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Confira também:

Acompanhe as atividades do Legislativo Municipal:
www.camaraalfredochaves.es.gov.br | facebook/camarade.alfredochaves | twitter/@CMAlfredoChaves

Marcada pela entrega de títulos e comendas, 
a solenidade foi prestigiada por políticos de re-
nome no Espírito Santo. O público lotou o Plená-
rio Brasilito Pilon para acompanhar a cerimônia. 

Leia mais:
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palavra do presidente

Trabalho com foco no cidadão
A Câmara Municipal de 

Alfredo Chaves vive um 
momento especial. Os 

últimos meses foram de intensa 
atividade nesta Casa. Além de 
todo o trabalho legislativo de 
rotina, com discussão e vota-
ção de projetos com foco na 
melhoria da qualidade de vida 
do povo alfredense, tivemos a 
honra de promover dois eventos 
marcantes: a Sessão Solene, em 
julho, e o Outubro Rosa.

Na Sessão Solene, fomos pres-
tigiados com as presenças 
ilustres do senador Ricardo Fer-
raço; do ex-governador do Es-
tado, Paulo Hartung; do secre-
tário de Estado da Agricultura, 
Enio Bergoli; diretor da Findes, 
Fernando Künsch. Foi um gran-
de prazer tê-los conosco nes-
sa ocasião tão importante, 
em que pudemos reconhecer 
alguns feitos de grande en-
vergadura e personalidades 
que, com dedicação e amor 
a Alfredo Chaves, fazem a di-
ferença no nosso município. 
Parabenizo a todos os home-

nageados, com a certeza 
de que os títulos e comendas 
foram por merecimento de 
cada um.

Quero, também, agradecer e 
parabenizar a todos os colabo-
radores pela realização do nos-
so Outubro Rosa, uma iniciativa 
exemplar e que aconteceu gra-
ças ao empenho e a dedicação 
dos nossos servidores. Foi bonito 
de ver a cidade tornando-se cor 
de rosa em prol de uma causa 
tão nobre que é o combate ao 
câncer de mama.

Não poderia deixar de registrar, 
ainda, as mudanças pelas quais 
a Casa passou recentemente, 
com a nomeação e a posse dos 
aprovados no Concurso Público 
realizado pela Câmara. A nossa 
equipe sofreu com a despedida 
de pessoas queridas. Em nome 
de todos, fica o sentimento de 
gratidão por todo o empenho 
com que colaboraram para a 
construção da história desse 
órgão. E, aos novos servidores, 
sejam bem-vindos e que conti-

nuem trabalhando pelos nossos 
cidadãos alfredenses.

Por fim, aproveito para parabe-
nizar o povo do nosso município 
pelo exercício democrático do 
voto manifestado nas últimas 
eleições. Como veremos ao 
longo deste informativo, estou 
seguro de que a Política é o 
caminho para transformarmos 
o lugar onde vivemos. E, agin-
do e participando localmente, 
em nossa rua, bairro ou cidade, 
estaremos diante de um mun-
do melhor. 

Sérgio Bianchi
Presidente da Câmara 

de Alfredo Chaves

EXPEDIENTE

  Presidente: 
Sérgio Bianchi

Vice-presidente: 
   Mário Modolo 

Segundo Vice-presidente: 
          André Sartori

  Primeiro secretário:
Narcizo de Abreu Grassi

  Segundo secretário:
        Paulo Munaldi

   Charles Gaigher Darci Escandian João Bosco Costa Josmar DonnaVereadores:

Mesa diretora:



                                3

Câmara promove ações de 
combate ao câncer de mama

Fazer um alerta sobre o 
câncer de mama, escla-
recendo dúvidas sobre 

formas de prevenção, sinto-
mas e tratamento, e desta-
car a importância do diag-
nóstico precoce da doença. 
Com foco nesses objetivos, a 
Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves promoveu, durante 
todo o mês de outubro, uma 
série de ações como mani-
festação de apoio ao movi-
mento Outubro Rosa. 

Essa foi a primeira vez que 
a Câmara aderiu à cam-
panha, que tem dimensão 
internacional e a cada ano 
conquista novos adeptos. 
Por isso, a fachada do órgão 
ganhou ornamentação e ilu-
minação cor de rosa, símbolo 
da campanha; os servidores 
afixaram fitas aos uniformes; 
e o site e as redes sociais da 
organização trouxeram, ao 
longo de todo o mês, orien-
tações e dados relacionados 
ao tema.

O ponto máximo do movi-
mento aconteceu no dia 19 
de outubro, às 14 horas, no 
Plenário Brasilito Pilon, com 
uma mesa-redonda que con-
tou com palestra do enfer-
meiro Bruno Henrique Fiorin, 
da equipe do Hospital Santa 
Rita/Afecc (Associação Femi-
nina de Educação e Comba-
te ao Câncer), referência em 
Oncologia no Estado. 

Além disso, participaram do 
evento mulheres que já en-

frentaram o problema e pu-
deram relatar ao público as 
suas experiências. As con-
vidadas foram: Ana Joana 
Dallabianco da Penha, Lilian 
Mello, Madalena Nascimento 
e Sátira Gaigher. 

Prestigiaram a ocasião, ain-
da, o presidente da Câma-
ra Municipal, Sérgio Bianchi, 
e os vereadores Narcizo de 
Abreu Grassi e Paulo Munal-
di; o médico Plínio Gustavo 
Lourosa; a enfermeira che-
fe do Pronto-Atendimento, 
Gabrielle Mello; a presiden-
te da Viva a Vida, Maria Luí-
za Rosalem Nalesso; a repre-
sentante da Casa Lar, Ana 
Júlia Pessin; e a diretora e a 
coordenadora pedagógica 
da Escola Ana Araújo, res-
pectivamente, Shirley Nas-
cimento Parteli e Josiane 
Rangel.  

O evento foi gratuito e aber-
to a toda a comunidade. Ao 
todo, mais de 60 pessoas, so-
bretudo mulheres, compare-
ceram e tiveram a oportuni-
dade de saber mais sobre o 
câncer de mama. Ao final da 
palestra, o enfermeiro Bruno 
Henrique Fiorin, que tem es-
pecialização em UTI e é mes-
trando em Saúde Coletiva, 
ainda abriu espaço para per-
guntas e esclareceu as dúvi-
das dos participantes. 

“Foi um prazer muito grande 
estar nessa cidade, minha 
terra natal, onde eu cres-
ci e, agora, estou de volta 
para trazer um pouco da-
quilo que venho aprenden-
do nessa caminhada com 
foco no conhecimento, em 
busca de ajudar as pessoas. 
O câncer é uma doença é 
como outra qualquer, que 

Outubro Rosa

A campanha contou com palestra do enfermeiro Bruno Henrique Fiorin

Foi realizada uma mesa-redonda aberta ao público sobre o tema
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tem tratamento, tem cura, 
mas precisa ser diagnostica-
do o mais precoce possível. 
Por isso, são tão importantes 
eventos como esses, que le-
vam mais esclarecimento às 
pessoas”, enfatizou o pales-
trante.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Alfredo 
Chaves, Sérgio Bianchi, o 
Outubro Rosa consiste em 
uma oportunidade ímpar de 
dar visibilidade ao câncer 
de mama, que é hoje o tipo 
mais comum entre as mulhe-
res. 

“Temos o papel de contribuir 
com a melhoria de vida do 
cidadão, e isso, certamente, 
inclui a ampliação das pos-
sibilidades de acesso à infor-
mação. Estamos satisfeitos 
em poder somar com essa 
iniciativa respeitada e reco-
nhecida no mundo todo”, 
afirmou Sérgio Bianchi. 

Veja como foi o nosso debate:

As convidadas 
emocionaram o 
público com suas 
experiências

O presidente Sérgio 
Bianchi com o pa-
lestrante e as con-
vidadas

O enfermeiro Bru-
no Henrique Fiorin 
fez questão de es-
clarecer dúvidas 

Saiba mais o que é o “Outubro Rosa”?  
Trata-se de um movimento popular in-
ternacionalmente conhecido que luta 
contra o câncer de mama e estimula a 
participação da população e de orga-
nizações. Teve início nos Estados Unidos 
na década de 90 e ganhou visibilidade, 
sobretudo, pela adesão de monumentos 
famosos, que iluminam ou decoram as 
suas fachadas na cor rosa, entre eles a 
Torre de Pisa, a Estátua da Liberdade, a 
Torre Eiffel e o Cristo Redentor. No Espírito Santo, 
o Convento da Penha, o Palácio Anchieta, a Terceira Ponte e a Ponte da Passagem estão entre os 
monumentos que apoiam o movimento.

Câncer de mama: fique de olho!
 Realize o autoexame da mama mensalmente e, se verificar qualquer alteração, procure orien-
tação médica;
 Se você tem mais de 40 anos, faça mamografia anualmente;
 Alguns sinais de alerta: alterações na pele que recobre a mama; secreção no mamilo; nódulo 
(caroço) no seio ou na axila;
 Redobre os cuidados se você: já teve caso na família; engravidou após os 30 anos; teve a pri-
meira menstruação muito precoce; ou não possui filhos.

A fachada da Câmara ganhou iluminação especial

Foto: Rafael C
assilhas Sim

ões
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fique por dentro

Aprovada reposição salarial 
do Legislativo e do Executivo

Diferente do que ocor-
reu em muitos municí-
pios capixabas, onde 

os vereadores votaram e 
aprovaram uma reposição 
salarial de quase 100%, em 
Alfredo Chaves, o Legislativo 
Municipal votou e aprovou, 
no dia 13 de junho, o proje-
to de reposição salarial com 
índice de 7,46%. O novo va-
lor entrou em vigor em 15 de 
junho, após ser sancionado 
pelo Executivo, com a Lei nº 
409/2012.

Na sessão em que se discu-
tiu o projeto, o presidente 
da Câmara, Sérgio Bianchi, 
questionou a falta da emen-

da solicitada por ele à Comis-
são de Justiça e Redação Fi-
nal, para que o reajuste fosse 
disponibilizado também para 
os cargos de prefeito, vice-
prefeito e secretários. 

“Assim como os funcionários 
públicos de maneira geral 
tiveram essa reposição, os 
vereadores e, certamente, o 
prefeito, o vice-prefeito e os 
secretários também mere-
cem”, argumentou Bianchi.

Na ocasião, o vice-presiden-
te Mário Modolo concordou 
com a colocação do presi-
dente e se encarregou de 
criar o projeto beneficiando 

os cargos que ainda não ti-
veram a reposição. 

Após criação, discussão e 
votação do projeto, foi con-
cedida a reposição salarial 
para os cargos citados, com 
o mesmo índice de 7,46%, 
pela Lei nº 416/2012, sancio-
nada no dia 17 de setembro.

Diferente do que 
ocorreu em muitos 
municípios, onde a 
reposição salarial 

chegou a quase 100%, 
em Alfredo Chaves, o 

índice foi de 7,46%.

Vereador faz doação de livros 
para o Espaço de Pesquisa

O vereador Mário Mo-
dolo realizou uma 
doação de cerca de 

200 títulos para a biblioteca 
do Espaço de Pesquisa da 
Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves. 

“Os livros, se estivessem pa-
rados na minha estante, não 
seriam tão úteis como nesse 
espaço público, que atende 
a diversas pessoas, sobretu-
do alunos do município. Os 
livros são bagagens de co-

nhecimento, e nada como 
um conhecimento comparti-
lhado, com circulação de in-
formações, para termos uma 
juventude e uma sociedade 
cada vez mais sábias”, afir-
mou o vereador. 

A doação incluiu coleções 
da Enciclopédia Barsa e do 
Livro do Ano, além de obras 
de Literatura, incluindo auto-
res clássicos como Machado 
de Assis, José de Alencar e 
Edgar Allan Poe, e de Histó-
ria, com registros até mesmo 
do próprio município. Os li-
vros estão sendo cataloga-
dos e estarão, em breve, à 
disposição de todos para 
pesquisa e consulta. 

O vereador fez a entrega das obras ao presidente Sérgio Bianchi
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evento

Sessão Solene reúne grandes 
nomes da política capixaba

Sucesso. Assim pode ser 
definida a Sessão Solene 
da Câmara Municipal de 

Alfredo Chaves, realizada no 
último dia 26. O Plenário Brasi-
lito Pilon ficou completamen-
te lotado com autoridades e 
público em geral que se fez 
presente para prestigiar os 28 
homenageados deste ano.

Marcaram presença no even-
to o senador Ricardo Ferraço; 
o ex-governador do Estado do 
Espírito Santo, Paulo Hartung; 
o diretor da Findes Fernando 
Künsch; o secretário de Esta-
do da Agricultura, Enio Bergoli; 
o representante da Casa Civil 
do Estado, Edmar dos Anjos; e 
o prefeito de Guarapari, Edson 
Magalhães.

O público se emocionou com 
a belíssima apresentação dos 
grupos musicais de Alfredo 
Chaves, sob a regência do 
maestro Benedito Correa, mais 

conhecido como “maestro 
Dito”. De acordo com o Presi-
dente Sérgio Bianchi, esta é a 
maneira de a Câmara agra-
decer a pessoas tão especiais 
para o município e que con-
tribuem para o seu fortaleci-
mento e desenvolvimento. 

“Nós ficamos felizes por ver tan-
tos amigos neste plenário e por 
poder homenagear estas pes-
soas que tanto têm feito pelo 
nosso município. Este evento é 
realizado todos os anos como 
forma de retribuir o carinho 
por nossa terra. Infelizmente 
não podemos homenagear a 
todos ao mesmo tempo, mas, 
entregando esses títulos e co-
mendas, estamos reconhecen-
do a dedicação e os feitos de 
cidadãos exemplares que fa-
zem desta cidade a sua casa”, 
disse Bianchi, emocionado.

O ex-governador Paulo Har-
tung também fez uso da pala-

vra e manifestou a alegria de 
estar novamente em Alfredo 
Chaves. “Eu me sinto muito 
feliz por estar recebendo essa 
homenagem em Honra ao 
Mérito na Gestão Pública. Eu 
sou um homem que acredita 
na política, tenho nojo da po-
liticagem, mas ainda acredito 
na política. Ela é uma conquis-
ta civilizatória, uma ferramen-
ta transformadora”, disse.
 
“Mas não basta um dirigente, 
com cargo no nosso país, sa-

Prestigiaram o evento personalidades da cena política estadual, como o 
senador Ricardo Ferraço e o ex-governador Paulo Hartung

“Entregando esses 
títulos e comendas 
estamos reconhecendo 
a dedicação e os feitos 
de cidadãos exemplares 
que fazem desta cidade 
a sua casa”

Sérgio Bianchi
Presidente da Câmara Municipal
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ber manejar apenas a ferra-
menta da política. Isso, no pas-
sado dava conta, hoje não. 
Precisa também conhecer as 
técnicas da gestão para que 
as coisas aconteçam. Ele pre-
cisa trazer para área pública o 
que tem de mais moderno na 
área privada, porque se deve 
acabar com essa história de 
que, por ser público, vai ser de 
segunda classe”, defendeu 
ainda Hartung.

“O nosso desafio é trabalhar 
com a política e com a ges-
tão. Então, receber uma ho-
menagem como essa, que 
trabalha com a questão da 

gestão e me confere uma co-
menda com Honra ao Mérito 
na Gestão Pública, é uma coi-
sa que me toca. Essa direção 
que nós precisamos cami-
nhar”, continuou.

O senador Ricardo Ferraço 
também falou sobre a política. 
“Assim como o ex-governador 
Paulo Hartung, eu também 
acredito na política. Até por-
que, se houve alguma coisa 
que nos fez dar essa virada 
que nós capixabas demos, sob 
a liderança do nosso ex-go-
vernador Paulo Hartung, foi a 
política. Ela operou as mudan-
ças e transformações que nós 

vivemos no Estado do Espírito 
Santo. Claro que, assim como 
nosso ex-governador, eu tam-
bém faço essa restrição, não 
vamos confundir política com 
politicagem”, reforçou.

Disse ainda: “A política é uma 
nobre e saudável atividade 
que todos nós desenvolvemos 
no dia a dia. E eu fico muito feliz 
de dividir com os nossos nobres 
vereadores, que estão traba-
lhando todos os dias nas suas 
comunidades, a alegria de 
hoje estar aqui homenagean-
do pessoas que, com seu tra-
balho e característica, deram 
contribuição ao município”.

Vereadores prestam homenagens e entregam comendas

André Sartori confere título a 
Pedro Luiz Missagia

Paulo Hartung e Janaína R. Alvin 
com o vereador Darci Escandian

João Bosco Costa com o homena-
geado Enio Bergoli

Mário Modolo ao lado do Cidadão 
Alfredense José Carlos Stein

Narcizo Grassi presta homenagem 
a Ana Júlia Pessin

Paulo Munaldi entrega comenda 
a Fabrício Theodoro Roldi

Ricardo Ferraço e Paulo Hartung 
com o presidente Sérgio Bianchi

O público aplaudiu de pé a 
abertura do evento

Charles Gaigher com o Cidadão 
Alfredense a Aderoaldo dos Santos
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Concursados tomam posse 

No dia 03 de setem-
bro, os sete aprova-
dos no concurso pú-

blico da Câmara Municipal 
de Alfredo Chaves – Edital 
nº 001/2011 tomaram posse 
e assumiram o exercício de 
suas funções. 

Na solenidade, os efetivos 
receberam as boas-vindas 
do presidente da Câmara, o 
vereador Sérgio Bianchi, que 
destacou a importância de 

cada novo membro no qua-
dro de funcionários da Câ-
mara Municipal. 

“Parabenizo a todos os apro-
vados neste concurso pela 
conquista, que veio por mé-
rito próprio. Tenho certeza de 
que os novos servidores vão 
somar esforços conosco para 
que possamos prestar um ser-
viço cada vez mais excelen-
te à população alfredense”, 
afirmou Sérgio Bianchi.

Os servidores concursados 
que entraram em exercício 
foram: Laiz Ariana Farias Fi-
dalgo Pereira (Analista de 
Comunicação); Ivania Ca-
prini Tamborini dos Santos e 
Brígida Botechia Bortolote 
Duarte (Oficiais Administrati-
vos); Ana Paula Bastos Bazoni 
Alves (Motorista de Gabine-
te); Cíntia Tomazini Buzzette 
e Maria de Fátima dos Santos 
(Agentes de Serviços Gerais); 
e Silvanei Henriques Leal (Au-
xiliar de Manutenção).

Após a assinatura dos ter-
mos de posse e compromis-
so e dos termos de exercício, 
o presidente Sérgio Bianchi 
aproveitou a oportunidade 
para nomear ainda, como 
cargo em comissão, Marcela 
Bettcher (Diretora Adminis-
trativa), Raquel Vaneli (Assis-
tente de Plenário) e Sabrina 
Daróz (Analista de Tecnolo-
gia da Informação). 

Os servidores aprovados no Concurso Público assumiram suas funções

Emoção em despedida
No dia 31 de agosto, para prestar uma ho-
menagem aos colegas que deram lugar aos 
efetivos da Câmara e agradecer por terem 
feito parte da história do órgão, a equipe 
preparou um café da tarde especial. Para 
registrar o momento, foi gravado um vídeo 
com os depoimentos de todos os colabora-
dores. Foi entregue, também, uma lembran-
ça a cada um.

“Temos um carinho enorme por todos os 
funcionários que já passaram por aqui. Em 
nome da nossa turma da Câmara, agra-
deço por terem ajudado a escrever, com 
dignidade e compromisso, a trajetória des-

ta Casa”, disse o presidente Sérgio Bianchi. 
“São pessoas maravilhosas e com as quais 
convivemos por muito tempo. Por isso, farão 
falta no nosso dia a dia de trabalho, mas, 
certamente, ficam os feitos de cada um e a 
amizade”, completou a assistente de Plená-
rio Raquel Vaneli. 

transição


