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 ivemos em um sistema democrá- blemas sociais. 

tico onde a participação da socie-   A Constituição Federal de 1988 nos pre-Vdade é fundamental para alicerçar senteou com canais de participação. Os 

os valores e a postura da política. Uma conselhos, as audiências públicas e as 

nação sem participação popular não pode conferências estão a nossa disposição, 

receber essa denominação, pois a falta para apresentarmos ideias, expor as 

de interesse popular traduz em um ter- nossas insatisfações e defender os nos-

ritório que os representantes não sos direitos. Assim, sociedade e poder 

oferecem diálogo ou mesmo não mere- público unidos, transformaram-se num 

cem respeito dos seus cidadãos, resu- processo normal para a construção de 

mindo: não é nação. uma nação mais justa. 

 Por isso, a efetiva participação da comu-   Então, participar das reuniões dos 

nidade nas ações do poder público, seja conselhos municipais, das conferências, 

ele o executivo, o legislativo ou judiciário das sessões legislativas e qualquer outro 

é fator principal para a exploração de encontro comunitário é contribuir para 

políticas públicas inteligentes. É por meio uma sociedade mais democrática. Dessa 

das cobranças populares, de reivindi- forma, ajudará no crescimento de sua 

cações que os representantes políticos cidade e na construção de uma política 

buscam soluções para os possíveis pro- verdadeiramente eficiente.

    No início de março a Câmara promo- publicitária para mostrar a importância 

veu um café da manhã especial. O moti- da mulher na sociedade.

vo foi antecipar as comemorações ao   “Elas merecem nosso carinho, têm 

Dia Internacional da Mulher (08/03). A grande papel social”, disse o presidente 

Casa ainda promoveu uma campanha Sérgio Bianchi.  

SERVIDORAS RECEBEM HOMENAGENS

PÁGINA 02

  A nova mesa diretora parcerias para o muni-cípio oferecer 

acordou que todos os melhores condições ao ho-mem do 

vereadores terão espaço campo e a todos os trabalhado-res.

para opinar e desen-   Defenderemos efetivamente os inte-

volver suas ações. Como resses do cidadão alfredense e estamos 

presidente pretendo a disposição de todos, expondo os 

atuar em parceria, mo- nossos trabalhos, legislando com ética e 

dernizando e ampliando transparência. 

os trabalhos da Câmara Municipal,   Esse informativo é o resumo das nos-
defendendo os interesses de Alfredo sas primeira ações. 
Chaves. Ainda, va-mos conquistar    Confira e boa leitura.



João Bosco Costa
vereador

“Os serviços oferecidos ao cida-
dão devem melhorar a cada dia, 
e é isso que sempre defendi”.

“Nosso trabalho terá total transpa-
rência para a população ficar em 
sintonia com esta Casa de Leis. Esta-
remos sempre defendendo os inte-
resses do cidadão alfredense ”.

Sérgio Bianchi
presidente

“Somos os representantes do 
povo e devemos honrar essa 
missão ”.

André Sartori
2º vice-presidente

“Defenderemos sempre os ansei-
os da população, tanto da sede 
como do interior”.

“Temos que defender com priori-
dade a educação e a saúde em 
nosso município”.

Narcizo de Abreu Grassi
1ª secretário

Darci Escadian
vereador

“Vamos atuar em parceria com o 
Executivo para oferecer melhores 
condições ao homem do campo”.

“Alfredo Chaves precisa ofere-
cer sinal de TV aberta e telefonia 
móvel para todos os distritos”.

Mário R. Espinosa Modolo
vice-presidente

“A comunidade de Boa Vista mere-
ce a reforma do campo de futebl so-
çaite”.

Josmar Donna
Vereador

“A nossa população deve ser bem 
atendida  na saúde e em qualquer 
outra área”.

Paulo Munaldi
2º secretário

Durante sessão extraordinária no dia 06/12/10.

A banda municipal Lyra Alfredense fez Câmara Municipal de Alfredo Chaves em 17 de janeiro. A iniciativa objeti-

uma belíssima apresentação na na primeira sessão de 2011, ocorrida vou homenagear o município que 

completou 120 anos de criação no dia 

24 de janeiro passado. Os músicos, 

sob a regência do maestro Dito, exe-

cutaram o Hino Nacional Brasileiro e 

mais quatro músicas. 

  De acordo com o presidente, o ve-

reador Sérgio Bianchi, a apresentação 

foi uma maneira de presentear a po-

pulação com a proximidade do ani-

versário da cidade. “Objetivamos co-

memorar antecipadamente a data 

oferecendo esse presente aos ouvidos 

e sentimentos da população que pre-

senciou a sessão. Começamos os 

nossos trabalhos incentivados pela 

cultura”, disse Bianchi.

  Dezenas de pessoas estiveram na 

sessão e parabenizaram a iniciativa da 

Casa de Leis. 

Charles Gaigher
Vereador



  Uma parceria entre a Câmara de transporte em 70% para cada pessoa. 

Vereadores de Alfredo Chaves e a “Estamos satisfeitos, iremos pagar um 

prefeitura da cidade resultou em alívio valor bem reduzido graças a essa aju-

para os universitários do município. É da”, disse.

que graças a esse acordo, eles desem-   No início de fevereiro um grupo de 
bolsarão menos dinheiro no final do universitários se reuniu com o presi-
mês para o pagamento do transporte dente da Câmara, o vereador Sérgio 
até as faculdades de Guarapari e Bianchi, para reivindicar ajuda no 
Cachoeiro de Itapemirim. Cerca de 160 transporte. Na ocasião, Bianchi disse 
jovens alfredenses cursam faculdade que a Casa ajudaria com R$ 10 mil 

sitários e disse se comprometer em re-ou curso técnico nessas duas cidades. mensais para a compra de um novo 
passar o valor mensalmente para o   De acordo com os universitários, o ônibus, caso o Executivo pudesse 
Executivo. Assim, se firmou uma par-valor da locação dos veículos chega a efetuar a compra. Mas, de acordo com 
ceria entre os dois poderes que soma-R$ 24 mil todo mês, ficando uma o grupo, o Executivo disse que não 
rá um recurso todo mês de R$ 20 mil quantia muito elevada para cada estu- poderá adquirir um veículo este ano, 
para pagamento da locação de ônibus dante. Segundo Dulcilene Tagliaferro dessa forma, o prefeito Fernando Lafa-
para os jovens universitários. “Defendo Sório, que faz parte da comissão dos yette acordou com eles em contribuir 
a educação, fico feliz de ver cada vez estudantes, o apoio da Câmara e da mensalmente com outros R$ 10 mil.
mais jovens de nosso município prefeitura irá reduzir os gastos com   Sérgio confirmou o apoio aos univer-
cursando faculdade”, disse Bianchi.

de discutir o projeto de lei nº 05/2010, proposta deve ser discutida com a po-

de autoria do vereador Narcizo de Abreu pulação e autoridades, a fim de concluir o 

Grassi. A proposta do parlamentar visa melhor formato, não prejudicando o ob-

fixar mudanças na realização da Festa jetivo da festa. “Nossa missão é ouvir os 

da Banana e do Leite. cidadãos”, disse

  De acordo com Grassi, a parte cultural   Com atividades agropecuárias, feiras, 

do evento deve ser realizada no Centro exposições, shows, desfile e esportes de 

da cidade, e não no parque de exposi- aventura, a Festa da Banana e do Leite é 

ções, onde deverão ser promovidos os o principal evento do município, e tem 

shows de grande porte. “A festa é tradi- como objetivo promover o turismo, a 

cional e deve estar mais próxima dos cultura e a agricultura de Alfredo Chaves.   

moradores e turistas”, disse.   A atual lei que regulamenta a festa é de   Aconteceu no início de março, na Câma-

   A maioria dos presentes no evento fo- nº 242/2009. O projeto de lei deve entrar ra  Municipal de Alfredo Chaves, com 

ram contra a  proposta do parlamentar. em pauta nas próximas sessões para ser grande presença da população e autori-

votato pelos parlamentares.dades, uma audiência pública com intuito   Para o presidente Sérgio Bianchi, a 



Os vereadores aprovaram em feve-

reiro os projetos de lei nº 03 e 

04/2011 do Executivo, que autoriza 

o município a celebrar convênio com 

a Sociedade Pestalozzi de Alfredo 

Chaves e a Escola Família Agrícola - 

Mepes.

A presidente e a vice-presidente da 

Câmara de Anchieta, Dalva da Mata 

e Tereza, estiveram visitando o 

legislativo alfredense no início de 

fevereiro. As vereadores parabeni-

zaram o presidente e dos demais 

edis pelos trabalhos que vêm 

desenvolvendo no município.

Os vereadores parabenizam o Bloco 

Unidos da Macrina e a Comissão de 

Festa pelo belíssimo carnaval 

promovido em nossa cidade.

O presidente Sérgio Bianchi e o vice-

presidente Mário Modolo viajaram 

para Brasília no mês de março. O 

objetivo foi discutir projetos para o 

município com os deputados fede-

rais e senadores. Na pauta, ônibus 

para universitários e instalação de 

telefonia móvel no interior. Os vere-

adores foram bem recebidos pela 

bancada capixaba. Na foto, com a 

senadora Ana Rita.

Os vereadores João Bosco Costa, 

Darci Escandian, Josmar Donna e 

Charles Gaigher apresentaram 

indicação solicitando ao Executivo 

calçamento em duas ruas da Sede 

do município.

 transparência das contas públi-  No site da câmara, no endereço 

cas é cada vez mais uma necessi- www.camaraalfredochaves .es.gov.br,  Adade da vida democrática e polí- já é possível também acessar os balan-

tica. A Constituição Federal aclama pelo cetes de despesas e receita, além de 

princípio da publicidade dos atos da contratos e orçamento do órgão.

administração pública. A Lei Comple-
“A internet é uma ferramenta que 

mentar nº 131, de 27 de maio de 2009, 
deve ser utilizada pelos governantes 

estabelece as normas de finanças públi-
e entidades, com a finalidade de dar 

cas voltadas para a responsabilidade na 
publicidade as suas ações e mostrar 

gestão fiscal, a fim de determinar a dis- para os contribuintes e usuários 
ponibilização, de informações pormeno- onde estão sendo aplicados os 
rizadas sobre a execução orçamentária recursos. O dinheiro é do povo, pago 

e financeira da União, dos estados, do através dos impostos, então precisa-

Distrito Federal e dos municípios. mos dar satisfação a ele. Pela legisla-

ção não somos obrigados a fazer isso,    Saindo na frente e seguindo esse 
mas pela ética devemos”, completou princípio, a Câmara Municipal de Alfredo 
Bianchi.Chaves  disponibilizará mensalmente no 

site o relatório com a relação dos forne- LEGISLAÇÃO. O Portal da Transparência é 
cedores e respectivos valores gastos pe- uma ferramenta que visa promover o 
la Casa. De acordo com o presidente, o amplo acesso aos dados referentes a 

vereador Sérgio Bianchi, será uma for- aplicação dos recursos públicos pelos 

órgão públicos. Por meio do portal, qual-ma de transparecer ainda mais as des-
quer cidadão pode acompanhar as ações pesas do órgão. “O relatório tem uma 
da administração direta e indireta e a ges-linguagem mais fácil do que os balance-
tão das finanças públicas. Conforme a Lei, tes já publicados, assim a população sa-
a União, estados e municípios com mais de 

berá quais os reais gastos da Câmara. 
100 mil habitantes teriam o prazo de um 

Seremos o primeiro legislativo do Esta-
ano para se adequar a nova proposta, san-

do a adotar essa medida”, ressaltou. cionada em maio de 2009.

Convênio I e II

Visita

Em Brasília

Bom Carnaval

Calçamento



 

8h30min. a comunidade informada”, disse.

   O programa, de caráter informativo 
SERVIÇO:e jornalístico, apresenta os informes 
Programa Voz Alfredenseda Casa de Leis, faz um resumo das 

Câmara e população da frequencia sessões e ainda realiza entrevistas. 

certa.   O objetivo, segundo o presidente 

Todas às sextas-feiras, às 8h30min na Sérgio Bianchi, é informar a população 

Rádio Cultura FM -  98,5 FM.sobre as matérias apresentadas e 
Desde o início de fevereiro a aprovadas em plenário, além dos 

população de Alfredo Chaves conta trabalhos dos vereadores e do Legislativo na internet
com um programa semanal na rádio Executivo. “Toda semana iremos Site:
comunitária da cidade. O quadro tem mostrar os nossos trabalhos na rádio www.camaraalfredochaves.es.gov.br  
duração de 15 minutos e vai ao ar comunitária, é uma forma de Orkut: Câmara Municipal  Alfredo
todas as sextas-feiras, sempre às transparecer as nossas ações e deixar  Chaves.

 

A
para promover uma campanha no para promover nossos p rincipais Câmara de Alfredo Chaves já 
sentido de divulgar os pr incipais atrativos turísticos no Brasil inteiro. vem utilizando papel recicla-
atrativos turísticos do mu-nicípio. Temos muitas belezas , disse. do para a expedição de docu-

  A estação ferroviária de Matilde, a mentos em papéis com timbre oficial, 

rampa natural de voo livre, em Ca-além do informativo trimestral do 

choeira Alta e a cachoeira Engenheiro órgão. 

Reeve, em Matilde, foram as belezas   Recentemente o órgão adotou o ma-
escolhidas para protagonizar os en-terial ecologicamente correto para a 
velopes. impressão de outros materiais. Em três 

  De acordo com o presidente, é uma tamanhos, os novos envelopes da Casa 

forma de divulgar a vasta potenciali-(em destaque) agora têm ainda um 

dade turística da cidade. “Aproveita-diferencial: divul-gam a cidade. A 

mos, sem pagar nada a mais por isso, assessoria de comunicação aproveitou 

  No início de março os vereadores que dar satisfação ao povo”, comenta-

aprovaram o requerimento de autoria ram. A Comissão será formada por um 

dos parlamentares André Sartori, Nar- membro de cada partido com represen-

cizo Grassi e Paulo Mundaldi, que solicita tação na Casa.

a instalação de uma Comissão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) para apurar 

possíveis irregularidades na gestão da 

saúde municipal. De acordo com os au-

tores, o requerimento foi embasado em 

denúncias feitas pela população. “Temos 

  A secretária municipal de Saúde, 

Edinéia Oliveira, disse que irá contribuir 

da melhor forma para que a CPI seja 

executada. “Estou a disposição para 

apu-rar se há realmente irregularida-

des”, disse.
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