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BOLETIM INFORMATIVO

BANCO DO POVO REIVINDICA PARCERIA
COM BANDES

O Banco do Povo, através de seu diretor-
presidente Erlindo Dias Martins, está reivindicando
parceria, através de convênio com o BANDES S.A., com o
propósito de aplicar os recursos do PRONAF/AGREGAR,
programa este de vital importância para o homem do
campo. Este programa conta com a orientação técnica de
organismos como a INCAPER e é monitorado pelos
agentes de crédito do Banco do Povo, já treinados e
formados pelo Sebrae. O diretor-presidente do Banco do
Povo Erlindo Dias lembra que estender financiamentos
para o homem do campo, atendendo as demandas do meio
rural, sempre foi um sonho do prefeito Theodorico de
Assis Ferraço.

CACHOEIRO REALIZA A 1A CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DAS CIDADES

Vitória sedia, nos dias 11 e 12 de setembro de
2003, a 1a Conferência Estadual das Cidades, sob a
presidência da vice-governadoria do Estado do Espírito
Santo. Por entender ser este fórum um dos mais
democráticos e transparentes na definição da agenda e das
prioridades a serem enfocadas pela gestão pública, com
participação ativa de todos os setores organizados pela
sociedade, é que o prefeito Theodorico de Assis Ferraço
compromete Cachoeiro a participar dessa Conferência das
Cidades. Antes, porém, já designa para o dia 14 de agosto
de 2003, a partir das 14h00, no Teatro Municipal Rubem
Braga, a realização da 1a Conferência Municipal das
Cidades, objetivando a definição da pauta e a eleição dos
delegados à 1a Conferência Estadual das Cidades. A
comissão organizadora dessa 1a Conferência Municipal das
Cidades deverá adotar todas as medidas administrativas e
legais relacionadas ao evento e será composta pelo vice-
prefeito Jathir Moreira, pelo ouvidor-geral do município
Antonio Miranda e pelo coordenador municipal de
Planejamento Vilson Carlos Gomes Coelho. A importância
da participação do município nesses eventos, municipal e
estadual, está em participar, posteriormente, da 1a

Conferência Nacional das Cidades, na qual serão definidas
as políticas públicas prioritárias do Governo da União.

II FEIRA DE CIÊNCIAS OBJETIVA COMBATE
À DENGUE

A Secretaria Estadual de Saúde aprovou nessa
semana o projeto de realização da II Feira Municipal de

Ciências a ser organizada pela Secretaria Municipal de
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SEMUS) no segundo
semestre desse ano. Como participação e incentivo à
proposta da Feira, a Secretaria de Estado de Saúde
entregará uma bicicleta como premiação do melhor
trabalho apresentado. Em 2002, a SEMUS realizou a Feira
Municipal de Ciências como um projeto piloto visando
estimular a população ao combate à Dengue. Na ocasião,
contou com 16 trabalhos versando sobre a doença, o seu
vetor, os meios de combate e os modos de prevenção,
inclusive os cuidados com o lixo doméstico. Os alunos
envolvidos ajudaram na distribuição de panfletos
explicativos, apresentaram paródias e sóciodramas
relativos ao tema. “Considerando que a primeira Feira
Municipal de Ciências foi de grande valor na
conscientização e mobilização dos adolescentes da rede
escolar do município no combate à Dengue, é que estamos
organizando essa segunda edição para o segundo
semestre deste ano, pretendendo aumentar a sua
abrangência em relação ao ano anterior”, declara o vice-
prefeito municipal Jathir Gomes Moreira.

COMBATE À DENGUE
A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu

secretário municipal interino Silvio Ferreira, informa o
término do 3o Ciclo de Trabalho de Combate à Dengue.
Outra informação divulgada é a de que ainda existem
alguns bairros que continuarão recebendo cuidados
adicionais dos agentes em endemias, visando diminuir o
índice de infestação do mosquito naqueles locais. Os
bairros que mantêm infestação são o Aeroporto, Coramara
e Costa e Silva. Para a maior tranqüilidade da população, a
diretora de Prevenção e Promoção à Saúde da SEMUS
Marisa Lacerda Salviano Piragibe, explica que o índice
máximo tolerado, pelo parâmetro da FUNASA, é de 1% e
o índice médio encontrado em Cachoeiro, de janeiro a
junho de 2003, foi de 0,22%.

EXPOSIÇÃO DE CARTOONS
O Cenciarte realiza na próxima terça-feira, dia 22 de julho,
às 15h00, a cerimônia de formatura dos alunos do Curso
de Cartoons, do cartunista Ricardo Ferraz. Com a
conclusão desses cursos básico e avançado de cartoons, o
Cenciarte realiza uma exposição dos trabalhos, aberta ao
público, a partir do dia 22 de julho. Durante 30 dias, os
trabalhos ficarão expostos nos corredores do  andar  térreo
do Cenciarte. O secretário municipal de Ciências,
Tecnologia e Assuntos Legislativos Almyr Forte informa
que, a partir do dia 12 de agosto, o cartunista Ricardo
Ferraz inicia uma nova edição do Curso de Cartoons com
duração até 11 de dezembro.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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PROJETO “NOSSO BAIRRO”

O vice-prefeito Jathir Moreira se
reúne na próxima segunda-feira, às
15h00, no auditório do Gabinete do
Prefeito, no centro da cidade, com os
presidentes de todas as Associações de
Bairro do município, para apresentar o
planejamento da primeira etapa de
realização do projeto “Nosso Bairro”. O
vice-prefeito Jathir Moreira adianta que já
foi feita uma licitação para o mês de
setembro, quando as obras terão início. O
planejamento se divide em multisetores
integrados e será iniciado pelas Áreas “I”
(Village da Luz, Conj. Fé e Raça e Rubem
Braga), “II” (União, Alto União e Monte
Belo), “III” (N. Sra. de Aparecida e Alto
Independência) e “IV” (Zumbi).

O vice-prefeito Jathir Moreira,
acompanhado pelo coordenador
municipal de Planejamento Vilson Carlos
Gomes Coelho, realizará reuniões a partir
da terça-feira, dia 22 de julho, em todos
os bairros contemplados com o projeto.
As reuniões acontecerão sempre à noite, a
partir das 19h00, nas sedes das
Associações de Bairro.

- Para a Área I, que compreende
os bairros Village da Luz, Conj. Fé e Raça
e Rubem Braga, estão previstos os
seguintes trabalhos: 17 quilômetros de
pavimentação asfáltica, 5.100 metros de
drenagem, 4.229 metros cúbicos de
contenção (muros), 21.002 metros
quadrados de tratamento paisagístico,
remoção/reassentamento de 65 famílias,
1.300 metros de escadaria, 56 redes de
água e esgoto e ligações domiciliares, 24
módulos hidráulicos, 263
acondicionamentos de água, redes de
energia e, ainda, a construção de um
centro comunitário.

- Para a Área II, que compreende os bairros União, Alto União e
Monte Belo, estão previstos os seguintes trabalhos: 7 quilômetros de
pavimentação asfáltica, 2.303 metros de drenagem, 4.031 metros cúbicos de
contenção (muros), 21.002 metros quadrados de tratamento paisagístico,
remoção/reassentamento de 75 famílias, 1.200 metros de escadaria, 95 redes
de água e esgoto e ligações domiciliares, 17 módulos hidráulicos, 178
acondicionamentos de água, redes de energia e construção de um centro
comunitário.

- Para a Área III, que compreende os bairros N. Sra de Aparecida e
Alto Independência, estão previstos os seguintes trabalhos: 7 quilômetros de
pavimentação asfáltica, 1.538 metros de drenagem, 1.940 metros cúbicos de
contenção (muros), 21.001 metros quadrados de tratamento paisagístico,
remoção/reassentamento de 14 famílias, 650 metros de escadaria,  108 redes
de água e esgoto e ligações domiciliares, 19 módulos hidráulicos, 91
acondicionamentos de água, redes de energia e construção de um centro
comunitário.

- Para a Área IV, que compreende o bairro Zumbi, estão previstos os
seguintes trabalhos: 5 quilômetros de pavimentação asfáltica, 1.419 metros de
drenagem, 2.000 metros cúbicos de contenção (muros), 21.001 metros
quadrados de tratamento paisagístico, remoção/reassentamento de 8 famílias,
1.060 metros de escadaria, redes de água e esgoto e ligações domiciliares,
módulos hidráulicos, acondicionamentos de água e construção de um centro
comunitário.

PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA CAMPEONATOS
DE BOCHA E DE DIVISÃO INFERIORES

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes
– Semel, abriu inscrições para o “1º Campeonato de Bocha Raça e Fé”.  O
campeonato deve ter início a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de julho.
De acordo com o interesse e o número de participantes, a Semel vai procurar
conservar a sua realização nos campos onde os aficionados atuam, como o do
Bairro Vila Rica e do Coronel Borges. Maiores informações podem ser dadas
pelos telefones 3155-5246 ou 3155-5331.

 Também se encontram abertas as inscrições para o campeonato das
divisões inferiores, das categorias mirim, infantil e dente-de-leite, que deverá
ocorrer nos campos dos seus respectivos times; informações adicionais
podem ser dadas nos mesmos telefones citados.

CENCIARTE MANTÉM CURSOS DE FÉRIAS
 A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Ciência

e Tecnologia – Cenciarte, continua com a maioria de seus cursos, mesmo em
período de férias letivas.

 Participam do curso de informática 300 alunos da 8ª série, da rede
municipal de ensino; as aulas vão de 2ª a sábado, na parte da manhã e da
tarde.  Os professores são estagiários contratados através da parceria “São
Camilo – Fafi” e PMCI.  Os alunos recebem disquete, material necessário e
apostila, aliás, de grande efeito didático, doados pela Prefeitura, e aprendem a
usar programas como o Excel, a Internet e o Word, e assim que terminarem o
primeiro grau já estarão certificados para operações de  informática.

 Além desse curso, o Cenciarte mantém aulas de balé, em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação – Seme, que selecionou 4 turmas de
20 alunos da 4ª série, matriculados nas Escolas Municipais “Genny Güárdia”,
“Anísio Ramos”, “Luís Marques Pinto” e “Oscar Montenegro”. O projeto é
de Jeremias Schaydegger e ativado pela Professora Isabela.

 Aulas de ginástica corporal estão sendo oferecidas, neste mês, pela
Professora Ana Guimarães, dirigidas aos professores da comunidade, e
devem ter continuidade hoje e amanhã, 17/07.

 O Desenhista Ricardo Ferraz também utiliza o espaço para ministrar
aulas de cartoon, que atraem um público, na parte da manhã, de pessoas de
mais idade, e na parte da tarde, de  jovens e crianças, a partir de 8 anos de
idade

Jornalistas: Regina Monteiro
Marise Fabber
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS DE OBRAS

ESPÉCIE: Contrato nº 029/2003.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.
CONTRATADA: CONSTRUTORA XAMBREDA
LTDA.
OBJETO: Construção de Escada Armada – Rua Baixo
Guandu – Bairro Zumbi.
VALOR: R$2.780,82 (dois mil, setecentos e oitenta reais e
oitenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0010.1.085 –
4.4.90.51.02.
PRAZO: 30 (trinta) dias, a partir da data de  recebimento
da Ordem de Serviço pela Contratada, excluindo-se o do
vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2003.
SIGNATÁRIOS: Solimar Assad - Secretário Municipal de
Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal,
Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município
e Alexandre Magno Breda - Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 12190/2003 – Dispensa Licitação de
acordo com a Lei nº 8666/93.

ESPÉCIE: Contrato nº 030/2003.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.
CONTRATADA: METALÚRGICA E CONSTRUTORA
ARCO-ÍRIS LTDA.
OBJETO: Obra de reforma e ampliação de Quadra
Poliesportiva Conjunto Waldir F. Amorim.
VALOR: R$48.170,05 (quarenta e oito mil, cento e setenta
reais e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.812.0013.1.107 –
4.4.90.51.04.
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada,
excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2003.
SIGNATÁRIOS: Solimar Assad - Secretário Municipal de
Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal,
Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município
e Clézio Alves de Oliveira - Contratada.
PROCESSO: Carta Convite nº 069/2003 - Prot. nº
12193/2003.

ESPÉCIE: Contrato nº 031/2003.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.
CONTRATADA: ZAHLE CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Obra de terraplanagem do Acesso ao Contorno
Rodoviário BR/ES 482, ligando a ES-289, em frente à
Secretaria de Serviços Urbanos.
VALOR: R$141.108,18 (cento e quarenta e um mil, cento
e oito reais e dezoito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0010.1.086 –
4.4.90.51.03.
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada,
excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2003.

SIGNATÁRIOS: Solimar Assad - Secretário Municipal de
Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal,
Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município
e Pedro Camargo Turini - Contratada.
PROCESSO: Carta Convite nº 071/2003 - Prot. nº
12192/2003.

ESPÉCIE: Contrato nº 032/2003.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.
CONTRATADA: ZAHLE CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Obras complementares na Escola Técnica
(UNED – Cachoeiro de Itapemirim), conforme solicitação
do CEFETE – Vitória - ES.
VALOR: R$72.940,00 (setenta e dois mil, novecentos e
quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.363.0001.2.010 –
4.4.90.51.02.
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada,
excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 25/06/2003.
SIGNATÁRIOS: Solimar Assad - Secretário Municipal de
Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal,
Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município
e Pedro Camargo Turini - Contratada.
PROCESSO: Carta Convite nº 078/2003 - Prot. nº
12188/2003.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE OBRA

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2002.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.
CONTRATADA: CONSTRUTORA XAMBREDA
LTDA..
OBJETO: Acréscimo de serviço objeto do Contrato nº
055/2002, conforme justificativa, planilha orçamentária e
projeto, no valor de R$4.670,19 (quatro mil, seiscentos e
setenta reais e dezenove centavos), passando o novo valor
contratual para R$135.795,06 (cento e trinta e cinco mil,
setecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), e
prorrogação do prazo da obra por mais 60 (sessenta) dias a
partir de 01/07/2003, passando o prazo total para 300
(trezentos) dias.
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2003.
SIGNATÁRIOS:  Solimar Assad - Secretário Municipal
de Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito
Municipal, Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do
Município e Alexandre Magno Breda – Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 12195/2003.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 06/2003

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO O REQUERIMENTO Nº 162/2003
DE 05 DE MAIO DE 2003,
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RESOLVE:

1º)  Fica nomeado o Vereador Edison Valentim
Fassarella para Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento e o Vereador José Aílton de Castro Targa para
a suplência.

2º)  Registre-se. Publique-se, para todos os
efeitos, revogando-se disposições contrárias.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de junho de 2003.

JUAREZ TAVARES MATTA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

COMUNICADO

AQUARELA STONES, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Licença de Prévia No.022/2003 com
validade até 2 de maio de 2004, para a atividade de
Produtos extrativos de origem mineral em bruto, na  Rua
Principal, s/n - Gironda - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

COMUNICADO

M.P. GRANITOS, torna público que requereu à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do Município de Cachoeiro de Itapemirim–E.S  a Licença
Prévia Ambiental, para  a atividade de Polimento e Corte de
Chapas de Granitos, a Rod: Gavião x Aeroporto, s/ nº  -
Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto
ambiental.

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

Consultas de Processos)

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO 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


