“Os serviços de saúde têm que me-
lhorar para a população ser melhor 
atendida”.



vocaram a população em uma audiência municipal para 2011:

pública para discutir a proposta enviada - Construção de alambrado no campo de 

pelo Executivo. futebol da comunidade de são Vicente 

Após os encontros, eles viram a necessi- de Crubixá.

dade de acrescentar algumas priorida- - Criação de convênio entre o município 

des para serem executadas no próximo e o Clube do Cavalo de Alfredo Chaves 

ano. Através de emendas, os parlamen- para a oferta do serviços de equinotera-

tares alfredenses solicitaram ao Exe- pia aos munícipes.

cutivo algumas ações. - Calçamento na sede da localidade de 

A previsão para 2011 é que o município Carolina.

arrecade cerca de 27 milhões. E ainda, - Abertura de crédito adicional. orçamento do município de 

os vereadores optaram em receber 6%, Alfredo Chaves para o exercício - Construção de Cemitério Público na 

e não 7% como o Poder Legislativo teria de 2011 foi aprovado pelos Sede do Município.O
direito.Confira as emendas aprovadas vereadores na última sessão de novem- - Construção de uma quadra poliesporti-
que deverão constar no orçamento bro, mas antes eles se reuniram e con- va na comunidade de Nova Mantua.

Vem funcionando deste outubro o afins. “Adquirimos livros e revistas 

Espaço de Pesquisa e Capacitação da para enriquecer o espaço. Alunos, 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves. professores e pesquisadores terão um 

O projeto tem como objetivo a inclusão novo local para aprimorar seus 

digital e o acesso à informação. No conhecimentos”, disse o presidente. 

local são disponibilizados um acervo   O espaço funciona das 8h às 16h e 

bibliográfico sobre política e computa- pode ser utilizado por qualquer 

dores conectados à internet com cidadão, mediante apresentação de 

acesso gratuito. uma carteirinha confeccionada pelo 

Para a implantação do projeto, o próprio Legislativo. Cada usuário, a 

Legislativo efetuou a compra de princípio, tem acesso à internet por 

computadores e mais de 150 exempla- duas horas semanais. 

res de livros sobre política e temas 

“O espaço é muito bom para realizarmos pesquisas e digitar os nossos trabalhos escolares. Não pre-

cisamos mais gastar dinheiro na lan house para isso.”Alunos do Programa de Erradicação infantil (foto).

OP: Como será o relacionamento com 

o Executivo?

Vereadores: Estamos de portas abertas         A escolha da nossa chapa, que 
para o prefeito e secretários, para porventura venceu, foi apenas o 
conversarmos e discutirmos melhores cumprimento de uma etapa demo-
propostas para a municipalidade. crática, bem conduzida pela Casa. 
Atuaremos em defesa do município e Temos um novo presidente a partir 
seremos oposição a somente o que for de janeiro, mas seremos ainda o OP: O que pretendem fazer logo no ruim para Alfredo Chaves e seus cida-

mesmo parlamento que vem início da legislatura? dãos.
conduzindo com transparência e Vereadores: Pretendemos iniciar os 
muita garra esse poder legislativo. nossos trabalhos ouvindo cada vereador, OP: Sobre o relacionamento com os 
Estaremos aqui a disposição de assessorias jurídicas e técnicas, a demais vereadores?
todos, cidadãos, poderes públicos sociedade e funcionários para, a partir Vereadores:Pretendendo atuar em 

daí, montarmos um planejamento das e entidades, desenvolvendo um 
sintonia com todos os colegas parlamen-

ações que iremos desenvolver ao longo trabalho cada vez melhor em tares. Iremos decidir em conjunto, afinal 
do biênio. Vamos dar continuidade aos conjunto com a sociedade.somos um grupo, e independente de 
bons trabalhos do atual presidente e partidos, estamos aqui para lutar por 
acertar o que for preciso para sermos melhores condições para os munícipes, 
uma Câmara ainda mais eficaz, legislando criando e aprovando leis para trazer bons 
em defesa do cidadão com ética e resultados para Alfredo Chaves.
transparência.



O plenário Brasilito Pilon vem sendo 

amplamente utilizado pela comunida-

de. Para utilização do espaço é preciso 

agendar com antecedência.

Vereadores realizaram diversas 

sessões extraordinárias nos meses de 

novembro e dezembro para aprecia-

ção e votação de diversos projetos do 

Executivo.

A Câmara Municipal ajudou na reali-

zação da Semana Natal Som e Luz 

2010. O recurso repassado ao Execu-

tivo possibiltou a compra de materiais 

para a ornamentação da praça (foto), 

que mais uma vez ficou muito bonita, 

encantando alfredenses e turistas.

Plenário

Semana Natal Som e Luz

  

muitas ações e ainda devolveu no final direito. Mesmo com menos recurso, o 

de dezembro R$ 167 mil ao Executivo.  órgão ainda devolveu dinheiro e de-

Outros R$ 63 mil foram repassados senvolveu as seguintes ações: implan-

durante o ano, com objetivo de ajudar tação do memorial legislativo (galeria 

na Festa da Banana e do Leite e no com fotos das legislaturas), implanta-

financiamento do raio-x do Pronto ção do Espaço de Pesquisa e Capa-

Atendimento Municipal. Segundo a citação, devolução mensal de R$ 8,2 mil 

controladoria municipal, o dinheiro é à prefeitura para manter os serviços de 

aplicado em diversas ações. radiologia do Pronto Atendimento 

Municipal, compra de móveis e compu-  De acordo com o presidente, a ini-

tadores, publicação do livro Alfredo ciativa é graças a uma administração Mensalmente o Poder Legislativo de 

Chaves - uma visão histórica e política.regida pela responsabilidade e ética Alfredo Chaves recebe R$ 88 mil do 

com os recursos públicos. “O dinheiro Executivo, mas não gasta todo esse 

devolvido não é para o prefeito, mas valor. O que sobra, o presidente devolve 

sim em respeito ao povo de Alfredo aos cofres públicos no final de cada ano.

Chaves”, disse. Em 2010 a Câmara   Seguindo a mesma rotina dos anos 

optou pelo recebimento de 6% da arre-anteriores, a Câmara Municipal de 

cadação municipal, e não 8% como tem Alfredo Chaves encerrou 2010 com 

Sessões Extras

 eleição para mesa diretora da 

Câmara Municipal acontece a Acada dois anos. Este ano foram 

protocoladas duas chapas para con-

correr a disputa.

  A chapa 2 perdeu para a chapa 1 por 

cinco votos a quatro. 

A nova diretoria passa a administrar a 

Casa a partir do dia 1º de janeiro de 

2011.

  No dia da eleição os vereadores esco-

lheram também os novos membros 

que irão compor as comissões parla-

mentares.

  Confira ao lado a relação dos mem-

bros das Comissões e da nova mesa 

diretora da Câmara Municipal de 

Alfredo Chaves.

CONFIRA OS MEMBROS DAS COMISSÕES:

COMPOSIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA:

Presidente: Sérgio Bianchi (PP).

Vice-presidente: Mário R. E. Modolo (PP).

1º Secretário: Narcizo Grassi (PMDB).

2º Vice-presidente: André Sartori (PPS).

2º Secretário: Paulo Munaldi (PPS).

- Justiça e Redação Final

Presidente: Narcizo de Abreu Grassi

Membros: Josmar Donna e Paulo 

Munaldi.

- Finanças e Orçamento

Presidente: Charles Gaigher

Membros: João Bosco Costa e André 

Sartori.

- Obras e Serviços Públicos

Presidente: João Bosco Costa

Membros: Paulo Munaldi e Darci 

Escandian.

- Educação, Saúde e Assistência

Presidente: Paulo Munaldi.

Membros: Charles Gaigher e Narcizo 



Atas das sessões, certificados dos suas 206 páginas, o livro apresenta ma pesquisa realizada pela 
vereadores, outros documentos e diversas informações, fotos e  curiosi-Câmara Municipal de U fotos também foram analisados para dades da história política do município.Alfredo Chaves desde 
elaboração do projeto.2008 iníciou o projeto do presidente da   O escritor e jornalista Hésio Pessali, 

Casa, o vereador João Bosco Costa,   disse que essas iniciativas devem ser 

em publicar um livro sobre a história valorizadas. "Não são frequentes as 

política do município. A solenidade de iniciativas voltadas para a cultura 

lançamento da obra aconteceu com tomadas pelo legislativo de municípios 

presença dos ex-políticos e familiares do interior, quando acontecem devem 

que contribuíram com a elaboração do ser valorizadas a fim de recuperar a 

projeto, de autoridades e demais história da região".

membros da comunidade alfredense.   Para o presidente da Câmara, o 

  Durante a solenidade, o presidente vereador João Bosco Costa, "a preser-

agradeceu todos que contribuíram vação da memória de uma cidade é 

para a finalização da obra e emociona- essencial para os seus cidadãos". 

do disse que está cumprindo o que   Costa disse ainda que o projeto é um 

tinha planejado: deixar registrado sonho que conseguiu concretizar. 

para as futuras gerações dados da "Estou ansioso para o lançamento 

trajetória política da cidade. desse livro, cuja importância é 

  O autor Hésio Pessali e a co-autora, essencial para os cidadãos do nosso 

Teresa Cristina Xavier, assinaram município, uma vez que retratará de 

alguns exemplares e disseram estar maneira clara e objetiva os fatos que 

satisfeito por concluírem um projeto marcaram a nossa história, especial-Curiosidades da política da cidade e a 
de grande importância para o municí- mente a trajetória política. Ainda, a trajetória do Legislativo municipal está 
pio. obra servirá como fonte de pesquisa à disposição em uma obra com 

para estudantes, pesquisadores e A OBRA. Todos os vereadores que linguagem moderna e acessível com 
qualquer cidadão que queira conhecer passaram pelo Legislativo alfredense dados ainda sobre a história da cidade 
e estudar a história de Alfredo foram ouvidos, assim como prefeitos e desde a época da imigração, que 
Chaves", disse.familiares de políticos já falecidos. iniciou o povoamento da região. Nas 
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