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

ENCONTRO REGIONAL IBAMA - SEMMADES
APRONTA PROPOSTAS PARA PRÉ EM

VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semmades e o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente – Ibama realizaram o
Encontro Regional para a Pré-Conferência Nacional do
Meio Ambiente, envolvendo os municípios do Sul do
Estado.  O evento realizado no dia 3 de outubro, na São
Camilo, contou com a participação de cerca de 200
pessoas, representando o poder público municipal, estadual
e federal, entidades de classe, movimentos sociais, Ongs, e
outros.

O anfitrião do evento, secretário Alicio Franco,
comentou que “as discussões foram de grande importância
para fortalecer e dotar os municípios de uma gestão
ambiental compartilhada com os governos estadual e
federal”, explicou. E acrescentou que o “objetivo maior,
que era o de mobilizar, educar e ampliar a participação
popular na formulação de propostas para um Brasil
sustentável, fortalecendo o Sistema Nacional de Meio
Ambiente, foi amplamente atingido”, informou, satisfeito.

As propostas elaboradas durante o encontro serão
encaminhadas para a Pré-Conferência em Vitória, nos dias
20 e 30 de outubro.

VICE-PREFEITO JATHIR MOREIRA OUVINDO
COMUNIDADES DE VÁRIOS BAIRROS DO

MUNICÍPIO

Desde a semana passada que o vice-prefeito Jathir
Moreira, ininterruptamente, vem realizando visitas a vários
bairros do município, ouvindo uma série de reivindicações
dos moradores locais. No bairro Nova Brasília, por
exemplo, em reunião realizada na quinta-feira, onde Jathir
Moreira esteve em companhia dos secretários municipais
de Esportes Hermogênio Volpato e de Limpeza Antônio
Cézar Ferreira, a comunidade reivindicou serviços de
segurança, uma creche com funcionamento a partir de
2004, uma escadaria ligando a rua Manoel Monteiro à
Linha Vermelha, reforma da Praça do Rotary,
possibilidade de funcionamento do ensino de 5a a 8a série
na Escola Rotary, retorno do serviço odontológico ao
bairro, um posto médico, asfaltamento em algumas ruas e
limpeza da galeria que corta o bairro. Na oportunidade do
secretário Hermogênio Volpato estar presente à reunião, a
comunidade também reivindicou o uso do ginásio de

esportes Nelo Volla Borelli pelas crianças e adolescentes
do bairro.

“É ouvindo as comunidades como temos feito,
que cumprimos nosso papel de proporcionar melhor
qualidade de vida para o nosso povo”, declarou o vice-
prefeito Jathir Moreira, que continua realizando visitas por
outros bairros do município.

NOVO CÓDIGO CIVIL

No último sábado, dia 4 de setembro, o vice-
prefeito Jathir Moreira participou de uma audiência
pública presidida pelo deputado estadual Reginaldo
Almeida com o tema “O Novo Código Civil e Suas
Implicações”. “O debate foi muito importante, uma vez
que colocou para as entidades presentes, principalmente as
religiosas, quais as alterações que são prioritárias no seu
estatuto”. A audiência foi promovida pelo Comitê de
Constituição e Justiça da Assembléia.

SÁBADO DE SEGUIDOS COMPROMISSOS
PARA O VICE-PREFEITO JATHIR MOREIRA

A agenda do vice-prefeito Jathir Moreira, na
manhã de sábado, teve início com uma participação ao
programa ‘Você pergunta e o prefeito responde’ da Rádio
Cachoeiro, conduzido pelos radialistas Hermogênio
Volpato e Antônio Geraldo, quando a população teve
oportunidade de esclarecer várias dúvidas ao vivo.

À tarde, o vice-prefeito teve importante
participação na abertura da programação alusiva ao Mês
das Crianças, promovido pela Secretaria Municipal da
Criança, Adolescente e Juventude – Semcaj, na localidade
de Córrego dos Monos.

Às 17h00, acompanhado do vereador Rizzo,
Jathir Moreira esteve no bairro Otto Marins, ouvindo a
comunidade evangélica da Igreja Batista que, mais tarde o
surpreendeu com um delicioso lanche em agradecimento à
atenção dispensada à comunidade pelo vice-prefeito.

Finalmente à noite, o vice-prefeito compareceu ao
Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, onde prestigiou o
Festival de Música Diocesana – Femud.

TERMINOU ONTEM O PROGRAMA DE
TREINAMENTO DO PESSOAL DA COPLAN

Nesta manhã de segunda-feira, 06 de outubro, às
08h00, no auditório do gabinete do prefeito, teve início a
última reunião do programa D’Olho, dirigido ao pessoal
administrativo da Coordenadoria Municipal de
Planejamento – Coplan, com a avaliação geral do setor.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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Embora houvesse uma comissão
avaliadora, os funcionários da
coordenadoria analisaram suas próprias
salas, atentos para detalhes como fiação
indevida, limpeza, pintura em desgaste,
acúmulo de papéis, custo invisível, como
máquinas ligadas sem utilidade, enfim,
tudo o que é passível de obstar o bom
funcionamento dos trabalhos.

O coordenador do Planejamento
Vilson Carlos Gomes Coelho frisou, em
sua fala final, que a intenção não foi
avaliar pessoas, mas a conscientizar para
a melhor forma de trabalhar, sem
acomodação, renovando o que pode ser
aproveitado. “Estou satisfeito com a
forma como as reflexões foram
encaminhadas, e espero que a prática não
fique direcionada para apenas as questões
físicas de nosso trabalho, mas também
para as relações interpessoais, e que as
lições que todos extraímos das posturas
que devem ser tomadas possam ser
estendidas para nossos lares e
comunidades. Todos estamos
credenciados para sermos multiplicadores
dessas idéias”, enfatizou.

Daqui a um mês haverá nova
avaliação; por enquanto, cada setor
receberá propostas de ações para
solucionar suas falhas.

As médias dadas pela comissão
de avaliação do próprio setor foram 6.2
para descarte, 5.7 para organização, 5.4
para limpeza, 5.4 para saúde, e 5.4 para
disciplina, o que resultou em média geral
de 5.7.

A reunião terminou com um
farto café-da-manhã.

PROCON ADVERTE SOBRE
PREÇOS DE BRINQUEDOS

Durante toda esta semana que
antecede o Dia das Crianças, festejado a

12 de outubro, os fiscais do Procon percorrerão o comércio de brinquedos da
cidade, para fiscalizar a qualidade dos produtos.

O órgão adverte para que se verifique se o produto leva o selo do
Inmetro,  exigido para todo brinquedo vendido no Brasil, e que garante a
segurança de que o produto não é nocivo à saúde e à integridade física da
criança.

Nas embalagens dos brinquedos considerados inseguros, não
constam as classificações por faixa etária, o nome do fabricante ou
exportador, e a advertência do aviso “impróprio para menores de 3 anos”.

Os brinquedos irregulares, testados pelo Inmetro, são a boneca de
plástico Rosie, a boneca Dragon Baliz, o boneco Harry Potter Hagrid, o
carrinho Toy, a corda de pular e o mordedor tipo chave.

Segundo o Procon, a observância dessas normas evita o perigo de
uma tragédia.

BASILÉIA E GRÊMIO SAGRAM-SE CAMPEÕES DA
“RENASCER”

Terminou, no último domingo, a edição 2003 da Copa Renascer de
Futebol de base “Fé e Raça”. O clima festivo marcou o encerramento das
competições nas categorias dente de leite, mirim e infantil, promovidas pela
Secretaria Municipal de Esportes, lazer e Eventos - Semel.

Os jogos decisivos aconteceram no Sumaré, onde um bom público
formado por amigos e familiares esteve presente.

Na categoria dente de leite, o time do Basiléia derrotou o Cachoeiro
no tempo normal por 2 x 0. Na prorrogação houve empate em zero a zero. O
título foi decidido nos pênaltis e o Basiléia ganhou por 5 x 4, sagrando-se
campeão.

Já na categoria Mirim, a final foi disputada entre o Grêmio Santo
Agostinho e o Cruzeiro de Itaóca. O Grêmio tinha a vantagem do empate,
mas conseguiu uma expressiva vitória por 3 x 0, ficando com o título da
competição.

A última decisão foi pela categoria Infantil, jogando o Grêmio Santo
Agostinho e Basiléia. O time do Basílio Pimenta venceu por 3 x 0 no tempo
normal de jogo. Como tinha perdido a primeira partida, a decisão foi para o
“gol de ouro”. Nessa etapa, o Basiléia conseguiu a vitória, sagrando-se
campeão da Copa Renascer na categoria Infantil.

O vice-prefeito Jathir Moreira, que prestigiou a grande final,
registrou sua opinião quanto à mesma: “A abertura contou com uma
cerimônia muito bonita que já indicava que o jogo deveria transcorrer com a
mesma riqueza. Fiz questão de registrar em poucas palavras, durante um
breve discurso no início da cerimônia, que o atleta para ser bom de bola
também deve ser bom de escola. Desta forma, vamos incentivando nossas
crianças e jovens a ficarem longe das drogas e outros hábitos nocivos,
praticando esportes e garantindo um futuro bem melhor”.

CACHOEIRO TEM FÓRUM DE ADOLESCENTES

O I Fórum Cachoeirense de Adolescentes terá sua solenidade de
abertura no dia 11 de outubro, às 08h00, nas dependências da Escola Centro
de Apoio Integrado à Criança – CAIC, no Bairro Monte Cristo.

A coordenação do movimento está por conta da secretária municipal
de Saúde Terezinha Rita D. Dardengo, que está convicta do sucesso dos
debates, no sentido de conscientizar a comunidade sobre a problemática e
direitos dos jovens.

MATADOURO RESSENTE QUEDA DE CONSUMO
Com o aumento dos preços dos animais para abate, o matadouro

municipal Luiz Gonzaga Borges registra queda de venda e conseqüente
retração de matança.

Segundo o diretor geral Henrique Taliuli, o preço do porco que era
R$ 35, subiu para R$ 56, e o do boi, que era R$ 48, registra, no momento,
uma alta, subindo para R$ 60, forçando o consumidor a retrair seu consumo.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N° 5473

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO
COMÉRCIO EM TODOS OS DIAS DA SEMANA.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1° - É permitido a abertura e o
funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais,
sem qualquer distinção, que estejam devidamente
regularizados no município de Cachoeiro de Itapemirim,
em todos os dias da semana, inclusive aos domingos e
feriados, devendo ser respeitados todos os direitos
trabalhistas estabelecidos na CLT – Consolidação das
Leis Trabalhistas.

Art. 2º - Fica instituído a permanência dos
horários especiais na semana que anteceder as datas
comemorativas tais como: dia das mães, dia dos
namorados, dia dos pais, festa do município, dia das
crianças, páscoa, natal, ano novo e outros.

§ 1º - Entende-se por horário especial o
compreendido das 08h00 às 22h00, obedecendo o
disposto na CLT.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, sendo revogadas as disposições em contrário,
em especial as Leis nº 4.139, de 01/12/1995 e 4.903, de
31/12/1999.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

LEI Nº 5474

DISPÕE SOBRE A IMPRESSÃO DE VERSÍCULO
BÍBLICO, NOS IMPRESSOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Torna-se obrigatório, que em todos os
impressos oficiais do município, da Câmara Municipal, da

Prefeitura e das Fundações e Autarquias, o versículo
bíblico “Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”.

Art. 2º - O versículo será impresso, em todos
documentos oficiais do município, e ficará próximo ao
rodapé dos documentos.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação oficial.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.605

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta nos Memorandos de Seq. nºs 2-
6074/2003 e 2-6125/2003, da SEME, resolve

Prorrogar a Designação Temporária das servidoras
municipais relacionadas abaixo, para atuarem nas
Unidades de Ensino respectivas, com cargas horárias,
disciplinas e períodos também relacionados, vinculados à
Secretaria Municipal de Educação, nos termos dos
Artigos 38 da Lei nº 3.995/94 - Estatuto do Magistério
Público Municipal.

Ensino Fundamental

Servidor Cargo Disciplina C.H. Local de Atuação Período
Sheila Sartório
Damacena

PEF-B IV História 17 EM “Jenny Guárdia” 03/09/03 até 31/12/03

Yvana Cláudia Bezerra
Soares

PEF-B IV Inglês 20 EM “Galdino Theodoro
da Silva”

11/09/03 até 30/09/03

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO

ABANDONO DE EMPREGO

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
CPNJ 27165588/0001-90, no uso das prerrogativas legais
e com base na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,
vem a público comunicar que o servidor Luiz Carlos de
Olliveira, portador da C.I. 3.137.916 SSP/SG, CPF
577.579.507-59 e CTPS 97.837, série 326, não comparece
ao serviço desde 01 de agosto de 2003, caracterizando,
por este ato,  abandono de emprego.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de setembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração


