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PREFEITO CONVIDA MÉDICOS GREVISTAS
PARA REUNIÃO EM SEU GABINETE NA

NOITE DE HOJE

Os sessenta e oito médicos obstetras e
anestesiologistas, plantonistas dos hospitais do município,
que se encontram em greve desde os primeiros minutos do
último dia 16, foram convidados a participar na noite de
hoje, a partir das 18h00, de uma reunião no auditório do
Gabinete do Prefeito, no centro da cidade, juntamente ao
superintendente regional de Estado da Saúde Francisco
Rossetto, também o secretário municipal interino da Saúde
Jathir Moreira, o prefeito Theodorico de Assis Ferraço e os
superintendentes dos hospitais do município, para
discutirem a atual situação da greve no município.

O prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço, após manter contato com a Procuradoria Geral do
Estado, o Ministério Público e a Justiça Federal, resolveu
tomar sérias medidas ainda nesta noite, dependendo do
resultado da negociação com os médicos. “Buscamos uma
solução amigável. Não podemos deixar continuar uma
situação crítica como esta, com nossas parturientes se
deslocando para outros municípios, correndo riscos de vida
juntamente a seus bebês. Ainda hoje, não sabemos ainda
de que jeito, daremos fim a este problema", declarou
Ferraço, que esteve reunido por toda a manhã de hoje com
os superintendentes dos hospitais do município, buscando
soluções imediatas para a questão.

GOVERNADOR VISITA CACHOEIRO NA
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

Está prevista para a próxima quarta-feira, dia 21,
uma visita do governador do Estado Paulo Hartung a
Cachoeiro de Itapemirim.

Sua chegada está prevista para as 10h00 da
manhã, na Rodovia do Contorno, na localidade de Cobiça
– local onde o prefeito municipal realiza obras de
recuperação de um trecho danificado, em dezembro, pelas
chuvas.

Às 11h00, o governador, acompanhado do
prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço, deverá
visitar as obras do Cread, na Cidade Universitária, em
Morro Grande – BR 482 e, em seguida, também o novo
hospital infantil, no bairro Aquidabã.

Às 11h30, haverá uma entrega de viaturas ao
batalhão da Polícia Militar, na Praça Jerônimo Monteiro,
no centro da cidade.

FILAS DO CRE JÁ ESTÃO DIMINUINDO

Em caráter experimental, a Secretaria Municipal
de Saúde – Semus já está aplicando um novo sistema de
marcação de consultas para o Centro de Referência de
Especialidades – CRE desde a semana passada.

“É uma medida imediata, a fim de diminuir um
pouco o fluxo de pessoas que buscam um número para as
consultas. Para começar, estamos experimentando o novo
sistema nos bairros Village da Luz, União, Zumbi e
Aeroporto, com a população destes bairros realizando a
marcação de consultas nas Unidades de Saúde mais
próximas de suas residências, não precisando se dirigir ao
CRE. Está dando certo. Somente na semana passada,
foram marcadas 250 consultas, ou seja, foram menos 250
pessoas enfrentando filas”, explicou Jathir Moreira.

Quanto ao sistema informatizado apresentado na
semana passada por uma empresa do Sul do País para ser
implantado em Cachoeiro, o secretário interino da Saúde
explica, que está em estudos pela Prefeitura Municipal,
mas que deverá ser implantado ainda neste primeiro
semestre do ano.

SEMDECON ORIENTA CONSUMIDORES
PARA O USO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS

A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
de Cachoeiro – Semdecon/Procon alerta os consumidores
cachoeirenses quanto aos riscos do emprego de cheques
pré-datados. Técnicos da Semdecon explicam, que apesar
de o cheque constituir uma ordem de pagamento (artigo 32
da Lei nº 7.357/85), o pré-datado é hoje uma instituição
aceita pelo mercado. Entretanto, nem sempre o pré-datado
é respeitado, e o consumidor pode ter uma surpresa
desagradável com o desconto antes do prazo.

“Hoje existe um entendimento da Justiça
admitindo que o fornecedor que apresenta cheque pré-
datado antes da data combinada deve responder pelos
danos materiais e morais causados ao consumidor. O
banco não pode ser responsabilizado, pois o cheque é um
título de crédito à vista”, avisam.

Recentemente, a Justiça deu ganho de causa a
uma consumidora que teve um pré-datado descontado
antes do prazo. A empresa foi condenada a pagar
indenização nesses casos. Assim, o pré-datado não deve
ser visto como ordem de pagamento à vista, mas como
uma nota promissória. Para emitir um pré-datado, é
necessário ter confiança no fornecedor.

“O cheque deve ser sempre nominal e com a data
em que deverá ser depositado. Atenção: nunca preencha
com o dia da compra. Também não se deve assinar no
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verso, porque o cheque poderá ser
passado para terceiros, que poderão
depositá-lo antes da data. Para maior
segurança, é bom pedir para constar da
nota fiscal o número do cheque e a data
em que deve ser depositado”, reforçam os
técnicos da Semdecon.

QUASE 500 TURISTAS
PASSARAM PELA CASA DE

CULTURA ROBERTO CARLOS
NA ÚLTIMA SEMANA

O número de turistas que visitam
a Casa de Cultura Roberto Carlos cresce a
cada semana neste período de férias
escolares. Somente na última semana, o
número cresceu para 489 visitantes,
desses apenas 142 de Cachoeiro,
incluindo visitantes de distritos, como
Pacotuba e Burarama. O restante de
vários municípios do Estado, também de
outros Estados e até de outros países,
como os Estados Unidos, vindos de San
Diego, e da Bolívia, vindos de La Paz.

Os Estados que nos prestigiaram
com suas visitas foram Bahia (Itabuna),
Rio de Janeiro (capital e cidades como
Niterói, Campos e Cordeiro), Distrito
Federal (Basília), Minas Gerais (Vila Rio
Branco, Guidoval, Araxá e Divinópolis),
São Paulo (Araçoba da Serra, São Paulo,
São José dos Campos e Osasco), Rio
Grande do Norte (Natal), Mato Grosso
(Cuiabá), Ceará (Fortaleza e Juazeiro do
Norte), Santa Catarina (Florianópolis),
Pernambuco (Recife), Tocantins
(Palmas), Rio Grande do Sul (Caxias do
Sul) e Pará (Belém).

Aqui do Estado do Espírito
Santo, os turistas vieram de Marataízes,
Vargem Alta, Muqui, Castelo, São

Mateus, Venda Nova do Imigrante, Atílio Vivácqua, Anchieta, alegre, Nova
Venécia, Vila Velha, São Domingos, Vitória e Guaçuí.

A expectativa da direção desta Casa de Cultura para este período é
de que este número aumente ainda mais.

SEMUS PROPÕE À POPULAÇÃO QUE, JUNTAS, PONHAM
UM FIM NO MOSQUITO DA DENGUE

A Secretaria Municipal de Saúde – Semus, através de seu secretário
em exercício Jathir Moreira, preocupada em conscientizar a população
quanto ao perigo do aumento do índice de infestação predial do mosquito
transmissor da Dengue, vem realizando um intenso trabalho de divulgação
em todo o município, não só com a visita de agentes e fiscais às
comunidades, mas também com a distribuição de panfletos explicativos.

“Felizmente, não temos registrado nenhum caso da doença no
município, mas é assustador o aumento da infestação do mosquito nestes
últimos dias, por ocasião das chuvas. Precisamos da colaboração da
população neste combate”, reforça Jathir Moreira.

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, da Semus,
explicam que a prevenção da Dengue depende da eliminação do mosquito,
pois não existe uma vacina contra a doença. “O uso de inseticidas é um aliado
para o combate do mosquito, mas não resolve o problema. Estejam sempre
atentos aos focos, principalmente em águas paradas”, alertam.

Segundo informações do CCZ, o mosquito gosta de lugares com
acúmulo de água, como os encontrados em depósitos de lixo, pneus velhos,
vasos de plantas, garrafas e caixas d’água. Os primeiros sintomas da dengue
clássica são dor de cabeça intensa, febre alta, dores no corpo e nos olhos,
manchas avermelhadas, náuseas, fraqueza e falta de apetite. A doença dura
entre cinco e sete dias e termina de modo abrupto. São comuns as queixas de
fadiga e depressão por mais algumas semanas.

No caso da dengue hemorrágica, no início da doença, os sintomas
são os mesmos da dengue clássica, mas quando a febre diminui, surgem
sangramentos nas gengiva, na urina, na pele, nas fezes (ficam com a cor
escura), podendo ocorrer vômitos e escarro com sangue, dor abdominal e
choque. Sintomas do choque: tontura, pele fria e pálida, suor abundante,
pressão baixa, pulso fino e rápido, respiração rápida e apatia. Todos estes
sinais são de alerta e exigem cuidados urgentes.

Para o combate à Dengue, os agentes orientam tomar alguns
cuidados em casa e no trabalho. Primeiramente, para não deixar o mosquito
se reproduzir, é preciso acabar com a água parada. O melhor procedimento é
o seguinte:

- Guardar as garrafas vazias de boca para baixo.
- Tampas, copos descartáveis, latas e pneus velhos devem ser

destruídos ou bem acondicionados e colocados para coleta de lixo.
- Substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Esfregar com pano ou bucha a parede dos recipientes para eliminar

completamente os ovos do mosquito.
- Caixas d’água, poços, tambores, cisternas e qualquer outro depósito

de água devem ser muito bem tampados.
- Limpar as calhas e a laje da casa e manter a água da piscina muito

bem tratada.
- Lavar bem os bebedouros de animais e trocar a água diariamente. 

PREFEITO FERRAÇO ACOMPANHA DE PERTO A
FINALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO

CONTORNO
O trecho próximo à localidade de Cobiça, na Rodovia do Contorno,

que vem sendo recuperado pela Prefeitura Municipal, vem recebendo uma
atenção especial do prefeito Ferraço.

Na manhã de hoje, o prefeito acompanhou toda a movimentação da
obra, prometendo concluí-la até amanhã, terça-feira, já liberando o trânsito
para os carros pesados que estão ‘cortando’ a cida.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 5535

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.394,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, COM REDAÇÃO
MODIFICADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.492, DE 17
DE NOVEMBRO DE 2003 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 - O § 1º do Art. 63, da Lei Municipal nº
5.394, de 27 de dezembro de 2002, com a redação alterada
pela Lei Municipal nº 5.492, de 17 de novembro de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 63 - .........................................................

§ 1º - A isenção de que trata este artigo será
concedida aos imóveis utilizados como residência por seus
proprietários, sendo extensiva aos imóveis cedidos para
moradia de familiares e que não tenha fins comerciais e
lucrativos para os proprietários dos mesmos, atendida as
exigências constantes no seu “caput”.

Art. 2º - esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de janeiro de 2004.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.772

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

Nomear o servidor MESSIAS MORAES DE ABREU
para exercer o cargo em comissão de Gerente para
Assuntos Contábeis e Financeiros, Símbolo CC.2, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de janeiro
de 2004 até 31 de março de 2004, fixando-lhe os
vencimentos mensais estabelecidos em legislação vigente e
acréscimos pecuniários no percentual de cinqüenta por
cento, com fulcro no Parágrafo único, Artigo 151, da Lei
n° 4.009, de 20.12.94, combinada com a Lei n° 4.283, de

25.03.97 e Decreto n° 11.268, de 22.01.98, tornando sem
efeito parte do Decreto Municipal nº 14.725/03.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

*Republicado por incorreção

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO DA MESA DIRETORA Nº.  001 / 2004

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, no uso de suas atribuições legais e ainda;

Considerando o art.191 do Regimento Interno,

RESOLVE:

1º) Publicar os Precedentes Regimentais da Casa
para aplicação em casos análogos e ciência de todos,
conforme relação anexa:

Precedente Regimental Nº001/2001
Precedente Regimental Nº002/2001
Precedente Regimental Nº003/2003

2º)  Registre-se e publique-se para todos os
efeitos, em especial regimentais.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 14 de janeiro de 2004.

JUAREZ TAVARES MATA
Presidente

EDISON VALENTIM FASSARELLA
Vice-Presidente

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Primeiro Secretário

ANTÔNIO RIZZO MOREIRA DOS SANTOS
Segundo Secretário

PRECENDENTE REGIMENTAL Nº. 001 / 2001

SESSÃO: de 10 de setembro de 2001

Votos de Congratulação: Votação em bloco –
Possibilidade . os Votos de Congratulação podem ser
apreciados em bloco desde que requerido por vereador
(Decisão Plenária Unânime). Sessão de 10.09.2001.
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PRECENDENTE REGIMENTAL Nº. 002 / 2001

SESSÃO: de 13 de setembro de 2001

Inclusão de matéria para apreciação que não consta no
Jornal da Pauta – Possibilidade. Matéria que não conste no
Jornal da Pauta pode ser apreciada pelo Plenário, desde
que já tenham sido analisadas por todas as Comissões
pertinentes e haja aprovação do Plenário para a inclusão na
Ordem do Dia (Decisão Plenária Unânime). Sessão de
13.09.2001.

PRECENDENTE REGIMENTAL Nº. 003 / 2003

SESSÃO: de 30 de dezembro de 2003

Parecer Jurídico – ausência – Possibilidade de votação da
matéria em trâmite na Câmara, sem parecer jurídico, desde
que esta seja declarada de urgência urgentíssima pelo
Plenário da Casa e não haja tempo hábil para estudos
visando exarar parecer técnico. (Decisão Plenária por
maioria de votos). Sessão de 30.10.03.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

BRASGRAN BRASIL GRANITOS LTDA, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S a Anuência Prévia Ambiental, através
do protocolo nr 15724/03, para  a atividade de
aparelhamento, desdobramento,e beneficiamento de
minerais não metálicos, a Estrada são Joaquim, s/no.,
distrito de São Joaquim, Morro Grande - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

Hotel Urtiga  ltda , torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S  a Licença  de Instalação, através do
protocolo nº 259/2004, para  a atividade de hotelaria, a
Rodovia Cachoeiro x Frade, s/n- Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.  Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

Empresa  de Mineração Santa Clara LTDA, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Licença Prévia Nº 038/2003 com
validade até 13 de  junho de 2004, para a atividade de
Desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento) de
pedras e execução de trabalhos,  em mármore  , ardósia,
granito e outras pedras na  Rodovia do Marmóre
Casemiro Costa ,KM 07, Distrito de Gironda – Cachoeiro
de Itapemirim/E.S.

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como COMBATER a Dengue - (Denuncie
– 3155-5711)

• Destrua tampas, copos descartáveis, lata e

pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das

chuvas e colocados para coleta de lixo.

• Mantenha a água da piscina bem tratada e

sempre limpe as calhas e a laje da sua casa

principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.

• Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em

casa planta que acumulam água nas folhas, como

bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir

a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.

• Troque a água das jarras de flores

diariamente. Lave e escove bem os recipientes para

remover os ovos do mosquito que podem esta colados

nas paredes.

• Esvazie as garrafas que estão fora de uso e

guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares

cobertos.

• Mantenha bem fechadas as caixas d'águas,

poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a

entrada ou saída de mosquitos.

• Troque, todos os dias, a água dos bebedouros

de animais, lavando-os com escova ou bucha.

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor
remédio


