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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 

PREFEITURA CONSEGUE RECURSOS PARA 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
 
 
 
  O Prefeito Theodorico Ferraço assinou convênio 

com a União, através da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – 
Sedu –,  no valor de  R$ 816.000,00, para a execução de 
obras de  drenagem, pavimentação e contenção de encostas 
em vias urbanas do Município. 

  O custo total do projeto é de R$ 1.130.160,00, 
sendo que R$ 314.160.00 são oriundos da contrapartida do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. Os recursos são do 
Programa Pro-Infra, cujas parcelas serão repassadas ao 
Município pela Caixa Econômica Federal. A assinatura 
ocorreu no dia 23 de dezembro/02 e as obras deverão ser  
executadas até 23/11/03. 

  
 
 

PREFEITURA ENTREGA AMBULÂNCIA 
PARA ATENDER O INTERIOR 

 
 
 
 O Vice Prefeito Jathir Moreira informou ontem 

(09/01), que entrega hoje (10/01), no interior do 
Município, veículos equipados tipo ambulância, para  
atendimento de urgência e emergência aos moradores  de 
Pacotuba e de Coutinho. Às 18 horas, será na localidade de 
Pacotuba e às 19 horas, em Coutinho. Essa é uma 
solicitação antiga dessas comunidades, que está sendo 
atendida pela Prefeitura. 

 
 
 

SEMMADES REALIZA  TRABALHO 
VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
 
 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, através do Departamento de 
Educação Ambiental, realizou, durante o ano de 2002, um 
trabalho direcionado para estudantes e comunidade, 

visando a proteção e conservação das áreas verdes e 
mananciais, para a melhoria da qualidade de vida da 
população. 

Assim sendo, foram realizados, junto à rede, 
programas de educação ambiental escolar, pesquisa 
bibliográfica, oficinas  com temas de meio ambiente em 
creches, palestras e  coleta de sementes de espécies nativas 
da Mata Atlântica.  E  ainda, foram  distribuídas  192  
mudas de espécies nativas de Mata Atlântica, organizada  e 
executada a “V Semana do Meio Ambiente” e a Feira do 
Verde. Foi, também,  realizada reunião e discussão sobre a 
Lei das Águas, tendo havido participação no Seminário 
“Água e Cidade”, na Faculdade “São Camilo” e foi feita 
uma visita à Estação de Tratamento  de Água e de Esgoto 
da Citágua. 

 
 
 

MAGISTÉRIO OFERECE 95 VAGAS PARA 
PROFESSOR E AUXILIAR 

 
 
 
 Começará, na próxima segunda-feira (13/01), 

prosseguindo até dia 17 de janeiro, a inscrição para o 
concurso público da Secretaria Municipal de  Educação, 
para o preenchimento de 95 vagas  nos cargos de professor 
– PEI – A, PEI – B  e auxiliar de serviços de Centro de 
Educação Infantil.  

 A inscrição pode ser feita das 08 às 17 horas, na 
Faccaci, no prédio do Caic, do bairro IBC. No ato da 
inscrição, além do comprovante do pagamento da taxa de 
inscrição, o candidato precisa ser brasileiro nato ou 
naturalizado, ter idade mínima de 18 anos,  estar quites 
com o serviço militar, estar em pleno gozo dos direitos 
políticos e civis e ter habilitação exigida por lei para o 
cargo, entregar xerox do documento de identidade ou da 
carteira profissional, acompanhada do original, e ainda 
declarar o estado civil e o número de filhos. 

 A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para o cargo de 
professor, e de R$ 20,00, para o auxiliar de serviços do 
CEI, a ser recolhida no Banestes S/A em favor da Faccaci/ 
Concurso/PMCI – conta número 8.941.494 – Agência 115.   
A ficha de inscrição será retirada e preenchida na hora, 
com letra legível. 

 Existem, na Seme, 10 vagas para professor – PEI 
– A, com habilitação mínima de magistério, a nível de 
ensino médio, para trabalhar 40 horas semanais e atuar 
com a clientela de  0 até 03 anos. O salário inicial é de  R$ 
381,49. Para o professor PEI – B, são oferecidas 57 vagas, 
também com escolaridade mínima de magistério a nível de  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

JATHIR GOMES MOREIRA 
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ensino médio, para trabalhar 25 horas 
semanais, com salário inicial de R$ 262,29 e 
atuar com a clientela de  04 a 06 anos. 

 A primeira parte do concurso será a 
prova escrita de múltipla escolha e discursiva, 
que é eliminatória. A segunda parte será a 
prova de títulos, que é classificatória. Para o 
cargo de auxiliar de serviços de Centro de 
Educação Infantil existem 28 vagas, para uma 
carga horária de 40 horas, para atuar com a 
clientela de 0 até 03 anos. O salário inicial é 
de R$ 230,82. A primeira parte será prova 
escrita de caráter eliminatório, composta de 
questões  de português e matemática, e a 
segunda fase será a  de títulos.   

 
 
 
 

SEGURANÇA E TRÂNSITO ABREM 
CONCURSO PARA 68 VAGAS 

 
 
 
 A Secretaria Municipal de 

Segurança e Trânsito abrirá, na próxima 
segunda-feira (13/01), prosseguindo até dia 
17, inscrição para  guarda municipal  e agente  
de trânsito,  para o preenchimento de 68 
vagas, sendo 59 para guarda e 09 para agente, 
na sede do Município e no interior.   

  A inscrição pode ser feita das 08 às 
17 horas, na Faccaci, no prédio do Caic, no 
bairro Monte Cristo. A taxa de inscrição é de 

R$ 30,00 para agente municipal de trânsito e de R$ 20,00,  para 
guarda municipal,  a ser paga no Banestes S/A- agência 115- conta 
8.941.494, em favor da Faccaci/concurso/PMCI. 

 No ato da inscrição,  o candidato  precisa ser brasileiro nato 
ou naturalizado, ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as 
obrigações eleitorais e militares,  ter altura mínima de 1,68 m para  
homem e 1,65m  para mulher,  não possuir antecedentes criminais e 
nem estar respondendo a processo criminal,  ter o ensino médio 
completo e carteira de habilitação  na categoria A/B, devendo, 
também, entregar xerox do documento de identidade ou da carteira 
profissional acompanhada do original,  e uma foto 3 x 4. 

  Para o cargo de guarda municipal, é exigida a escolaridade 
mínima do Ensino Fundamental para trabalhar 40 horas semanais, mas 
o candidato precisa possuir certificado  do curso completo de 
manuseio de arma de fogo.     O salário inicial é de  R$ 209,83. 
Existem 02 vagas no Distrito de Burarama, 01 em Coutinho,  02 em 
Conduru, 02 em Córrego dos Monos, 02 em Itaóca, 02 em Pacotuba,  
02 em São Vicente e 02 em Soturno. O candidato a agente de trânsito 
precisa ter concluído o ensino médio e  trabalhar 40 horas semanais,  
com um salário inicial de  R$ 360,74  

 
 
 
 
DEFESA CIVIL ALERTA: RIO ITAPEMIRIM VAI SUBIR 

MAIS NA REGIÃO 
 
 
 
 
  O Rio Itapemirim está quase dois metros acima do seu leito 

normal e a previsão meteorológica assinala a possibilidade de uma 
cheia maior, em virtude das constantes  chuvas fortes nas regiões de 
seus afluentes.  

 O Secretário Municipal de Defesa Civil Carlos Leal Conde 
informou que a população, principalmente a ribeirinha, nas partes 
mais baixas do rio, deve ficar atenta e vigilante, para levantar ou tirar 
os móveis da casa ou mesmo abandoná-la e acionar a Defesa Civil.    

 As equipes da Prefeitura, formadas por servidores da 
Secretaria de Limpeza Urbana, Defesa Civil e Gerência Municipal, 
estão trabalhando na limp eza dos locais críticos e na retirada da água  
na pista, nos  locais de transbordamento, para evitar a interdição da 
pista ou danificação de veículos. 

 Na oportunidade, solicita aos moradores das partes altas da 
Cidade, que paralisem suas obras começadas e não tentem escavar o 
barranco,  para extrair barro, durante este período chuvoso. O maior 
problema enfrentado pela Defesa Civil, nessa época, ainda é as casas 
construídas de forma desordenada, sem projeto e sem infra-estrutura 
adequada e junto do morro que, sem encosta, têm, como tendência 
natural, depois um período de  infiltração, cair em cima do imóvel. 

 Os bairros Paraíso, Alto Novo Parque, Alto Amaral, Alto 
Amarelo e parte alta no Centro da Cidade têm apresentado problemas  
de queda de muros e  de encostas, fruto de construções irregulares sem 
parecer técnico. 

  
 

 
 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

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

 
 
 

DECRETO Nº 14.118 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no Memorando nº 854/2002, de 
27.12.2002, da SEME, resolve  
 
Tornar sem efeito o Decreto nº 13.365, de 04.07.2001, 
referente à nomeação de CLÁUDIA MENDES DA 
COSTA FARIAS para o cargo de Diretora do CEI “Dr. 
Pedro Nolasco Teixeira Rezende” – 2ª Categoria, a partir 
de 01 de fevereiro de 2003. 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2002. 
 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

DECRETO Nº 14.119 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no Memorando nº 853/2002, de 
27.12.2002, da SEME, resolve  
 
Tornar sem efeito parte do Decreto nº 13.125, de 
28.03.2001, referente à nomeação de FÁTIMA 
APARECIDA JORGE CARARI  para o cargo de Diretora 
do CEI “Mário Augusto  Rocha” – 1ª Categoria, a partir de 
01 de fevereiro de 2003. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

http://www.cachoeiro.es.gov.br 
(Serviços disponíveis : Órgão e Diário Oficial,  

download de leis,  serviços  municipais, 
endereços, telefones  de  atendimento e Consultas 

de Processos) 
 

 

 

 
 
 
 
 

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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