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

SAÚDE CONVOCA CONSELHEIROS PARA
REUNIÃO  ORDINÁRIA

A Presidente  do Conselho Municipal de Saúde,
também titular da pasta da saúde, Terezinha Dardengo,
está convocando todos os membros do Conselho para uma
reunião ordinária hoje (09/10), às 14 horas, no plenário da
Câmara Municipal (prédio do antigo Fórum).

Dardengo informou que a reunião terá como pauta
principal os seguintes temas:  leitura de Atas anteriores,
prestação de contas dos recursos aplicados na área da
saúde,  Dia Nacional de Combate à Dengue, que
acontecerá no próximo dia 23 de novembro, e a discussão
de  outras temas de interesse da saúde pública.

SEMCAJ REÚNE MEMBROS DO
CONSELHO NA ILHA

A Secretária Municipal  da Criança, do
Adolescente e da Juventude Mariza Moreira e também
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos  da Criança
e do Adolescente convida todas as pessoas da sociedade,
preocupadas com a situação do menor, assim como
voluntários, para participarem hoje (09/10), às 16 horas, no
auditório da Secretaria, na Ilha da Luz, da reunião
ordinária do Conselho.

SECRETARIA PAGA MAIS UMA
PARCELA DO PETI

A Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude pagará amanhã (10/10), às 09
horas, na Ilha da Luz, mais uma parcela do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI -.

A titular da pasta, Marisa Moreira, explicou que,
em Cachoeiro, esse projeto está sendo desenvolvido pela
Semcaj, através das oficinas sócio-educativas, e que  cada
criança matriculada recebe a quantia de R$ 25,00 mensais,
como incentivo à extinção do trabalho infantil.

A Secretária frisou que o maior objetivo desse
programa é evitar que essas crianças fiquem expostas a
riscos nas ruas, considerando que, para participar desse
projeto, a criança precisa estar matriculada e freqüentar
regularmente uma escola. No outro horário do dia,  a

criança precisa participar  ativamente das oficinas que são
oferecidas pela Semcaj.

SÁBADO TEM  “CAXU  CRIANÇA”
NA ILHA DA LUZ

No próximo sábado (12/10), “Dia das Crianças”, a
Secretaria Municipal da Criança,  do   Adolescente e da
Juventude  realizará  o “VI Caxu Criança”,  na Ilha da Luz,
quando toda a parte da amanhã será dedicada a
brincadeiras, caminhada, passeio ciclístico,  com
distribuição de pipocas, picolé e algodão doce.

O evento,  que será  aberto ao público, terá a
seguinte programação:

08 horas – Abertura oficial do “VI Caxu Criança”,
na Linha Vermelha (próximo  à antiga Estação). A Semcaj
sairá em caminhada desde o local da abertura, descerá pela
“A Mestiça”, e seguirá pela Avenida Beira – Rio, até a Ilha
da Luz, acompanhada  pela Banda Marcial do Liceu
“Muniz Freire”.

Essa caminhada tem o objetivo de apresentar, aos
Cachoeirenses, os projetos que são desenvolvidos pela
Semcaj, através de  faixas e cartazes contendo os nomes  e
slogan dos projetos desenvolvidos pela Secretaria, como:
Programa de “Erradicação do Trabalho Infantil”;  Projeto
“Pequeno Profissional”; oficinas sócio - educativas, entre
outros.

Nesse ínterim, acontecerá o  passeio ciclístico,
que  é tradicional nesta data, promovido pela Rádio
Cidade, que também sairá da Linha Vermelha em direção à
Ponte  do Baiminas e, em seguida,  para a Ilha da Luz.

 Às 09 horas – Abertura dos brinquedos e chegada
da caminhada da Semcaj e do passeio ciclístico,  na Ilha da
Luz. A Rádio Cidade fará animação de palco, através de
brincadeiras com as crianças e distribuição de brinquedos,
além do sorteio de duas bicicletas para os participantes do
passeio ciclístico.

Ás  11 horas – Abertura  oficial da Campanha de
“Desarmamento Infantil”, promovido pela Semcaj, TV
Gazeta Sul, Agência Santana e Editora Abril. Essa
campanha consiste na troca de armas  de brinquedo, por
revistinhas em quadrinhos.

 Às 11h30  horas – o animador Tio Lula assumirá
o palco, para fazer muitas brincadeiras com as crianças.
Durante esse período, acontecerá apresentação das oficinas
de dança e capoeira, pelos alunos da Semcaj.

Durante toda a programação, serão distribuídos
picolés, pipocas, algodão – doce e estarão disponíveis
muitos brinquedos, como balão pula – pula, cama elástica,
parede de alpinismo e  piscina de bolas,  para as crianças
comemorarem o seu dia.

           DI Á R I O  OF I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
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ENCONTRO DE “BATE  FLECHA”
NO ZUMBI

O grupo do “Bate Flecha” do Bairro
Zumbi promoverá,  no próximo sábado
(12/10), mais um “Encontro de Grupos de
Bate Flecha”. Desta feita, o evento, que conta
com o apoio da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, será realizado à Rua
Lourival da Silva, próximo à Escola
Municipal  “Julieta Depes Talon”.

Às 10 horas – será a recepção pelo
anfitrião dos 05 grupos que participarão do
Encontro. Às 12 horas – será servido o
almoço. Às 14 horas -   a apresentação, em
conjunto, dos Bate Flecheiros. Às 15 horas –
será realizada a Procissão, com uma ladainha,
e às 16 horas, a tradicional “Festa Profana”.

 Esse encontro acontece no bairro
Zumbi, em Cachoeiro,  há  15 anos, mas
somente  agora será aberto  ao público.

ORÇAMENTO 2003 JÁ ESTÁ NA
CÂMARA MUNICIPAL

O Prefeito em Exercício Jathir
Moreira assinou o projeto de Lei 122/2002,
que dispõe sobre o Orçamento Municipal
para 2003, e já enviou o texto com mensagem
e justificativa, para ser discutido e  aprovado
na Câmara Municipal.  Segundo a mensagem
em anexo ao projeto, a matéria quer “projetar
uma visão moderna” à administração, “dando
continuidade às ações de governo voltadas
para o atendimento às necessidades do
município”.

Na proposta, constam as previsões
de receita e despesa da ordem de R$

87.632.500,00 para a Administração Direta,  e de R$ 8.823.000,00
para as Autarquias que compõem a Administração Indireta,
alcançando um total de R$ 96.455.500,00.

O valor supera o Orçamento de 2002, fixado em R$ 93,3
milhões. Estão alocados, na proposta orçamentária para 2003, recursos
para obras e serviços considerados essenciais, destinados a áreas como
educação, saúde, urbanismo, assistência social e desporto e lazer,
dentre as quais destacam-se: construção de Escolas de Ensino
Fundamental e Centros de Educação Infantil; quadras poliesportivas;
construção do Hospital Materno-Infantil; manutenção do Hospital
Infantil “Francisco de Assis” e dos prontos-socorros da Santa Casa de
Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e do Hospital Evangélico;
revitalização da cidade, em especial a da Praça Nossa Senhora de
Fátima e manutenção dos serviços de limpeza pública, dentre outros.

Segundo o dispositivo do Regimento Interno da Câmara (art.
148, § 4º), a proposta de Lei Orçamentária tem que ser votada até o
dia 30 de novembro.

PREFEITO EMPOSSA DIRETORIA DO HIFA

A Diretoria provisória do Hospital Infantil “Francisco de
Assis” foi empossada ontem (08/10), pelo Prefeito em Exercício
Jathir Moreira, e será a responsável pela administração da unidade
hospitalar,  até o próximo dia 31 de dezembro. A solenidade
aconteceu no auditório do hospital e contou com a presença dos
Secretários Municipais e dos ex – dirigentes, Senhora Jandira
Pinheiro, Ubirajara Tavares e Francisco Tardin,  que vão continuar
colaborando  como voluntários.

Em seu discurso, Jathir salientou que “o desafio é grande, a
Senhora Jandira é insubstituível, mas, com perseverança e amor,  esta
Diretoria vai conseguir dar seqüência a este dignificante trabalho”. E
lembrando  o Salmo 23,  completou: “Como disse o Salmista, o
Senhor é nosso Pastor e  nada há de faltar neste Hospital”.   O
Presidente empossado é o também Secretário Municipal de Cultura e
Turismo Professor Álvaro Scalabrin.

JANDIRA CONTINUA COMO VOLUNTÁRIA NO HIFA

A ex-Diretora do Hospital Infantil, Senhora Jandira Pinheiro,
sempre otimista, enfatizou : “Aqui todas as tarefas são importantes,  e
se cada um cumprir seu papel, seu compromisso,  o objetivo será
alcançado.  Já fizemos nossas orações para que os novos diretores
sejam orientados pelos administradores espirituais”. E completou:
“Não estamos nos afastando, pois continuaremos dando nossa
contribuição, como voluntários”.

Já o Presidente Álvaro Scalabrin fez questão de destacar a
dedicação dos dirigentes daquela entidade, a quem prestou singela
homenagem com flores, presentes e mensagens de agradecimento. Em
suas palavras, Scalabrin ratificou a fala do Prefeito sobre o grande
desafio e fez sua promessa: “Vamos procurar corresponder e fazer
com que o melhor aconteça.”

 A diretoria do HIFA está assim constituída: Presidente –
Álvaro Scalabrin; 1º Vice – Sílvio Ferreira; 2ª Vice – Vera Maia; 1º
Secretário – Camilo Luiz Viana; 2º - Secretário – Hermogênio
Volpato Neto; 1º Tesoureiro – Renato Ramos Magalhães; 2º
Secretário – Ary Moreira e os Vogais: Marilene Depes e Wagner
Medeiros.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
Oficial Administrativo: Robson Sabadine:
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 405/2002

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta no processo protocolado sob o nº 16929/2002, de
25.09.2002, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do
Artigo 91 da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, à servidora municipal
EVA GONÇALVES GOMES, Auxiliar de Enfermagem
IV B 08 B, lotada na Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude, no período de 15 (quinze)
dias, a partir de 17 de setembro de 2002, conforme
atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO FISCAL TRIBUTÁRIA
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS

AUTO  DE  INFRAÇÃO

CONTRIBUINTE: CONSTRUTORA SARMENTO
S/C LTDA

ENDEREÇO:RUA HELIO JÚNIOR, 22 – VILA RICA
CIDADE:CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
CGC:31.477.987/0001-63INSC. MUN.: 11.591-0
ATIVIDADE:CONSTRUÇÃO CIVIL

AUTO DE INFRAÇÃO Nº:

0058/2002 VALOR R$ 2.680,46
TOTAL VALOR R$ 2.680,46

NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE,
FICA A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA
INTIMADA A RECOLHER AOS COFRES
MUNICIPAIS O CRÉDITO DISCRIMINADO OU A
IMPUGNAR SUA EXIGÊNCIA NO PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO
DESTE. NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO OU
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, O CRÉDITO
FISCAL EXPRESSO EM REAL, SERÁ INSCRITO EM
DÍVIDA ATIVA.

Cachoeiro De Itapemirim, 07 DE Outubro DE 2002.

EUNICE MARIA RODRIGUES
Chefe da Divisão Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO

CGC CACHOEIRO LTDA-ME, CNPJ 05.0343488/001-
91, situada à Av. Francisco Mardegan, S/N, Galpão 02,
Aeroporto, torna público que requereu à SEMMADES –
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a Licença Prévia (LP) para
liberação da inscrição municipal atividade: comércio
varejista de material elétrico em geral, reparação e
manuntenção de máquinas e equipamentos elétricos e
comércio varejista de material de construção.

DATACI

RESOLUÇÃO  004/2002

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA EMPRESA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI, no uso de
suas atribuições estatutárias e, considerando a deliberação
do Conselho de Administração em reunião ordinária de 5
de julho  de 2002.

RESOLVE:

- Homologar, a Tomada de Preços 001/2002,  para
pagamento parcelado e após verificado com a equipe da
DATACI, o máximo de redução possível com conseqüente
redução de preços, tendo em vista a queda na arrecadação
do município.
- Incumbir o Sr. Renato Magalhães de efetuar
estudo da situação funcional dos servidores da DATACI
- Encaminhar a Coordenação do PMAT, vários
Pedidos de Micros, a fim de direcionar a distribuição,
dentro da necessidade apresentada para cada secretaria,
sendo que, os equipamentos obsoletos que sobrarem
deverão ir a leilão.
- Solicitar a equipe técnica da DATACI relatório
sobre a  utilização de um Servidor IBM instalado na
Dataci, e caso o mesmo possa ser disponibilizado, será
cedido em forma de comodato à SEME, ficando o custo de
seu upgrade a cargo da SEME.
- Que após relatório final da auditoria, o conselho
deverá reunir-se para apreciação e decisão definitiva
quanto aos Contratos da Conectiva e do Sr. Wagner
Sabino dos Santos.
- Abrir processo licitatório para contratação de
serviço de comunicação de dados da rede privada da
PMCI, sendo que, para elaboração do edital será
constituída comissão específica, e para o processo
licitatório será mantida a Comissão de Licitação da
DATACI, assessorada pela Comissão Municipal de
Licitação.
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Essa Resolução entra em vigor a partir de 5 de julho  de
2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 5 de julho  de 2002.

ELISEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RESOLUÇÃO  005/2002

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA EMPRESA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI, no uso de
suas atribuições estatutárias e, considerando a deliberação
do Conselho de Administração em reunião ordinária de 21
de junho  de 2002.

RESOLVE:

- Encaminhar cópia da Notificação sobre
Reclamação Trabalhista apresentado por Wagner Sabino
dos Santos-Processo n°. 01,453,2002.131-17.00-7 RT,  à
Procuradoria Geral do Município, que após análise,
agendará reunião com o conselho administrativo para dar
conhecimento preliminar do que deverá ser feito em
atendimento à referida Reclamação Trabalhista.

Essa Resolução entra em vigor a partir de 6 de agosto  de
2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 6 de agosto  de 2002.

ELISEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RESOLUÇÃO  006/2002

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA EMPRESA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI, no uso de
suas atribuições estatutárias e, considerando a deliberação
do Conselho de Administração em reunião ordinária de 4
de setembro  de 2002.

RESOLVE:

- Prorrogar os contratos da Empresa Capixaba de
Conservação e Limpeza ,  Tecnocoop Informática e
Cardápio S/C L, por mais ano, devendo ser feita pesquisa
de mercado para todos os serviços referentes a estes
contratos, a fim de apurar se os mesmos estão dentro da
média praticada pelo mercado.
- Solicitar situação salarial atual e em maio de
2001dos funcionários , para só então deliberarem sobre a
circular 03/2002 do SINDPD, referente ao dissídio
01/05/02 a 30/04/2004
- Conceder ajuda de custo no valor de 50% das
mensalidades do curso de pós-graduação em

Desenvolvimento de Sistemas para a internet aos
funcionários Cláudio Teixeira Miguel e Marcelo Tadeu
Monteiro Freitas,
- Permitir acesso de funcionários da DATACI, e da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim(
Administração Direta e Indireta).ao convênio firmado com
a Telefônica Celular para aquisição de linha telefônica
celular.

Essa Resolução entra em vigor a partir de 4 de setembro
de 2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 4 de setembro de 2002.

ELISEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

COPIA

RELATÓRIO RESUMIDO

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO: 21614/2001-
PROCESSO: 88814
REFERÊNCIA:SEQUENCIAL: 2.6158/2001
ASSUNTO: Inquérito Administrativo
INDICIADO: ELSON DE OLIVEIRA MOTA

Com fundamento na alínea “d”, I, art. 192 da Lei 4009/94
a COPIA deixa de sugerir nova punição e confirma a pena
de ADVERTÊNCIA já aplicada ao servidor em
16.11.2001, eis que a motivação da mesma é aquela que
conta do memorando 376/01.

A Comissão

AGERSA

PORTARIA Nº 041/2002.

O Diretor da AGERSA - Agência Municipal de Regulação
dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim-
ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Art.
22, alínea b, da Lei  nº 4798/99, resolve:

Art. 1º -  NOMEAR  o Sr° MARCOS BUENO
SILVA, a partir  de 08/10/2002  na função de Diretor
Geral,  concumulativamente com o cargo de Gerente
Administrativo e Financeiro, por tratar-se de ordens
médicas.

Art. 2° -  Esta portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2002.

EDSON CARONI
Diretor Geral
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