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

1o ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURAS DO
SUL DO ESPÍRITO SANTO SERÁ PRESIDIDO

POR JATHIR MOREIRA

O vice-prefeito de Cachoeiro Jathir Moreira,
presidente do Consórcio Turístico Rota Sul, estará
participando no próximo dia 12 de fevereiro, em Muqui,
do 1o Encontro Estadual de Culturas do Sul do Espírito
Santo.

O evento será realizado na Câmara Municipal
daquele município, contando com a presença de
representantes de todos os municípios que compõem o
referido consórcio, além da secretária de Estado de Cultura
Neusa Maria Mendes, para, na oportunidade, serem
debatidos assuntos referentes ao Fundo Estadual de
Cultura, a reestruturação do Conselho Estadual de Cultura,
a auto-sustentabilidade de agentes e grupos artísticos e a
revitalização de patrimônios culturais.

EX-MORADOR DE RUA RECEBE ALTA DE
CLÍNICA DE REPOUSO

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro, através das
Secretarias Municipais de Trabalho e Habitação – Setrab e
de Articulação Comunitária – Seac, vem a público
comunicar que o ex-morador de rua Cosme Junho Barbosa
Serafim se encontra de alta da Clínica de Repouso Santa
Isabel, já usufruindo de benefícios do INSS.

Cosme Serafim, também recebeu da
municipalidade, uma casa com mobiliários essenciais,
localizada na casa de nº 33, na quadra 10, do Conjunto
Residencial Fé e Raça.

“Na oportunidade, agradecemos ao empenho
dispensado a este caso por parte do promotor de Justiça
Fábio Baptista de Souza, também do médico Sebastião
Ventury Baptista e da imprensa em geral. Foi através
destas parcerias, que chegamos a este resultado vitorioso”,
registrou a secretária municipal Marilene Depes,
responsável por acompanhar todo este caso desde seu
início.

PREFEITO FERRAÇO FARÁ PARTE DE
COMITIVA DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO EM

VISITA PELO INTERIOR DO ESTADO

O governador do Estado em exercício Lelo
Coimbra, que estará visitando o distrito de São José de
Fruteiras, no município de Vargem Alta, na próxima sexta-

feira, dia 6, convidou o prefeito de Cachoeiro Theodorico
de Assis Ferraço para fazer parte de sua comitiva àquele
distrito.

O governador em exercício deverá chegar ao local
por volta das 17h00, nas proximidades do posto de
combustíveis Franel.

MUDANÇAS SABOROSAS NO CENTRO DE
MANUTENÇÃO URBANA

O Centro de Manutenção Urbana – CMU, da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro, que fica localizado no
bairro São Geraldo, está apresentando novidades ‘bem
saborosas’ em seu restaurante.

Trata-se de uma nova “chef de cuisine”, a
servidora Maria do Carmo Rigo Mota – “Carminha”,
contratada para o cargo recentemente, e que assumiu este
serviço na última segunda-feira, já implantando uma série
de mudanças no cardápio daquele setor público.

Centenas de servidores, lotados em todas as
Secretarias Municipais, são beneficiados, diariamente, com
as refeições, servidas gratuitamente em sistema de
marmitas de alumínio (marmitex).

O cardápio foi totalmente renovado, fato que está
agradando bastante aos usuários.

Para o secretário municipal de Auditoria Geral
José Ildo Goulart, que está assinando interinamente pela
pasta de Recursos Materiais, que tem sua sede naquele
CMU, a mudança é notável: “Eu já experimentei a refeição
e por isso atesto a qualidade dos pratos. Parabenizo a chef
Carminha, bem como a sua equipe de trabalho, também ao
prefeito Ferraço e ao seu vice Jathir Moreira pela iniciativa
da escolha de uma pessoa que tem conhecimento de causa
no assunto. Nossos servidores merecem ser bem servidos;
tenho certeza de que com este estímulo, trabalharão com
mais entusiasmo”.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MIRA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O secretário municipal de Saúde em exercício
Jathir Moreira continua visitando, diariamente, as
Unidades Básicas de Saúde e PSFs do município. Desta
vez, o objetivo das visitas é avaliar a forma como vem
sendo conduzido o novo sistema de marcação de consultas
para o Centro de Referências Especializadas - CRE.

Na tarde de ontem, no auditório do Gabinete do
Prefeito, no centro da cidade, Jathir Moreira recebeu todos
os agentes de saúde do município para uma reunião, onde,
entre outros assuntos, foi debatido o resultado destes .

          D I Á R I O  O F I C I A L
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primeiros três dias de marcação
de consultas realizadas diretamente dos
bairros.

“A população já está sentindo os
primeiros reflexos deste novo serviço.
Tenho percorrido todos os postos de
saúde, também o CRE, entre outros locais
de reunião dos moradores dos bairros e
distritos, e o que eu tenho encontrado é
uma demonstração de grande felicitação
por parte dos beneficiados. Isto muito nos
alegra. Acreditamos estar trilhando um
caminho certo”, comemora o secretário
em exercício.

TUDO O QUE A POPULAÇÃO
PRECISA SABER SOBRE A

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTES COLETIVOS

Com a volta às aulas, a
Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor de Cachoeiro –
Semdecon/Procon já se preocupa com a
necessidade da população em contratar
serviços de transporte escolar, que é uma
modalidade de transporte coletivo
privado. “Quanto mais informações os
pais tiverem antes de assinar o contrato,
melhor. Também deveriam consultar
outros pais que já utilizaram o serviço,
além de falar com a direção da escola para
obterem alguma referência”, alerta o
secretário titular da pasta Giuseppe
D’Ettorre.

Segurança:
O secretário informa que a

primeira coisa a ser feita é se informar
sobre o motorista e o veículo, quanto aos
seus credenciamentos na Prefeitura
Municipal. Segundo ele, o
credenciamento significa o atendimento a
uma série de requisitos para garantir a
segurança das crianças como, por

exemplo, a vistoria semestral feita pela Secretaria de Transportes e pelo
Departamento Estadual de Trânsito – Detran. Se aprovado, o veículo recebe
um selo que deve ser colado no canto superior direito do pára-brisa. Os pais
devem conferir a existência do selo e se ele está atualizado.

Habilitação:
É fundamental, também, verificar se o motorista tem carteira de

habilitação profissional tipo “D” ou “E”, diferente das convencionais.
Para conseguí-la, o condutor deve passar por um treinamento

específico, no Detran. Com o certificado de conclusão de treinamentos
escolares, o condutor deve obter o ‘ cadastro de condutor’ junto ao
Departamento de Transportes Públicos – DTP que exige, entre outros
documentos, a ficha sem antecedentes criminais. Em posse desta licença de
condutor, o responsável pelo veículo deve apresentá-la no DTP.

O motorista:
O secretário também sugere que os pais busquem informações sobre

o motorista no Sindicato dos Transportadores ou no próprio Detran, por meio
do nome completo e o número de seu RG, verificando se ele possui a
credencial necessária para sua atividade profissional; também seu endereço e
telefone.

Outra dica é observar, se possível, como o motorista recepciona as
crianças na porta da escola. Além disso, os pais devem entrar no veículo para
observar as condições de higiene, conforto e segurança. É ideal que o veículo
tenha disponível um cinto de segurança para cada ocupante e que as janelas
não abram mais do que 10 centímetros.

Férias:
Os pais devem se informar também se o serviço é cobrado durante

os meses de férias (pode ser negociado um abatimento, por exemplo); se será
prestado fora dos meses normais, em caso de recuperação do aluno; se há
outro adulto acompanhando as crianças além do motorista no veículo, etc.

O contrato:
O importante é que tudo o que for combinado esteja escrito no

contrato, principalmente a identificação e o telefone das partes, bem como as
condições gerais do contrato como: horário e endereço de saída e chegada;
período de vigência; valor da mensalidade; data e forma de pagamento;
índice e forma de reajuste; percentual de multa e encargos por atraso no
pagamento; e condições para rescisão antecipada.

Em caso de cancelamento do contrato, é aconselhável que o pedido
seja feito por escrito, com cópia protocolada, sempre observando as
condições acordadas na contratação.

Caso a escola possua transporte próprio ou mantenha convênio com
algum motorista ou empresa, este deve ser optativo. O transporte escolar
pode ser feito por autônomos, empresas ou escolas (no sistema de
autogestão).

Outras informações:
Os pais devem saber, também, que, se a criança faltar à aula, não

haverá desconto no preço, porque o transporte estava à sua disposição.
Entretanto, em caso de pane com o veículo, o motorista é obrigado a

prestar o serviço conseguindo outra condução com as mesmas normas de
segurança.

Dúvidas ou reclamações referentes podem ser sanadas na
Semdecon/Procon.

CACHOEIRO SERÁ REPRESENTADO PELA AÇÃO SOCIAL EM
CONFERÊNCIA ESTADUAL

A secretária municipal de Ação Social Norma Ayub Alves participa,
na noite de hoje, da sessão de abertura da II Conferência Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo, a partir das 19h00, no
SESI de Jardim da Penha, em Vitória.

O evento está sendo organizado pela Secretaria de Estado de
Trabalho e Ação Social – Setas e pelo Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do Estado do Espírito Santo – Consea-ES, e terá como tema “A
Construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.791

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
1234/2004, de 21.01.2004, resolve

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Gari, a servidora
municipal BERNARDINA CUTRIM PINTO, lotada na
Gerência Administrativa Regional de Itaóca,  a partir de 01
de fevereiro de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.792

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve

Nomear LUCAS MOULAIS, para exercer o cargo em
comissão, sem vínculo, de Chefe da Divisão de Projetos e
Processamento de Dados, Símbolo CSV-CD, lotado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a
partir de 05 de janeiro de 2004 até 31 de março de 2004,
fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 022/2004

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 n° 045/2004, de
15.01.2004, Seq. n° 2-325/2004, da OGM, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde, nos termos do
Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, a ANTONIO MANOEL
BARROS MIRANDA, exercendo o cargo de Ouvidor
Geral do Município, Símbolo CC.1, no período de 11
(onze) dias, a partir de 15 de janeiro de 2004, conforme
atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de janeiro de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

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


