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

SEMCAJ PARTICIPARÁ DA SESSÃO
SOLENE  NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A Secretária Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude Mariza Moreira informou
ontem (13/05), que uma equipe da sua pasta participará, no
próximo dia 16 de maio, às 09 horas, no plenário do
Palácio “Domingos Martins”, sede da Assembléia
Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, da sessão solene
sobre o Combate à Violência Sexual Infanto-Juvenil.

PANFLETAGEM PARA INCENTIVAR
DENÚNCIA CONTRA VIOLÊNCIA

No próximo domingo (18/05), a Secretaria
Municipal  da Criança, do Adolescente e da Juventude
lembrará o Dia  Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual Infanto-Juvenil, marcando a data com diversas
atividades, que visam coibir essa forma de violência.  O
evento visa, também, incentivar as pessoas a denunciarem
tal prática.

Na oportunidade, a Semcaj promoverá uma
campanha, através da distribuição de panfletos educativos,
com o telefone do Conselho Tutelar (3155-5284), para que
as pessoas possam denunciar, pois é muito importante a
participação da sociedade.

A Secretária da pasta, Mariza Moreira, enfatizou
que a violência contra crianças e jovens se constitui na
mais cruel forma de violência, uma vez que a criança, além
de não ter forças para se defender, não sabe a quem
recorrer para se livrar da agressão, e nem mesmo se
encoraja para denunciar os agressores. E que essa ausência
total  de desproteção acontece  porque, na maioria das
vezes, os agressores são aqueles  que têm o dever de cuidar
dos menores, inclusive os próprios pais.

“Para tanto, esperamos contar com o apoio da
sociedade, na defesa  dos direitos das nossas crianças”,
acrescentou Mariza.

TERÇA MUSICAL GOSPEL NO TEATRO

Vários grupos de música gospel estiveram se
apresentando ontem (13/05), a partir das  20 horas, no

Teatro Municipal “Rubem Braga”, dentro do Projeto
“Terça Musical”.  Participaram do evento os grupos
Membro Sol,  Banda Life, El  Shaday, Ministério de
Louvor e Adoração, Silvia Bellumat e Banda Mensageiro.

DOMINGO TEM CAPOEIRA RODA VIVA  NA
PRAÇA DE FÁTIMA

O administrador da Praça de Fátima José Pedro
informou que, no próximo domingo (18/05), o grupo de
capoeira “Roda Viva” abrirá a noite no Circo da Cultura,
seguido da Banda Sprit Dance. O encerramento da noite
ficará por conta do Roberto Moura e do Musical Ritmos da
Serra. Todos os eventos serão  abertos  ao público.

PREFEITURA ABRE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA  PARA COMPRAR CIMENTO

A Prefeitura de Cachoeiro, através  da Comissão
Municipal de Licitação,  fará, dia 16 de junho/2003, às 14
horas, à Praça Jerônimo Monteiro, 93, Edifício Center
Shop, 4o andar, Centro da Cidade, a concorrência pública
Nº 004/03, para a  aquisição de 6.000 sacos de cimento
escuro, pela Secretaria Municipal de Recursos   Materiais.
Os  recursos financeiros para a aquisição são próprios do
Orçamento Municipal, com reserva orçamentária
garantida.

Os interessados podem adquirir a cópia do edital
no endereço acima, mediante recolhimento da taxa de R$
30,00 (trinta reais), que deve ser paga no Banestes –
Agência 115, na c/c  5622907, ou na Caixa Econômica
Federal – Agência  171 -    OP.06 C/C   193. 7.

Essa concorrência pública cumpre a Lei Federal
Nº  8.666/93.

EDUARDO RUSSEK NO “RUBEM BRAGA”
NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

O cantor e compositor Eduardo Russek fará show
no próximo dia 19 de maio, às 21 horas, no Teatro
Municipal “Rubem Braga”. Os ingressos já estão à venda
na bilheteria do Teatro, das 12 às 18 horas, podendo,
também, ser adquiridos pelo telefone 3155 – 5379, com
entrega à domicílio. O preço único é de R$ 20,00.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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Eduardo é um artista
multifacetado. Além de cantor e
compositor, carrega um forte lado teatral,
pois trabalha também como ator, autor,
diretor e compositor de música, para peça
de teatro. Isso faz com que seus shows
sejam hilariantes e com outros focos,
além da música. Seus textos incluem
brincadeiras e pequenas perfomances, que
fazem  com que o roteiro não fique
limitado apenas  à exposição de uma
seqüência de músicas de sua autoria e de
parceria com outros autores musicais.

Ele brinca, conversa com a
platéia, cita fatos ligados às canções e à
atualidade, na maioria das vezes com um
humor inteligente e um tipo de deboche
refinado.  Com esse carisma, consegue
envolver o público presente, no clima de
cada canção.

Nessa clima intimista, porém
muito feérico, apenas  com seu piano, o
cantor faz um show que mescla sua
criticidade com suas canções conhecidas
do público. Entre as novas, vale destacar
o fado “Pilosofia Vurtuguesa”, em
parceria com Valério Viu, ou  ainda a
cafona e engraçadíssima  “A Vingança”,
que conta a história de um caminhão sem
freio, que vem na sua própria contramão.

O cantor apresenta, também,
“Nostradamus”, “Cantando no Banheiro”,
“Doméstica” e “Rock da Cachorra”, em
releitura atual. Ainda lembra e
homenageia a pérola  Rita Lee, a genial
Bibi Ferreira, e consegue misturar o estilo

das marchinhas de Lamartine Babo com o clima  dramático das óperas de
Rossini. Afinal, é um show de  risos e malabarismos vocais, que vale a pena
conferir.

SETRAB ESTÁ COM INSCRIÇÃO ABERTA PARA CURSO
DE ESPANHOL

Continuam abertas até amanhã (15/05), as inscrições para um curso
de espanhol, na Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação. O curso é
gratuito e está previsto para começar também amanhã, com duas turmas das
13 às 14h30, e das 15h30 às 17 horas.  A Secretaria está localizada à avenida
Beira- Rio, em cima da Churrascaria River´s Grill, e a inscrição pode ser feita
das 12 às 18 horas.

COMEÇA NO GINÁSIO DE ESPORTES A ENTREGA DO
CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Todos os candidatos inscritos no concurso público da Prefeitura de
Cachoeiro, referente ao Edital Nº 001/2003, deverão retornar de hoje (14/05)
até dia 16 de maio, no Ginásio de Esportes “Nello Vôlla Borelli”, no bairro
Nova Brasília, das 09 às 17 horas, para receberem o cartão de inscrição, que,
junto com um documento de identidade, vai possibilitar o acesso ao local das
provas.

Para retirar o cartão de inscrição, o candidato precisa estar de posse
do protocolo de inscrição, em original, que ficará  na Faccaci, como prova de
entrega do documento. Neste cartão, o candidato receberá a data, hora e local
da prova escrita, que  é a primeira etapa do concurso.

SETRAB ESTÁ CADASTRANDO
EMPREGADA DOMÉSTICA

A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação Marilene Depes
informou ontem (13/05), que a sua pasta está cadastrando empregada
doméstica que está desempregada, para uma futura colocação no mercado de
trabalho.

O cadastro pode ser feito a  partir de hoje (14/05), das 12 às 18
horas, na sede da Secretaria, à Avenida Beira – Rio, 111, em cima da
Churrascaria River´s Grill. É necessária a apresentação de documentação e
referências.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 172/2003

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 5942/2003, de
09.04.2003, resolve

Considerar autorizada a licença gozada pela servidora
municipal ALESSANDRA CIPRIANO TALIULI,
Oficial Administrativo II V A 09 A, lotada na Secretaria
Municipal da Fazenda, no período de 04 (quatro) dias, a
partir de 22 de abril de 2003, em razão dos serviços
prestados no primeiro e segundo turnos das eleições de
2002, na função de 2ª Secretária, nos termos do Art. 46 da
Resolução nº 19.154, de 18.04.96, do Art. 15 da Lei
Federal nº 8.868/94 e do Art. 98 da Lei Federal nº
9.504/97.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 174/2003

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 3342/2003, de
12.03.2003, resolve

Conceder ao servidor municipal FLÁVIO AYUB
FERNANDES, exercendo o cargo em comissão de
Assessor Especial, Símbolo CC.3, lotado na
Coordenadoria de Planejamento, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício
de 2002/2003, a partir de 02 de maio de 2003, nos termos
do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

AGERSA

PORTARIA N.º048/2003

Dispõe sobre a aplicação de dispositivos contratuais
conforme  o Edital de Concorrência n.º 06/97  e o Contrato
de Concessão n.º 29/98.

O Diretor da Agência Municipal deRegulação dos
Serviços de Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim –
AGERSA, no uso das atribuições que lhe conferem e,

Considerando a Lei Municipal n.º 4.797 de14.07.99 e o
exposto no seu art. 63;

Considerando a Lei Municipal n.º 4.798 de 14.07.99 e o
exposto no seu art.11;

Considerando o que estabelece  o item 14.1.4 do Edital de
Concorrência n.º06/97, parte integrante do Contrato de
Concessão n.º 29/98, que trata do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, resolve;

Art. 1º - Determinar a aplicação dos dispositivos
contratuais de revisão de tarifas para a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, face ao
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), verificado
nos meses de Dezembro de 2002; Janeiro e Fevereiro de
2003 de forma parcelada.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim 08 de Maio de 2003.

EDSON CARONI
Diretor da Agersa

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão Oficial,
download de leis,  serviços  municipais,
endereços, telefones  de  atendimento e

Consultas de Processos)
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