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P O D E R  E X E C U T I V O
BOLETIM INFORMATIVO

MEIO AMBIENTE NA FEIRA DO VERDE

A Feira do Verde, que acontece a partir da
próxima terça-feira, em Vitória, até dia 21 de setembro, no
Parque da Cebola, em Vitória, contará com a participação,
dentre os seus 67 stands, da secretaria municipal de Meio
Ambiente – Semmades.  A secretaria levará o projeto
Parque do Itabira, e os participantes explicarão as minúcias
do que será executado, por esta Prefeitura Municipal.

O tema escolhido para a Feira do Verde, este ano,
é ‘Água para Toda a Vida’; o evento terá entrada gratuita,
com expectativa de 90 mil visitantes, e apresentação de
vários shows, todas as noites.

PROJETO PARQUE DO ITABIRA

Às portas do Anel Rodoviário, será implantado o
Parque Ecológico do Itabira. No projeto, consta a
construção de uma escola ecológica, de um Centro de
Convivência, áreas para exposições de toda ordem,
auditório com aparelhagem áudio-visual e provido de todo
o equipamento que requer  um local para palestras.  O
parque contará, também, com a nova sede da polícia
ambiental e infra-estrutura de apoio aos visitantes, como
estacionamento e restaurante. Será, também, local para de
esporte amador, com pista de ciclismo e cooper, adornado
por lago e amplo investimento em paisagismo.  Será
implantada, também, uma área para o cultivo de espécies
da Mata Atlântica do Espírito Santo.

“Todas as edificações do parque ecológico serão
de eucalipto tratado, fazendo uma composição com o
entorno, tendo a pedra do Itabira a enfeitar, por inteiro, o
local, que, por si só, já se constitui um presente de Deus,”
expõe o arquiteto da coordenadoria de Planejamento
municipal José Gomes Rangel.

VÍDEO CONFERÊNCIA NO CREAD

Amanhã, dia 13 de setembro, acontecerá uma
videoconferência para orientadores da 3ª entrada, da
disciplina Informática Educativa, com o professor
Credimar.  A videoconferência irá acontecer durante todo
o dia, das 08h00 às 16h00.

COPLAN DIVULGA RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO

A Coordenadoria Municipal de Planejamento,
através do Departamento de Fiscalização Municipal,
informa que, no mês de agosto/2003, foram realizadas as
seguintes atividades, dentro do desenvolvimento do
Programa 5-S:

Setor de Obras:

Total de Processos Atendidos:  741
Anuências Prévias Aprovadas: 16
Anuências Prévias Reprovadas: 01
Alvarás de Construção Novos: 16
Alvarás de Contribuição Prorrogados: 106
Habite-se Expedidos: 43
Está programado, para o mês de setembro,

mutirão de visitas fiscais, para resolução de processos,  nos
seguintes bairros:

Amarelo, Sumaré, Gilberto Machado, Bom Gosto,
Alto Amarelo, Coronel Borges, São Luiz Gonzaga, Nossa
Senhora Aparecida, Independência, Alto Independência,
Ilha da Luz, Valão, Teixeira Leite, Coramara, Gilson
Carone, Vila Rica, Maria Ortiz, Santo Antônio, Nova
Brasília, Otto Marins e Zumbi.

Setor de Posturas:

Notificações:  373
Processos:  42
Reclamações: 07
Vistorias:  86
Autos de Infração:  9
Está programado, para o mês de setembro,

mutirão de visitas dos fiscais, para a resolução de
processos, o centro da cidade e bairro Guandu.

MUNICÍPIO ADOLESCENTE PARTICIPATIVO

A Secretaria Municipal de Saúde – Semus foi
convidada a participar do Projeto Adolescente Município
Participativo e implantar o Fórum da Adolescência, numa
iniciativa da Organização das Nações Unidas para Infância
e Juventude (Unicef) e a Sociedade Brasileira de Pediatria,
visando buscar o desenvolvimento integral do adolescente.

Apenas três municípios do Estado foram
chamados a participar: Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e
Colatina.

Várias entidades foram convidadas a participar
desse   primeiro   momento   de   organização   tanto  com   
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monitores como com adolescentes,
representantes governamentais e não
governamentais.

Os assuntos que deverão ser
discutidos no fórum, até o dia 10 de
outubro, incluem: direito à vida e à saúde,
meio ambiente, violência, direito à
profissionalização e a proteção no
trabalho, entre outros.

CONCURSO MUNICIPAL DA
TERCEIRA IDADE SERÁ HOJE

Está marcado para acontecer
hoje, dia 12 de setembro, o concurso que
vai eleger o Mister e a Miss da Terceira
Idade de Cachoeiro de Itapemirim 2003.

O concurso está sendo
organizado pela Secretaria Municipal de
Ação Social, através de seu departamento
de assistência ao idoso, o Centro de
Convivência “Vovó Matilde” (CCVM),
com realização no Caçadores
Carnavalescos Clube, a partir das 14h00.
A entrada será aberta ao público em geral.

SEMUS IMPLANTA
SISTEMA “VIGI-SAL”

Dentro de diretrizes de reforçar
as atividades de prevenção em saúde,
dada a importância de se detectarem os
fatores que podem levar ao adoecimento
da população, a Secretaria Municipal de
Saúde, através do Departamento de
Prevenção e Promoção a Saúde e sua
Divisão de Vigilância Sanitária, está
implantando o Vigi-Sal.

Esse sistema de vigilância tem
por objetivo coletar amostras de sal e
temperos que o utilizem como
ingrediente, comercializados dentro de
Cachoeiro de Itapemirim, e
encaminhamento das mesmas, para o
Laboratório Central do Estado do Espírito

Santo (LACEN) a fim de que seja medido o teor de iodo dos mesmos.
O iodo acrescentado ao sal é uma determinação do Ministério da

Saúde para que não haja ocorrência na população, de hipotireoidismo ou
bócio endêmico secundários à sua deficiência na alimentação.

PROCON EM SEMANA INSTRUTIVA AO CONSUMIDOR

A secretaria municipal de Defesa do Consumidor – Semdecon
realizará, durante toda a próxima semana, a Semana do Consumidor, visando
educar as pessoas não só quanto a seus próprios direitos, mas também
ensinando-as a comprar, e alertando-as, inclusive, sobre os procedimentos a
serem seguidos, em caso de insatisfação com os serviços que lhes foram
prestados.

Na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, haverá o ‘Procon na
Praça’, com a distribuição da cartilha ‘Dona Consumita’, e de outros
materiais educativos.

Na terça-feira, às 07h30, será feita palestra elucidativa na Rádio
Difusora, seguida, às 08h30, de palestra no Centro de Convivência Vovó
Matilde, com exibição da fita “Tô de Olho”, além da distribuição da cartilha.

No dia 17 de setembro, quarta-feira, às 07h40, haverá palestra para
os alunos da Escola “Anísio Ramos”, com distribuição de material educativo,
sendo que a palestra para os alunos da Escola “Oscar Montenegro”
acontecerá na quinta-feira, das 10h00 às 14h00.

O evento termina na sexta-feira, com novo ‘Procon na Praça’,
distribuição de cartilhas e materiais educativos.

CONCURSOS ESTIMULAM ALUNOS A  PARTICIPAREM DO
CACHOEIRO 21

A Prefeitura Municipal, em parceria com o Projeto Cachoeiro 21,
através das secretarias de Educação e de Cultura, está preparando concursos
culturais, do qual participarão, também, a Coordenação do Grupo de Cultura
do Projeto Cachoeiro 21 e outras entidades ligadas à cultura, com o objetivo
de estimular os estudantes e demais participantes a exporem seu sonho de
cidade para daqui a alguns anos, por meio de desenhos, redações e de fotos.

Os critérios e prazos para a participação nos diferentes concursos
serão divulgados em breve, mas, de acordo com o coordenador do concurso
secretário municipal de Desenvolvimento Renato Magalhães, “todos os
cachoeirenses estamos convidados a participar da construção de uma cidade
melhor, e o envolvimento dos jovens, como herdeiros do amanhã, é urgente e
imprescindível”.

FESTA CULTURAL EM CEI DO MUNICÍPIO
O Centro de Ensino Infantil Zilda Soares Moura, que fica no bairro

Alto Village, prepara uma grande festa entre seus alunos para acontecer no
dia 19 de setembro, a partir das 16h00.

A abertura do evento vai contar com a participação da Orquestra de
Violinos e Flautas da Igreja Batista Novo Parque. Em seguida, serão
apresentadas mostras de poesia com a escritora Gláucia Moulin, de música
com a cantora/educadora Elizabeth Martins, de dança com o grupo da terceira
idade “Vovó Matilde” e de danças regionais com os alunos de berçário e
maternal.

As outras atrações da festa serão as barracas de pratos típicos e de
pescaria, e a coroação do rei e da rainha da festa.

ACONTECE AMANHÃ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO
ANTI-RÁBICA

A secretária municipal de Saúde Therezinha Dardengo, através da
equipe do Centro de Controle de Zoonoses, realiza amanhã a Campanha de
Vacinação Anti-rábica de 2003, com atendimento em todos os bairros do
município. “Estimamos que existam no município 22.149 cães e, de acordo
com as metas pactuadas com a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério
da Saúde, devemos vacinar 80% desse número, ou sejam, 17.719 animais”.



Sexta - Feira, 12 de Setembro de 2003   E X E C U T I V O    Diário Oficial do Município 2014 Página 3

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.572

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Memorando nº 491/2003, de
28.08.2003, Seq. nº 2-5724/2003, da SEME, resolve

Tornar sem efeito parte do Decreto nº 14.221, de
12.03.2003, referente à designação temporária de
LUCIANO ROCHA FABRIS para o cargo de PEF-B IV,
a partir de 01 de setembro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.573

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta nos Ofícios de Seq. nºs 3-
5300/2003 e 3-5301/2003, da SEME, resolve

Art. 1º - Nomear as servidoras municipais
relacionadas abaixo, para ocuparem o cargo de Diretor
das respectivas Unidades de Ensino, vinculados à
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de
agosto de 2003, fixando-lhes a gratificação mensal
estabelecida em Lei.

Nº Servidor Cargo Unidade de Ensino Categ.
1 Liliani Aparecida Barreira Amaral PEI-B II CEI “Gov. Eurico Vieira de Rezende” 1ª
2 Maria Christina Marchiori Fernandes PEI-B II CEI “Áurea Bispo Depes” 5ª
3 Sandra Tereza Paixão dos Santos PEI-B II CEI “Drª Rita de Cássia Vieira Vereza” 2ª

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de
15 de agosto de 2003, revogadas as disposições em
contrário, em especial, parte do Decreto nº 13.125, de
28.03.2001, referente a MARIA CHRISTINA
MARCHIORI FERNANDES, e parte do Decreto nº
13.844, de 06.05.2002, referente a SANDRA TEREZA
PAIXÃO DOS SANTOS.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 07 /2003

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO LICENÇA DO VEREADOR
WILSON DILLEM DOS SANTOS,

RESOLVE:

1º)  Fica empossado no cargo de vereador, como
suplente indicado pela Justiça Eleitoral da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim, Sérgio Maurício Marques
Soares, em 04 de setembro de 2003.

2º) Registre-se. Publique-se para todos os efeitos
legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de setembro de 2003.

Juarez Tavares Matta
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO

POSTO SÃO JUDAS TADEU LTDA, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Licença  de Operação Nº 015/2003
com validade até 04 de  Agosto de 2007, para a atividade
de Posto de abastecimento de álcool e derivados de refino
de petróleo, com lavagem e lubrificação de veículos, na
Rua Deoclécio Cosse, , s/n, -Distrito de Itaóca –
Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

COMUNICADO

PADARIA COELHO LTDA-ME, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro de
Itapemirim–E.S  a Licença  Prévia Ambiental, para  a
atividade de fabricação de produtos de padaria, confeitaria e
pastelaria, a Rua José Rosa Machado,128,Bairro Novo
Parque - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo
de impacto ambiental.


