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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 

SEMSUR FAZ LIMPEZA EM 
CÓRREGO DOS MONOS 

 
 
  A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  

passou  o primeiro dia útil do ano lavando e tirando a 
sujeira deixada pelas fortes  chuvas, no Distrito de Córrego 
dos Monos, na tarde do dia 1o de janeiro. Devido à grande 
quantidade de água trazida pela chuva, o córrego que passa  
no Distrito transbordou, alagando ruas e casas, 
ocasionando perda parcial  de mobiliários, utensílios 
domésticos e roupas dos moradores. 

 O  Secretário da Defesa Civil Carlos Leal Conde 
visitou a área atingida pela enchente, acionou a limpeza 
pública para minorar a situação dos moradores e disse que 
vai se reunir com as lideranças comunitárias do Distrito e 
também com o Vereador daquela região para, juntos, 
discutirem uma solução definitiva, para o problema 
freqüente da cheia do córrego, que tira o sossego dos 
moradores  em ocasiões de chuvas fortes. 

 
 
 

CASA DE CULTURA RECEBEU MAIS DE 13 
MIL VISITANTES EM 2002 

 
 
 
 A Casa de Cultura “Roberto Carlos” recebeu, no 

ano de 2002, 13.917 visitantes, em sua maioria oriunda dos 
estados  da Federação Brasileira  e do exterior. Em dois 
anos de funcionamento, já recebeu 32.881 pessoas, entre 
visitantes e fãs do cantor e compositor Roberto Carlos. 

 Neste período de férias, está aberta ao público  de 
segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas. Aos sábados, 
domingos e feriados prolongados, das 09 às 13 horas. 
Durante o ano de 2002, a Casa foi palco de vários eventos, 
como a festa de comemoração do aniversário dos 61 anos 
de Roberto Carlos, que transcorreu em 19 de abril, entrega  
de títulos de amigos da Casa de Cultura,                
exposição, em junho, do acervo dos fãs  Irmãs Volpato e 
Jorge Gomes, sobre a vida e a obra do Rei, eleição da 
Associação dos Músicos, lançamento de CD de Leila & 
Geovani em junho, abertura de um quiosque para a 
comercialização de artesanato local e,  encerrando as 
atividades, houve uma Cantata de Natal. 

PRAÇA DE FÁTIMA  RECEBEU  PÚBLICO DE 
2 MIL PESSOAS POR SEMANA 
 
 
 
 O Administrador da Praça de Fátima José Pedro 

Mendes Barbosa informou que o Circo da Cultura não terá 
atividades durante o mês de janeiro, porque os seus 
servidores foram incluídos no projeto de férias coletivas, 
da Prefeitura Municipal. 

  Na oportunidade, disse que encerrou o ano de 
2002 com um saldo bastante positivo, pois todos os 
domingos, de modo geral, recebeu, em média, 2 mil 
pessoas nos bailes/forrós,  promovidos pela 
Administração, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. Esses eventos foram abertos ao 
público. 

 Ainda no decorrer do ano, foram realizados 
encontro de Folia de Reis, em janeiro, e outro, em 
fevereiro. 

 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL REALIZA MAIS DE 
33 MIL ATENDIMENTOS 

 
 
 
 A Biblioteca Pública Municipal, com sede  na 

Casa dos Braga, realizou, em 2002, 33.752 atendimentos, 
nos setores de pesquisa e empréstimo de livros. Foram 
emprestados aos estudantes, professores e ao público em 
geral, 9.745 livros, dos mais diversos títulos. O setor de 
pesquisa recebeu  23.937 pesquisadores. A Biblioteca 
recebeu 781 visitas de turistas de Goiânia, São Paulo, 
Curitiba e Vila Velha, entre outros. 

  
 
 

ENTRA EM AÇÃO A OPERAÇÃO VERÃO DA 
GUARDA MUNICIPAL 

 
 
 
 O Secretário Municipal de Segurança e Trânsito 

Coronel Paulo César Pereira informou que começou ontem 
(02/01), a Operação “Verão”, da Guarda Municipal, que se 
estenderá  até o final das férias. 

 Segundo o Secretário, essa intensificação na 
fiscalização visa diminuir o número de arrombamentos às  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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residências fechadas, neste período do ano, 
cujos  proprietários  e familiares se 
encontram ausentes. 

 
 
 

COMITÊ FAZ APELO  PARA 
EVITAR PROLIFERAÇÃO DO 

“AEDES” 
 
 
 
 O Presidente do Comitê de 

Combate à Dengue de Cachoeiro de 
Itapemirim Jathir Moreira está fazendo um 
apelo aos moradores que estão se ausentando 
da Cidade, especialmente aos que viajarem 
para o litoral, que venham regularmente, uma  
vez por semana, ou deixem uma pessoa 
encarregada de abrir a residência, fazer 
limpeza no quintal e na piscina. 

 No caso de estarem viajando, que 
deixem um vigia ou o vizinho cuidando do 
imóvel, para evitar a criação de focos do 
mosquito transmissor da  Dengue, e a 
recepção desagradável no retorno, com a 
picada do “Aedes” e a contração da doença. 

 Segundo Jathir, essa contribuição 
dos moradores nesse período é muito 
importante, porque não adianta a Prefeitura 
realizar o trabalho na via pública, se o imóvel 
estiver fechado e sem conservação. 

 Moreira adiantou que, nos próximos dias, o Comitê 
distribuirá uma cartilha, que está em fase final de confecção, aos 
moradores, com dicas dos cuidados preventivos que cada morador 
pode ter, sem nenhum custo financeiro, para combater o mosquito e 
prevenir a Dengue  na família 

 
 
 

COMEÇA INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DE 
GUARDA MUNICIPAL E AGENTE 

  
 
 
  A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal 

de Administração, abrirá no período de 13 a 17 de janeiro, inscrição 
para admissão, através de concurso público, para o preenchimento de 
vagas nos cargos de guarda municipal e agente de trânsito. São 68 
vagas, sendo 09 para agente de trânsito e 59 para guarda municipal, 
incluindo a sede e os distritos de Burarama, Coutinho, Conduru, 
Córrego dos Monos, Itaóca, Pacotuba, São Vicente e Vargem Grande 
de Soturno. 

 Para fazer a inscrição, o candidato precisa ser brasileiro, ter 
no mínimo 18 anos, estar em dia com a obrigação eleitoral e militar, 
ter  mínima de l.68 m para homem e 1.65 m para mulher, não possuir 
antecedentes criminais e nem ser réu em processo criminal,  não ter 
sido demitido, licenciado ou excluído de órgão público civil ou militar 
por motivos disciplinares ou conduta inadequada.  

 O interessado deve, também, ter habilitação e  escolaridade 
exigida para exercer o cargo e possuir carteira de habilitação, no dia 
da nomeação, no mínimo na categoria A/B. No ato da inscrição, 
precisa preencher um requerimento fornecido no local, entregar uma 
foto 3 x 4, xerox do documento de identidade acompanhada do 
original, da escolaridade exigida, e comprovante de conclusão de 
curso com experiência no manuseio de arma de fogo,  para a guarda 
Municipal. 

 A inscrição pode ser feita das 08 às 17 horas, de segunda a 
sexta-feira, no prédio do Caic, no bairro do Monte Cristo. A taxa de 
inscrição é de  R$ 20,00 para guarda Municipal e de R$ 30,00,  para 
agente de trânsito, que deve ser paga na agência 115 do 
Banestes,conta número 8941.494 – Faccaci/ Concurso Público/PMCI. 

  
 
 

CANDIDATO INSCRITO DEVE RETORNAR AO CAIC 
PARA RETIRAR CARTÃO 

 
 
 
 Todos os candidatos inscritos no Concurso Público para gari 

deverão ficar atentos, porque precisam retornar no período de 13 a 15 
de janeiro, para retirarem o cartão de inscrição, que, junto com um 
documento de identidade, vai possibilitar o acesso ao local das provas. 
No cartão,  deverá estar escrito o horário  e o  local. A Prefeitura de 
Cachoeiro está oferecendo 72 vagas. 
 
 
 
 

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 435/2002 
 
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 
12399/2002, de 09.07.2002, resolve 
 
 
Conceder à servidora municipal PATRÍCIA BRANDÃO 
RIZZO, Oficial Administrativo II V A 09 B, lotada na 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Assuntos 
Legislativos, licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, no período de 02 (dois) anos, a 
partir de 02 de setembro de 2002, nos termos do Artigo 
105 da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de outubro de 2002. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 492/2002 
 
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 19799/2002, de 
19.11.2002, resolve 
 
Considerar de efetivo exercício o afastamento de 
CRISTINA CARLA DE ALMEIDA IGNEZ DA 
CRUZ, Professor PEF-A I IV A 07 E, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, em virtude de luto, pelo 
falecimento do pai da servidora, nos termos do Artigo 152, 
Inciso II, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, no período de 08 (oito) 
dias, a partir de 09 de novembro de 2002. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2002. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 493/2002 
 
 
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 15294/2002, de 
27.08.2002, resolve 

 
Instaurar Inquérito Administrativo, em conformidade com 
a Lei n º 4.891, de 29.12.99 e o Art. 5º da Lei 4.564, de 
29.05.98, a fim de apurar responsabilidade em acidente de 
trânsito ocorrido com o veículo caminhão Ford Cargo 
1617, placa MPO – 8816, no dia 15.06.2002, sob a guarda 
do servidor municipal JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA, 
Motorista Especializado em Coleta e Compactação de 
Lixo IV A 07 A, lotado na Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos.  
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2002. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 540/2002 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
8972/2000, de 12.05.2000, resolve 
 
Conceder a ADRIANA VIANA GRILLO pensão no 
valor de R$ 330,40 (Trezentos e trinta reais e quarenta 
centavos) mensais, com efeitos financeiros retroativos a 
01 de agosto de 2000, por motivo do falecimento de seu 
companheiro, o servidor efetivo desta PMCI, RALPH 
COUTINHO LOPES JÚNIOR, Médico Clínico, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de dezembro de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

PORTARIA Nº 546/2002 
 
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 13088/2002, de 
19.07.2002, resolve 
 

Art. 1 º - Aprovar o nome do servidor municipal 
ADEIR BRUGNARA, exercendo o cargo efetivo de 
Motorista IV A 07 B, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, avaliado para efeito de Promoção Horizontal, 
de que trata o Artigo 19, da Lei nº 4.000, de 05.12.94, 
referente ao Biênio 1998/2000, sendo promovido da letra 
B para a C.  

 
 
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 

com efeitos financeiros retroativos a 19 de julho de 2002, 
revogadas as disposições em contrário. 
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Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2002. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 

SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 

COMUNICADO 
 
 
ELÉTRICA FAÍSCA LTDA, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S., SEMMADES, a Licença Prévia 
(LP), através do processo 9726/01, para exercer a 
atividade de oficina mecânica, pintura, reparação ou 
manutenção em geral em veículos e/ou maquinários, na 
Rodovia Cachoeiro X Atílio Vivácqua, 93, Aeroporto – 
Cachoeiro de Itapemirim – E.S. Não foi pedido 
EIA/RIMA. 

 
 

COMUNICADO 
 
GM CALÇADOS LTDA, torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S., SEMMADES, a Licença de 
Operação (LO), através do processo 16.457/00, para 
exercer a atividade de fabricação de calçados, Av. 
Aristóteles Menicucci, 40, Valdir F. Amorim, Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S.  

 
 

COMUNICADO 
 
 
IZAINOS CORTEZINI, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S., a Licença Prévia nº 128/2002 com 
validade 19/12/2003, para fabricação de estruturas 
metálicas sem tratamento químico superficial e/ou pintura 
por aspersão, Rua José  Francisco Prates, Aeroporto – 
Cachoeiro de Itapemirim – E.S. Não foi pedido estudo de 
impacto ambiental. 
 
 

COMUNICADO 
 
TOP CALÇADOS LTDA, torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S., SEMMADES, a Licença de 
Operação (LO), através do processo 22.370/00, para 
exercer a atividade de fabricação de calçados, Av. 
Aristóteles Menicucci, 40, Valdir F. Amorim, Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S. 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO 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  
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