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

CAMPANHA ‘FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR’
CAMINHA PARA A SEGUNDA ETAPA

Depois de realizar, com sucesso, um grande show
beneficente em prol da campanha Faça Uma Criança
Sorrir, o Hospital Infantil Francisco de Assis – Hifa já
prepara a segunda etapa desse evento.

Coordenada pela estagiária voluntária do curso de
Enfermagem da São Camilo Michelle Heinze Bayerl, a
Segunda etapa da campanha vai contar com a ajuda
voluntária de quinze universitários de Enfermagem que,
espalhados pelo Shopping Cachoeiro, Supermercados
Perim e Supermercado Casagrande, estarão promovendo a
saúde pública da população, verificando pressão arterial e
orientando quanto a prevenção e tratamento de várias
doenças, em troca de receber doações de alimentos não
perecíveis e brinquedos para serem doados ao Hifa. A
coordenadora da campanha explica, que alguns brinquedos
serão doados às crianças internadas e outros irão para a
brinquedoteca do hospital. Já os alimentos, irão para a
cozinha.

A campanha acontecerá entre os dias 18 e 23, das
08h30 às 17h00.

APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI
AUTORIZA A MUNICIPALIDADE A

CELEBRAR CONVÊNIO COM SEBRAE

A Câmara Municipal acaba de aprovar o Projeto
de Lei nº 071/03, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar convênio de Cooperação Técnica e
Financeira com o Sebrae para serviços de apoio às micro e
pequenas empresas do Estado.

Para o prefeito em exercício Jathir Moreira, o
convênio objetiva o desenvolvimento de estudos por parte
de especialistas para a implantação de incubadora de
empresas em Cachoeiro, com vistas a incentivar a
ampliação do mercado empresarial no território municipal
e alcançar um ótimo grau na geração de empregos e rendas
e, consequentemente, aumentar a arrecadação para
investimentos em planos, programas e projetos que tenham
por meta a melhoria da qualidade de vida da população.

“São passos como este que a municipalidade vem
dando em prol do desenvolvimento social e econômico de
Cachoeiro, o que permite reduzir o nível de desemprego,
tornando a nossa cidade um bom lugar para se viver e
morar”, reforça o prefeito em exercício.

PREFEITURA VAI PRESTAR NOVAS
HOMENAGENS PÓSTUMAS COM BUSTOS

DE BRONZE

Depois de homenagear postumamente os
empresários José Félix Cheim e Severino Matias, com
bustos de bronze instalados em praças da cidade, a
Prefeitura Municipal já prepara novas homenagens para
outros homens públicos ilustres.

Uma das homenagens será feita ao ex-prefeito
Abel Santana, com busto de bronze, a ser instalado
defronte à residência em que o mesmo habitou por toda a
vida, na Praça José Antônio Santana, no bairro Basílio
Pimenta. A outra homenagem, também com um busto
confeccionado em bronze, será para o ex-deputado e ex-
líder sindical Batistinha, com instalação no pátio da antiga
estação ferroviária, que é um monumento arquitetônico e
histórico diretamente ligado à vida do homenageado, o
qual, depois de restaurado, será denominado de Museu da
Memória Ferroviária e Centro Cultural “Batistinha”.

De acordo com o prefeito em exercício Jathir
Moreira, para fazer face às despesas decorrentes dessas
homenagens, a Prefeitura Municipal usará dotações
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Cultura
– Semuc, podendo transferir dotações, suplementá-las ou,
se necessário, receber doações de terceiros.

GAASV É RECONHECIDA COMO ENTIDADE
DE UTILIDADE PÚBLICA

A Lei nº 5.509, que reconhece e declara entidade
de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Doentes de
Aids Solidários Pela Vida – GAASV, foi aprovada pela
Câmara Municipal e sancionada e promulgada pelo
prefeito em exercício Jathir Moreira na última semana.

Para a entidade, que se localiza no bairro Vila
Rica,  trata-se de um presente de aniversário, uma vez que
a mesma vai comemorar seus quatro anos de
funcionamento na quarta-feira, dia 17.

CASA DO REI APRESENTA NÚMERO
SEMANAL DE VISITANTES

Como normalmente acontece às segundas-feiras,
a Casa de Cultura Roberto Carlos apresenta o número de
visitantes que passou pela casa nos últimos dias, em
período que compreende uma semana, sendo da segunda-
feira, dia 8 ao último domingo, dia 14.

A listagem apresenta um total de 239 visitantes.
de  Cachoeiro  de  Itapemirim,  o  maior  número:  103
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visitantes. O número restante, de turistas
vindos do Estado, das cidades de
Marataízes, Vitória, Guarapari, Rio Novo
do sul, Alegre, Castelo, Vila Velha,
Itapemirim, Vargem Alta e Bom Jesus do
Norte. Do Rio de Janeiro, turistas de
Itaperuna, Laje do Muriaé, Niterói e da
capital. De Minas Gerais, turistas de
Abaeté, Divino de São Lourenço, Ipatinga
e da capital Belo Horizonte. De outras
partes do País, turistas de São Paulo/SP,
Salvador/BA, Paranavaí e N. S. das
Graças/PR, Campo Grande/PA, Campina
Grande e Terezina/PB, Cuiabá/MT,
Brasília/DF, Palmas/TO, Recife/PE,
Belém/PA e Goiânia/GO.

Para o diretor da Casa de Cultura
Roberto Carlos Arnoldo Silva o número
de turistas é satisfatório, porém aguarda
para os próximos meses de férias
escolares um crescimento neste número
de visitantes.

AÇÃO SEM FOME ARRECADA
MAIS CINCO TONELADAS DE

ALIMENTOS PARA CAMPANHA
DA SOLIDARIEDADE

A secretária municipal de Ação
Social Norma Ayub Alves foi às ruas no
último sábado, dia 13 de dezembro,
juntamente à sua equipe de trabalho e a
colaboração de um grande número de
voluntários, para arrecadar alimentos para
complementar as cestas básicas que
prepara para doar na próxima semana, às
famílias carentes cadastradas a seus
projetos sociais.

A primeira etapa desta campanha
de arrecadação teve início no dia 29 de
novembro, quando foi arrecadada uma
quantidade insuficiente de alimentos para
atender à demanda de cestas básicas que a
Secretaria normalmente distribui. “Desta

vez, voltamos às ruas, percorrendo bairros grandes e nos instalando com
várias equipes nos supermercados grandes da cidade. O resultado foi muito
bom e, hoje, felizmente, já podemos comemorar, aliviados, o fato de
podermos atender a todas as famílias que nos procurarem”, disse a secretária
Norma Ayub.

De acordo com a secretária municipal, as doações ainda podem ser
feitas nesta semana, até o próximo dia 18, último dia para as arrecadações.
Interessados em fazer suas contribuições podem fazer contato pelo telefone
3155-5301.

IDOSOS ASILADOS RECEBEM FESTA DE NATAL
DURANTE TODO O DIA DE HOJE

A Secretaria Municipal de Ação Social – Semas, através de seu
departamento de assistência aos idosos Centro de Convivência “Vovó
Matilde”, comemora o Dia de Natal durante todo o dia de hoje, nos asilos da
cidade.

Pela manhã, a equipe estará nos asilos Lar João XXIII e Nina
Arueira. Já à tarde, a festa será no maios asilo de idosos do município, o
Asilo Adelson Moreira Rabello.

Para as festividades, a equipe organizadora preparou presentes, bolo,
refrigerantes, brincadeiras, números de teatro e dança, além de muita música
acompanhada por violão.

Vale lembrar, que o Centro de Convivência “Vovó Matilde”, através
do projeto ‘Vai Começar a Brincadeira’ que já desenvolve desde o início
deste ano, realiza visitas aos asilos todas as segundas-feiras, levando
animação aos velhinhos internos. “Este é um dos projetos que mais me
emociona. É maravilhoso visitar os asilos todas as semanas, ouvir os
velhinhos, levar nosso carinho para eles”, registrou Micheline Pitanga,
diretora do Centro de Convivência “Vovó Matilde”, que é a idealizadora do
projeto.

CENTRO DE TRIAGEM TAMBÉM COMEMORA O NATAL

O Centro de Atendimento ao Adolescente “Newton Meirelles” -
Ceanme também está realizando sua Festa de Natal no dia de hoje, desde as
11h30, entre seus funcionários e adolescentes internos.

O diretor do Ceanme Ormando Stefanato explica que está realizando
este evento com o apoio de vários segmentos sociais do município, em
especial das pastorais Universitária e do Menor, que assumiram a
organização do mesmo.

CENCIARTE PROMOVE FORMATURA NA NOITE DE HOJE

Com a conclusão do ano letivo, várias turmas de cursos
profissionalizantes do Cenciarte estão realizando suas formaturas. Na noite
de hoje, dia 15, a partir das 19h00, serão entregues os certificados do Curso
de Espanhol que foi ministrado pelos professores Henrique Lopes Matos e
Letícia Lopes Matos.

Já o cartunista Ricardo Ferraz, que formou duas turmas em cursos de
Desenhos Artísticos Básico e Avançado na semana passada, avisa que os
trabalhos de seus alunos estão expostos no primeiro piso do Cenciarte, para
apreciação pública, até o dia 30 de dezembro.

CACHOEIRENSE PODE VOTAR NA LOGOMARCA QUE VAI
IDENTIFICAR VISUALMENTE O MUNICÍPIO

Toda a população pode dar seu voto para a logomarca que deverá
identificar visualmente nosso município, a partir do próximo ano. As
logomarcas estão expostas na Praça Jerônimo Monteiro e foram criadas por
seis designers gráficos da cidade, através de uma promoção do departamento
de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura - Semuc. A escolha pública
poderá ser feita até a próximo quinta-feira, dia 19.
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 ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.708
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Prorrogar os efeitos do Decreto n° 13.554, de 19.10.2001,
referente a GIANE PIMENTA PEREIRA, até 31 de
março de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de novembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.709
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Prorrogar os efeitos do Decreto n° 14.362, de 04.06.2003,
retificado pelo Decreto n° 14.456, de 10.07.2003,
referente a MICHELLE DE CARVALHO DILLEN, até
31 de março de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de novembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.722
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os abaixo relacionados, para
exercerem os respectivos cargos em comissão ou função
gratificada, lotados nas Secretarias Municipais
mencionadas, a partir de 01 de dezembro de 2003 até 31
de março de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais
estabelecidos em Lei:

Servidor Cargo Lotação
Maria Christina de Moraes Rangel Assessora de Cerimonial – CC.2 AEG
Milton Garschagen Assad Diretor do Departamento  de Obras –

FG.1
SEMO

Míria Márcia Silva Assad Diretora do Departamento
Administrativo-Financeiro – FG.1

SEMTRA

Rosângela Maria Vazzoler Simões Diretor do Departamento de
Administração e Controle – FG.1

SEMO

Wasthy Grifo Rezende Azevedo Assessor Técnico e Administrativo –
CC.2

SEMO

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor a partir
desta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.725
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os abaixo relacionados, para
exercerem os respectivos cargos em comissão ou função
gratificada, lotados nas Secretarias Municipais
mencionadas, a partir de 01 de dezembro de 2003 até 31

de março de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais
estabelecidos em Lei:

Servidor Cargo Lotação
Maria Goreth Cabral Pereira Camisão Diretora do Departamento de

Engenharia e Arquitetura – FG.1
COPLAN

Flávio Coelho de Matos Assessor Especial – CC.3 SEMUS
Jayme de Araújo Silva Filho Chefe da Divisão de

Planejamento Urbano CSV-CD
COPLAN

Célio Bastos Gomes Diretor do Departamento de
Planejamento Estratégico – CSV-
DD

COPLAN

Mauro Andrade Assessor Especial – CC.3 SEMDEC
Messias Moraes de Abreu Diretor do Departamento de

Atividades Administrativas –
FG.1

SEMUS

Nazarino França Rodrigues Júnior Assessor Especial – CC.3 AEG
Vilson Ferreira Assessor Especial – CC.3 SEMAGRI

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor a partir
desta data, revogadas as disposições em contrário, em
especial, parte do Decreto n° 14.552, de 22.08.2003,
referente a CÉLIO BASTOS GOMES.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.731
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  de
acordo com as Leis nº 4.440, de 20 de novembro de 1997,
resolve

Nomear, em caráter efetivo, em virtude de Habilitação em
Concurso Público, conforme consta no Edital nº
001/2002, JOEMIR MENDES DA CRUZ, para ocupar o
cargo de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, a partir desta data.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.740
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve

Nomear LORENA OLIVEIRA CARREIRO, para exercer
o cargo em comissão, sem vínculo, de Assessor Especial,
Símbolo CC.3, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda,
a partir de 01 de dezembro de 2003 até 31 de março de
2004, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos
em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO
MARCO ANTÔNIO BERNARDO - ME, 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 024/2003 com
validade até 17 de  novembro de 2007, para a atividade de
Fabricação de Produtos de Padaria, Confeitaria e pastelaria
na  Rua Raimundo Fulin,nº 57, Boa Vista - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.


