
   
 

DECRETO EXECUTIVO Nº 014/2020 
 
 
 

Regulamenta o PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL e dá outras 
providências. 
 

 
VALOIR CHAPUIS, Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 
 

 
D E C R E T A: 
 
 
              Art. 1° - Regulamenta o PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL, dentro do 
programa de Educação Fiscal, instituído pela lei Municipal nº 1.822/2013, com o tema 
“conscientização ambiental reduzindo custos municipais”, com a finalidade de estimular a 
consciência cidadã, o desenvolvimento de senso crítico e social no município de Coqueiros do 
Sul, RS. 
 

Parágrafo único - A Coordenação-Geral do Programa de que versa este Decreto será da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto, Lazer e Assistência Social e Secretaria da 
Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Habitação, de Coqueiros do Sul- RS. 

 
Art. 2° - Fica aprovado, nos termos do Anexo I deste Decreto, o Regulamento do 

PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL, que disciplina os procedimentos administrativos, 
a premiação e os demais critérios a serem observados para fins de sua execução. 

 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul - RS, aos 10 de março de 2020. 
 
 
 

Valoir Chapuis 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Norton Eduardo Baum  
Sec. Mun. Adm. Plan. Ind. Com. e Habitação 
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ANEXO I 

   
REGULAMENTO DO PROGRAMA EU CUIDO COQUEIROS DO SUL 

 
Art.1º – Será confeccionado material gráfico, que conterá em seu interior, orientações 

sobre o impacto do lixo na natureza e os custos para a municipalidade, visando a conscientização, 
dos participantes da importância de da separação e correta destinação do mesmo e os benefícios 
fiscais e humanos decorrentes desta ação. 
 
 Art.2º – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto, Lazer e Assistência Social 
e Secretaria da Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Habitação, deverá orientar os 
professores e através destes os alunos, objetivando criar consciência social. 
 
 §1º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto, Lazer e Turismo deverá 
realizar um concurso onde poderão participar todos os alunos das escolas municipais e estadual, 
para a escolha de um mascote, e o nome do mesmo, que versem sobre o tema “conscientização 
ambiental reduzindo custos municipais”.  
 
  §2º - O mascote e o nome do mascote, escolhidos comporão o material gráfico citado no 
Art. 1º deste regulamento. 
 
 

DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DO PROGRAMA 
 
         Art. 3º - O concurso referente ao tema “conscientização ambiental reduzindo custos 
municipais”, no Município de Coqueiros do Sul, será dividido em dois módulos: 
 
Módulo I – criação de um desenho “Mascote” que represente a campanha “conscientização 
ambiental reduzindo custos municipais”; 
Módulo II – Nome para o (a) Mascote; 
 
DO CONCURSO 
 
Módulo I: Criação do Mascote (desenho) 

a) Poderão participar os alunos de todas as séries do ensino fundamental e médio. 

b) Iniciada a etapa, os alunos terão 15 dias para apresentar um desenho que simbolize a 

campanha, cujo vencedor será utilizado pela municipalidade para confeccionar o mascote.  

c) A escolha do melhor desenho do Mascote que representará a campanha de conscientização 

ambiental reduzindo custos municipais, ocorrerá em duas etapas:  

• a primeira na escola (comissão interna) onde serão selecionados 10 desenhos por escola. 

• segunda na Prefeitura (comissão central) de onde sairá o vencedor; 

d) Os desenhos deverão ser efetuados em folha específica (folha de desenho) com margem 

(2cm) e os seguintes dados de Identificação, no verso:                                                 

      - Nome completo da escola: 



            - Nome completo do aluno: 

            - Ano: 

            - Professor (a) responsável: 

 e) Esta etapa do concurso será realizada de março a abril. 

Módulo II – Nome para o (a) Mascote; 
 
a) Poderão participar os alunos de todas as séries do ensino fundamental. 

b) Iniciada a etapa, os alunos terão 15 dias para apresentar o nome que seja compatível com o 

desenho do mascote da campanha, cujo vencedor será utilizado pela municipalidade para nomear 

o mascote.  

c) A escolha do melhor nome para o Mascote ocorrerá em duas etapas:  

• a primeira na escola (comissão interna), cada escola seleciona 5 nomes. 

• a segunda na Prefeitura (comissão central), onde será selecionado o nome mais 

compatível com o mascote. 

d) Os nomes deverão ser entregues em folha específica, e com os seguintes dados de 

Identificação:                                                                    

 - Nome completo da escola: 

- Nome completo do aluno: 

- Ano: 

- Professor(a) responsável: 

- Nome do Mascote: 

e) Esta etapa do concurso será realizada do dia julho a novembro de 2020. 

 
DA PREMIAÇÃO 
 
 Pela participação no concurso, os alunos receberão como prêmio: 
 
Módulo I – criação de um desenho “Mascote” que represente a campanha “conscientização 
ambiental reduzindo custos municipais”; 
- 01 tablet  
 
Módulo II – Nome para o (a) Mascote; 
- 01 tablet  
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul - RS, aos 10 de março de 2020. 
 
 
 

Valoir Chapuis 
Prefeito Municipal 


