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A Câmara Municipal de Alfredo Chaves vem 

repassando mensalmente R$ 8.200,00 à 

prefeitura a fim de custear os serviços de 

radiologia do pronto atendimento munici-

pal Klinger Minassi. O investimento inclui a 

contratação de técnico, médico radiologis-

ta, materiais e o funcionamento do apare-

lho de raio-x. Confira ainda uma entrevista 

com a secretária municipal de Saúde.
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 Câmara Municipal de Alfredo tendor da democracia, que não existe 

Chaves vem atuando de ma- sem atividade legislativa permanen-Aneira ética e comprometida te. É nesta  instituição, conhecida co-

com as reais necessidades dos muní- mo Casa de Leis, que são formuladas 

cipes. Uma nova forma de administrar propostas para serem aplicadas no 

o Legislativo municipal foi imposta tra- nosso dia a dia, a fim de trazer mais 

zendo mais benefícios para a muni- desenvolvimento e acessibilidade pa-

cipalidade. ra cada morador e visitante.

A transparência e a seriedade em gerir O Poder Legislativo deve atuar como o 

os bens públicos foram evidenciadas centro das aspirações populares e 

pelos parlamentares nos últimos man- promover a participação da sociedade 

datos. A presidência impôs novas re- na formulação das políticas públicas. E 

gras para transparecer às ações reali- a participação da sociedade nas ses-

zadas, dando esclarecimentos à popu- sões ordinárias só faz complementar 

lação. essas atribuições, sendo portanto, de 

suma importância, a presença da po-Com a efetiva tarefa de traduzir, sin-

pulação nas sessões, acompanhando tetizar e transformar em leis e propos-

os trabalhos dos seus representantes tas de ação, o que beneficia a socie-

políticos: vereadores e prefeitodade, a Câmara de Vereadores de Al-

fredo Chaves é sobretudo o órgão man-

COMPROMETIMENTO E PARTICIPAÇÃO

  A Câmara Municipal de Alfredo Chaves assuntos ligados à área. Para a implan-

pretende inaugurar ainda no segundo tação do projeto, o Legislativo já efetuou 

semestre um novo projeto que objetiva a compra de computadores e mais de 50 

a inclusão digital e o acesso à informa- exemplares de livros sobre política e 

ção. Trata-se do Espaço de Pesquisas, temas afins.

idealizado pelo presidente João Bosco   “Enviamos também ofício para várias 

Costa, que objetiva destinar um local instituições públicas e recebemos 

com acervo bibliográfico sobre política e muitos livros e periódicos. Agradecemos 

computadores ligado à internet com a colaboração desses órgãos e dos 

acesso gratuito. deputados e senadores que contribuí-

  O local é destinado à comunidade, a fim ram para enriquecer o nosso acervo”, 

de pesquisa e consulta sobre política e disse o presidente João Bosco Costa



 manda do município referente à radi-A Câmara de Alfredo Chaves e a Secre-

ologia era suprida através de um con-taria de Saúde do município firmaram 

sórcio intermunicipal, realizado nas uma parceria a fim de oferecer melho-

cidades de Anchieta e Guarapari, e res condições de saúde à população. É 

ainda pelo Centro de Especialidades que o Legislativo vem financiando os 

Regional Metropolitano (CRE), em serviços de radiologia do Pronto 

Vitória. “A população recebia atendi-Atendimento Municipal Klinger Minas-

mento e transporte para essas cida-sa.  O investimento inclui a contratação 

des”, informou Edinéia.de técnico, médico radiologista, mate-

riais e o funcionamento do aparelho de  Para a atendente Dulcinéia Maria Lei-

raio-x. O órgão devolve mensalmente à tão Vaneli, a iniciativa trouxe benefício 

prefeitura R$ 8.200,00, exclusivamen- e comodidade para a população. “Não 

te para o serviço. “É uma forma de precisaremos mais sair de Alfredo Cha-

ajudar a melhorar os serviços de saúde. ves para fazer raio-x. Os vereadores 

A população precisa de mais assistên- estão de parabéns pela ideia”, come-

cia e bons serviços”, disse João Bosco mora.

Costa, presidente da Câmara de  “A iniciativa da Câmara é louvável, 

Vereadores. vemos que os vereadores estão preo-

 O não funcionamento do aparelho es- cupados com a saúde dos munícipes. 

tava ligado a diversos fatores financei- Parabenizo e agradeço a parceria dos 

ros e técnicos, segundo informações da parlamentares”, concluiu a secretária.

Secretaria de Saúde. “Não tínhamos  Conforme o prefeito Municipal, Fer-

ainda o laudo que autorizada o funcio- nando Videira Lafayette, a administra-

namento”, disse a secretária da pasta, ção pode contar com o apoio do 

Edinéia Figueira dos Anjos Oliveira. Ela Legislativo na aprovação de diversos 

contou ainda que o laudo foi emitido no projetos, na devolução de repasses 

segundo semestre de 2009 e, na anuais que foram convertidos em 

ocasião, o município não tinha condi- obras e serviços aos cidadãos. “A 

ções de contratar profissionais em devolução mensal de recursos à 

virtude da crise financeira mundial que prefeitura para o funcionamento do 

afetou diretamente os setores públicos. aparelho de raio-x é mais um exemplo 

 De acordo com a secretária, toda a de- desta parceria”, disse.

A Câmara Municipal de Alfredo Chaves  repassa mensalmente cerca 

de oito mil reais à prefeitura para custear o funcionamento do 

aparelho de raio-x do pronto atendimento municipal.

  Como forma de preservar a memória 

das legislaturas de Alfredo Chaves, a 

Câmara Municipal vem iniciando um 

projeto para manter vivo esse objeti-

vo. O período da atuação dos parla-

mentares do município ficará gravado 

em uma galeria personalizada nos 

corredores da Câmara de Vereadores.

  Até o momento foram produzidos 

seis quadros. “Isso é uma maneira de 

registrarmos a passagem dos repre-

sentantes das comunidades alfreden-

ses”, completou Costa, informando 

ainda que a maior dificuldade é conse-

guir fotos de alguns ex-vereadores. 

Quem quiser colaborar com fotos  é só 

nos contatar”, solicitou.

  Na última sessão da Câmara de Al-

fredo Chaves, ocorrida no dia 14 de 

junho, foi apresentado e colocada em 

votação pela segunda vez a proposta 

de emenda à Lei Orgânica Municipal, 

de autoria dos vereadores Charles 

Gaigher, Josmar Donna e Sérgio 

Bianchi. O objetivo da proposta é abolir 

o voto secreto, tornando aberto e no-

minal as votações para apreciação de 

veto a projetos de lei por parte do 

Chefe do Executivo. O projeto foi de-

batido e aprovado por todos os parla-

mentares e já está vigorando.

 “Essa proposta é para garantir a 

transparência adotada por esta Casa 

de Leis.”, disse o parlamentar Sérgio 

Bianchi. A proposta altera a redação do 

parágrafo terceiro do artigo 98 da Lei 

Orgânica Municipal (LOM). 



Vereadores e população participa- vereadores e demais população 

ram em abril de uma audiência estiveram presentes e discutiram o 

pública para elaboração da Lei das destino orçamentário do município 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano. Durante o 

para o exercício de 2011. O evento, evento, o controlador geral do 

promovido pe la  Pre fe i tura  município, Josivaldo Barreto de 

Municipal de Alfredo Chaves, foi Andrade, apresentou os trabalhos 

realizado  no plenário Brasilito desenvolvidos pela administração a 

Pilon, na Câmara Municipal. partir das propostas sugeridas pela 

população durante a elaboração do Instituições públicas e privadas, 

Plano Plurianual de Aplicações (PPA).

OP: Edinéia, como você vê a encontram-se na mesma situação que como era feito, para realizarem o 

postura adotada pelos vereadores, Alfredo Chaves. Os serviços de parto exame. Economiza-se então o desgas-

em ajudar a financiar os serviços que se encontravam aberto antes da te do usuário.

de radiologia? legislação têm prazo para se adequa-

rem e os que não se adequarem não se Edinéia: A postura da Câmara OP: Edinéia, a Secretaria de Saúde 
manterão em funcionamento.demonstra a preocupação do vem adotando novas ações para 

Legislativo em unir força com a melhorar os serviços oferecidos à 
administração para melhorar e ampliar população, quais medidas e ações 
os serviços prestados à população. serão implantadas ainda este ano?

Edinéia: Neste ano iniciamos a 

OP:  A lém dessa  a juda ,  o  construção da Unidade Saúde da 

Legislativo alfredense já repassou Gente, um projeto em parceria com o 

cerca de R$ 357 mil para edificação governo de Estado no valor de R$ 

da unidade mista, a princípio o 1.200.000,00. A unidade vem sendo OP: Secretária, até o momento 
espaço ofereceria também uma construída no bairro Parque Residencial quantos exames de raio-x já foram 
sala de parto, mas por que isso não Alfredo Chaves (Cajá) e abrigará as 02 oferecidos no município? Qual foi a 
foi concretizado? Estratégias de Saúde da Família da economia real da Secretaria 

Sede e oferecerá um espaço para Edinéia:  Em julho de 2008 o Municipal de Saúde nesse período 
reuniões de grupos e capacitação das Ministério da Saúde baixou uma com a não contratação do serviço 
equipes. Ainda, este ano, pretendemos portaria que aumenta as exigências via consórcio?
abrir 02 ESF na localidade rural. A para abertura de um serviço de Edinéia:  Até o momento foram 
administração está captando recurso maternidade. Essa portaria exige que realizados cerca de 500 exames de 
para reforma da unidade de saúde de se garanta em uma sala de parto a raio-x. Quanto à economia, essa não 
São João de Crubixá e implementando presença de um ginecologista, um existe em termos financeiros. O serviço 
esforços para conquistar recursos para pediatra, um enfermeiro e um aneste- de raio-x funcionando no município não 
construir uma unidade de saúde na sista sobreaviso. Como não existe representa economia financeira, a 
comunidade de Aparecida. Os esforços possibilidade alguma do município vantagem ocorre em termos de 
estão voltados para melhoria e amplia-garantir essa equipe de plantão 24 comodidade e segurança para os 
ção dos serviços ofertados nas unida-horas, fica impossibilitado de abrir a usuários que não necessitam se 
des básicas de saúde do município  maternidade. Outros municípios deslocarem para Vitória ou Guarapari, 

Edinéia Figueira dos Anjos Oliveira, assistente social, mestre em Política social 

pela Ufes, secretária municipal de Saúde de Alfredo Chaves. A secretária 

concedeu uma entrevista exclusiva para o boletim O Plenário. Ela fala da 

parceria firmada entre a Câmara Municipal de Alfredo Chaves e a Secretaria de 

Saúde para o funcionamento do raio-x do pronto atendimento municipal e de 

ações que serão desenvolvidas para melhorar os serviços de saúde do município.



No site da Câmara é possível acompa-

nhar o resumo de todas as sessões. 

Discussões e presença dos vereado-

res, projetos apresentados, lidos e 

aprovados. Confira no www.camara-

alfredochaves.es.gov.br.

Vereadores aprovaram projeto do 

Executivo que reformula o plano de 

carreira e vencimento dos servidores  

do Serviço Autônimo de Água e Esgoto 

(Saae), que inclui ainda revisão nos 

vencimentos.

A Câmara votou contra o veto do 

Executivo acerca do projeto de Lei do 

vereador Sérgio Bianchi, que dispõe 

sobre a regularização dos comércios 

ambulantes e eventuais no município.

Parlamentares aprovaram projeto 

para declarar utilidade pública a rádio 

comunitária Cultura FM de Alfredo 

Chaves. A lei já foi sancionada pelo 

prefeito.

Os parlamentares alfredenses discu-

tiram nas últimas sessões sobre a rea-

lização de estudos para identificar 

soluções para acabar com a infestação 

dos mosquitos maruins. Providências 

já foram tomadas pela presidência, 

junto ao Instituto Grade de Ciências 

Básicas (IGCB)de Santa Cataria.    

O Legislativo alfredense parabeniza 

aos organizadores da 1ª Caminhada 

do Dia do Trabalhador. Evento que 

movimentou a cidade no feriado e 

alegrou a manhã dos trabalhadores.

Os vereadores também aproveitam o 

espaço para parabenizar os organzia-

dores da Festitália, que aconteceu em 

junho no parque de exposições Regi-

naldo Roque Giori.

Os servidores públicos efetivos agora 

podem optar em receber a cada 

decênio, ininterrupto de exercício, um 

mês de licença ou a remuneração em 

dobro do cargo, graça ao projeto de lei 

do Executivo aprovado pela Câmara 

Municipal de Vereadores.

Os vereadores convidam a população 

para assistir as sessões quinzenais da 

Casa.

auditório climatizado da cidade. Para 

essa obra foram investidos R$ 695 mil.

  Outra boa ação da Câmara foi a parceria 

que firmou recentemente com a 

Secretaria Municipal de Saúde. Todo mês 

o Legislativo devolverá R$ 8.200,00 à 

prefeitura, com objetivo de financiar o 

funcionamento do aparelho de raio-x e 

dos serviços de radiologia do Pronto 

Atendimento Municipal. “A iniciativa da 

Câmara é louvável, vemos que os 

vereadores estão preocupados com a 

saúde dos munícipes”, disse a secretária nquanto vemos notícias nos 

municipal de saúde, Edinéia Figueira principais jornais sobre gastos E
Oliveira.desordenados de algumas câmaras 

municipais, a de Alfredo Chaves age de   Segundo o prefeito Municipal, Fernando 

forma dif erente , economizando  o Videira Lafayette, a administração pode 

dinheiro público e investindo na qualida- contar com o apoio dos parlamentares na 

de de vida da população. Desde 2005 ela aprovação de projetos e na devolução de 

abriu mão de parte do orçamento. repasses  anua is que sempre são 

Conforme a Consti tui ção  Federa l, convertidos em obras e serviços aos 

município com até 100 mil habitantes a cidadãos. “Os vereadores são parceiros e 

prefeitura dever repassar ao Legislativo querem o desenvolvimento do municí-

8% de sua arrecadação. Por decisão do pio”, disse.

presidente João Bosco Costa e dos  Para o deputado estadual Rodrigo 

demais parlamentares, a Câmara Chamoun o município de Alfredo Chaves 

Municipal de Alfredo é um exemplo para 

Chave s  op t ou  em  o u t r a s  c i d a d e s  

receber apenas 6%. capixabas, tendo em 

 Para Costa, e le ito vista a sintonia entre 

presidente pela terceira os poderes públicos. 

vez consecutiva, o dinheiro é suficiente e “Em especial, o Legislativo alfredense 

dá para administrar porque é utilizado vem sendo conduzido com muita 

com responsabilidade. “Precisamos gerir organização. Os recursos devolvidos ao 

os bens públicos com respeito e ética”, Executivo mostram como tudo é admi-

disse. Ele contou ainda que reduziu em nistrado com coerência e respeito ao 

mais de 50% os valores das diárias. “Este povo”.

ano não pagamos nenhuma diária aos   Quem também elogia os trabalhos da 

vereadores”, completou. Câmara alfredense é o senador Renato 

  Mensalmente a Câmara recebe R$ 88 Casagrande. “Em todas as instâncias é 

mil do Executivo, mas não gasta todo preciso que haja um movimento de 

esse valor. O que sobra, o presidente moralização dos órgãos públicos e isso 

devolve aos cofres públicos no final do passa, primeiramente, pela ética e pela 

ano. Em 2009, por exemplo, foram transparência. Muitas vezes o dinheiro 

retornados quase R$ 150 mil para as público é gasto, mas não traz retorno 

contas da prefeitura. “Assim, o município para a sociedade. Com planejamento é 

pode investir em mais ações para a possível encontrarmos espaço para 

população”, disse o presidente. investimentos e gastos sociais. Parabéns 

aos vereadores de Alfredo Chaves. Que   Ainda, no ano passado, o poder concluiu 

essa conduta se repita por tantos outros a edificação da sua sede nova, que conta 

municípios”com moderno e amplo espaço e o único 

Redução do repasse, devolução de recursos, investimentos e diminuição 

nas despesas foram algumas medidas adotadas pelo poder Legislativo de 

Alfredo Chaves. Administração é considerada modelo por diversos 

políticos do Estado. 



Secretaria de Saúde ministrou palestra sobre 

Dengue para diversos alunos da Escola 

Municipal Ana Araújo.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura realizou e-
vento no mês de abril a fim de capacitar os empre-
endedores do município sobre as possibilidades de in-
vestimentos com a chegada da Companhia de Ubu em 
Anchieta.

Vereadores e população participaram da audiência 
pública para elaboração da Lei das Diretrizes 
Orçamentárias para 2011, promovida pela prefeitura.

Alunos da Escola Municipal Ana Araújo 

particip
aram de uma palestra sobre consumo de 

drogas no plenário Brasilito
 Pilon.

Os alunos de 1ª a 4ª série da Escola Municipal Sagrada 
Família visitaram a sede do Legislativo, no último dia 11 
de junho e conheceram todos os setores da Casa. Foi 
também uma manhã de conhecimento sobre a real 
função dos vereadores. 



Nos meses de abril, maio e junho, os vereadores de Alfredo Chaves apresentaram diversas indicações, 

requerimentos e projetos, a fim de melhorar a qualidade de vida da população. Confira alguns aprovados:

-

modificar a  redação do art. 3º do Portal dos Imigrantes; Projeto de Lei 

Projeto de Resolução 003/2010, que regulariza os comércios ambu-

referente à Lei Orgânica Mu- lantes e eventuais no município; 

nicipal. Construção de muro de arrimo em 

loteamento no bairro Macrina.- Mário Modolo: Solicita relação 

total dos servidores municipais - Josmar Donna, Charles Gaigher 

junto ao Executivo; Solicita refor- e Sérgio Bianchi: Proposta de 

ma na quadra poliesportiva de alteração à Lei Orgânica Municipal, 
 André Sartori, Paulo Munaldi e 

Matilde. abolindo o voto secreto e passando 
Narcizo Grassi: Solicitação de calça-

para aberto e nominal.- Narcizo Grassi: Solicitação de mento e iluminação na rua de acesso à 

documentação junto à prefeitura; - André Sartori e Paulo Munaldi: Escola Família Agrícola (Mepes); Cria-

Solicita pavimentação e drena- Solicitam melhorias no calçamento ção de instrumento para realização de 

gem na rua principal do bairro na rua Dona Macrina, bem como audiências públicas - alteração no art. 

Ipanema; Requer suspensão de construção de redutor de velocidade.3º da Lei Orgânica Municipal.

esgoto na avenida Lauro Ferreira 
- João Bosco Costa: Solicita ao Exe-

Pinto.
cutivo a criação de um concurso para 

- Sérgio Bianchi: Declara escolha da letra e da música do Hino 

utilidade pública a rádio Cultura Municipal de Alfredo Chaves; Pede 

FM de Alfredo Chaves; Cana-melhorias no parque de Exposição 

lização da vala próxima a Casa Lar Reginaldo Roque Giori.

Aconchego dos Idosos, no bairro 
- Josmar Donna: Emenda para  

VEREADORES André Sartori, Charles Gaigher, Darci Escandian, João Bosco Costa, Josmar Donna, Mário 

Modolo, Narcizo Grassi, Paulo Munaldi e Sérgio Bianchi.



P
esquisa realizada pela Câmara cidade desde a época da imigração. “Não são frequentes as iniciativas 

Municipal de Alfredo Chaves Será o primeiro do gênero a retratar voltadas para a cultura tomadas pelo 

deu iníc io ao projeto do por completo os aspectos históricos legislativo de municípios do interior, 

presidente da Casa, o vereador João do município. Diversas informações quando  acontecem devem ser  

Bosco Costa, de publicar um livro foram recolhidas, e em poucos meses valorizadas a fim de recuperar a 

sobre a história política do município. estarão disponíveis à comunidade em história da região”.

A etapa que envolve a pesquisa já foi um livro ilustrado e com muitas Para o presidente da Câmara, o 

finalizada no início deste ano. A vereador João Bosco Costa, “a 

pretensão é que o livro seja publicado preservação da memória de uma 

no segundo semestre de 2010. Todos cidade é essencial para os seus 

os vereadores que passaram pelo cidadãos”. Costa disse ainda que o 

Legislativo alfredense foram ouvidos, projeto é um sonho que pretende 

assim como prefeitos e familiares de concretizar até ao final do seu 
informações e curiosidades da políticos já falecidos. Atas das mandato como presidente.
história política do município.sessões, certificados dos vereadores, O ex-vereador e atual vice-prefeito 
Conforme a jornalista Teresa Cristina outros documentos e fotos também municipal, Antônio Cláudio Bissoli, vê 
Xavier, responsável pela pesquisa, foram analisados para elaboração do o projeto como essencial para o 
muitas pessoas foram ouvidas e projeto. município. “É importante registrar-
contribuíram da melhor forma para a Curiosidades da política da cidade e a mos a nossa história e deixarmos 
realização do trabalho. Já o escritor e trajetória do Legislativo municipal para as gerações futuras”, disse na 
jornalista Hésio Pessali, que vem estarão à disposição em uma obra entrevista que cedeu para o projeto 
redigindo a obra, disse que essas com linguagem moderna e acessível 
iniciativas devem ser valorizadas. com dados ainda sobre a história da 

Um livro contendo os principais fatos da história da política de Alfredo Chaves. Isso em breve será 

realidade graças ao trabalho de pesquisa que a Câmara Municipal finalizou no início deste ano. A pretensão 

é que a obra seja impressa no segundo semestre de 2010. Será o primeiro do gênero a retratar por 

completo os aspectos históricos do município.

“A preservação da memória 

de uma cidade é essencial 

para os seus cidadãos”
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