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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
TEATRO MUNICIPAL SERÁ PALCO DA AULA 
INAUGURAL DE ENGENHARIA E GESTÃO EM 

PETRÓLEO E GÁS 
 

O Teatro Municipal Rubem Braga sediará no 
próximo dia 18 de março, entre as 14h e as 17h, a 
cerimônia de abertura do curso de pós graduação Lato 
Sensu em Engenharia e Gestão em Petróleo e Gás. 

O evento contará com uma palestra/debate 
proferida pelo diretor executivo da Organização dos 
Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de 
Campos (Ompetro) Luiz Mário Concebida, sobre o tema 
“Petróleo como fator de desenvolvimento”.  

Como debatedores, a palestra contará com a 
participação do presidente do Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo (Bandes) Aroldo Corrêa, 
também do gerente geral da Unidade de Negócios da 
Petrobrás  Márcio Feliz Bezerra e do secretário de Estado 
de Desenvolvimento e Turismo Júlio Bueno. 

Os realizadores do evento são o presidente da 
Sociedade Espírito Santense de Engenheiros (SEE) José 
Antônio do Amaral Filho, o presidente do Instituto 
Brasileiro de Engenharia de Custos (Ibec) Paulo Roberto 
Vilela Dias e o coordenador de cursos da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) Orlando Celso Longo. 

O prefeito Theodorico de Assis Ferraço autorizou, 
através da Secretaria Municipal de Educação – Seme, sob 
o comando da secretária municipal Helle’Nice Ferraço 
Nassif, o apoio institucional ao evento. 

Estão convidados para a cerimônia, porém não 
confirmados, o governador do Estado Paulo Hartung, o 
vice-governador Lelo Coimbra, o presidente da 
Assembléia Legislativa Cláudio Vereza, o presidente da 
Comissão do Petróleo deputado estadual Marcelo Santos, o 
presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro Juarez 
Tavares Mata, o presidente da Associação de Prefeitos do 
Sul do Estado Moacyr Carone Assad, o secretário de 
Estado da Agricultura Ricardo Ferraço, o secretário de 
Estado da Fazenda José Teófilo de Oliveira, o secretário de 
Estado do Desenvolvimento Infra-estrutura e 
Transportes/presidente do Conselho Regional de 
Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo Silvio Roberto 
Ramos, a presidente do Conselho Estadual de Tecnologia 
Maria José Schuwartz Ferreira, o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Espírito Santo Fernando 
Antonio Vaz, o coordenador da Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-ES Demilsom Guilherme Martins, 

a representante da Aderes Cristina Vellozo Santos e o 
presidente do CDMEC Fausto Frizerra Borges. 

 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DO IDOSO SERÁ DEFINIDO AINDA 
HOJE 

 
Às 17h de hoje, dia 2 de março, membros do 

Conselho Municipal do Idoso de Cachoeiro se reúnem no 
Centro de Convivência “Vovó Matilde” para definirem seu 
regimento interno. 

Como base para a elaboração deste regimento, a 
presidente de honra do Conselho Norma Ayub Alves, que 
é secretária municipal de Ação Social de Cachoeiro, e os 
demais membros, estão utilizando os dispositivos 
constitucionais pertinentes da Lei Federal nº 10.741, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso em 1o de outubro de 
2003. 

“A lei é muito clara quando diz que o idoso deve 
gozar de todos os direitos fundamentais ao ser humano, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata essa Lei, 
lhes assegurando todas as oportunidades e facilidades para 
preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. Estamos aqui para 
garantir todos os direitos dos idosos de Cachoeiro”, disse 
Norma Ayub Alves. 

 
SEPPIR E SEME ATUAM JUNTAS EM FAVOR DE 

COMUNIDADE CARENTE DO MUNICÍPIO 
 

Monte Alegre está ganhando uma nova professora 
de ensino fundamental, moradora daquela comunidade, e 
quem comemora é o secretário municipal de Políticas de 
Promoção à Igualdade Racial Herval Pires, que atuou 
juntamente à Secretaria Municipal de Educação – Seme 
para a aquisição. 

“Com esta conquista para a comunidade de Monte 
Alegre, acreditamos estar colhendo os primeiros frutos de 
um trabalho ligado às outras secretarias do município. Esta 
é uma das propostas da Seppir”, declarou. 

 
IDOSOS SEGUINDO OS PASSOS DE ANCHIETA 

 
Está marcado para o dia 19 de março, um passeio 

cultural ao município de Anchieta para os idosos que 
freqüentam o Centro de Convivência “Vovó Matilde”. 

“O roteiro será inteiramente cultural”, diz a 
diretora daquela entidade Micheline Pitanga, confirmando, 
ainda, um passeio pelas praias da região, logo após a visita 
ao Museu e ao Santuário do Padre Anchieta. 

 

          D I Á R I O  O F I C I A L 
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SEMEL ORGANIZA CALENDÁRIO 

DE EVENTOS PARA 2004 
 

O secretário municipal de 
Esportes, Lazer e Eventos Hermogênio 
Volpato organiza, a partir de hoje, a 
agenda dos Jogos Estudantis 2004, do 2o 
Copão Aberto de Futsal e da Copa 
Renascer. 

Na tarde de hoje, a partir das 
16h, ele estará se reunindo com diretores 
de todas as escolas de Ensino 
Fundamental do município para a 
definição da melhor data de realização 
dos Jogos Estudantis e 2o Copão Aberto 
de Futsal. 

Já amanhã, dia 4, também às 
16h, o secretário se reunirá com os 
profissionais de futsal do município para 
definir a data de realização do 
Campeonato Copa Renascer. 

Vale registrar, que no último dia 
27 de fevereiro, o secretário Hermogênio 
Volpato se reuniu com sua equipe de 
funcionários para definir detalhes sobre o 
projeto “Cidadania nas Quadras”, que terá 
início ainda neste mês de março. 

 
SEMAS AGILIZA RENOVAÇÃO DE 

PARCERIAS PARA SEUS 
PROJETOS SOCIAIS 

 
A secretária municipal de Ação 

Social Norma Ayub se reúne na tarde de 
hoje com o presidente da Unimed Sul 
Capixaba Newton Garcia a fim de renovar 
um contrato de parceria para a Padaria 
“Mãe Dalila”. 

“Esta parceria já existe há três 
anos, desde a fundação da padaria. Temos 
certeza de que hoje sairemos vitoriosos 
desta reunião. São feitos 

aproximadamente nove mil pãezinhos por dia para atender a população 
carente e entidades filantrópicas da cidade”, declarou Norma Ayub. 

 
SEMAS VAI REATIVAR PROGRAMA CANAL MELHOR IDADE 

 
Suspenso desde o início do mês de dezembro, por ocasião do 

período de recesso do Teatro Municipal Rubem Braga, o programa de 
auditório “Canal Melhor Idade”, organizado pela Secretaria Municipal de 
Ação Social – Semas, voltará a ser realizado ainda neste mês de março.  

Na pauta do programa, que já está marcado para acontecer na tarde 
do dia 25 de março, contam shows com artistas da terra, show de calouros, 
mostras de dança, quadro de entrevistas, entre outros números de 
entretenimento.  

A entrada para o programa é livre e seu público alvo é a terceira 
idade. 

 
SEMINÁRIO PARA IDOSOS DEBATERÁ TEMAS DE EDUCAÇÃO 

 
Com programação ainda a ser definida, acontecerá no dia 30 de 

março, no Centro de Convivência “Vovó Matilde”, no bairro São Geraldo, o I 
Seminário de Educação da Terceira Idade. 

O evento está sendo promovido pela Secretaria Municipal de Ação 
Social - Semas, contando com a coordenação da diretora daquela entidade 
Micheline Pitanga. 

 
TARIFA SOCIAL DE SANEAMENTO BENEFICIARÁ 

FAMÍLIAS CARENTES DE CACHOEIRO 
 
O programa de Tarifa Social de Saneamento, que irá beneficiar cerca 

de 1,5 mil famílias de baixa renda de Cachoeiro, será apresentado na quinta-
feira, dia 4 de março, às 18h, no Teatro Municipal Rubem Braga. 

Este programa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e 
a Citágua – concessionária dos Serviços de Água e Esgoto, e irá beneficiar 
famílias carentes, selecionadas pelas secretarias municipais de Ação Social - 
Semas e da Criança, Juventude e Adolescente - Semcaj. As famílias 
selecionadas terão isenção do pagamento de até 10 m³ de água, a partir deste 
limite o pagamento continuará a ser feito pelo cliente. 

A distribuição das fichas de inscrição teve início ontem, para 
famílias com consumo inferior a 10 m³ mensais. Outras famílias interessadas 
em integrar o programa poderão procurar diretamente as secretarias 
envolvidas no programa. 

Entre os critérios utilizados na seleção das famílias com direito a 
isenção está a renda familiar, o tamanho da casa e o consumo médio de água 
e energia. 

Para ter direito a isenção é necessário atender as seguintes 
condições: 

• Ter renda familiar “per capita” igual ou menor que R$ 30,00, para 
famílias que residem em imóvel próprio, ou ter renda mensal familiar “per 
capita” igual ou inferior à R$ 50,00, para famílias que residem em imóvel 
alugado; 

• Residir em imóvel de até 50 m²; 
• Ter consumo médio mensal de água inferior ou igual a 10 m³; 
• Ter consumo médio de energia elétrica menor que 120 KW/h. 
 

TARIFA SOCIAL DE SANEAMENTO? 
 

A Tarifa Social de Saneamento é um mecanismo de que dispõe o 
poder público para viabilizar o acesso da população carente aos serviços 
essenciais de água e esgoto. 

Este mecanismo vem sendo utilizado nos mais diversos locais do 
país, variando na sua forma e valor de um local para o outro. 

A Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Citágua, conseguiu a 
isenção integral do valor da conta para aqueles que consomem até 10 m³, o 
que representa um grande avanço no acesso de famílias carentes a este 
serviço essencial.  
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
PORTARIA Nº 058/2004 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob 
o n° 2520/2004, de 05.02.2004, resolve 
 
Conceder a NORMA AYUB ALVES, exercendo o cargo 
de Secretária Municipal de Ação Social, Símbolo CC.1, 
30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, 
referentes ao exercício de 2002/2003, a partir de 01 de 
março de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei n° 4.009, 
de 20.12.94 -  Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de Fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 059/2004 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no processo protocolado sob o n° 
2600/2004, de 06.02.2004, resolve 
 
Conceder a SILVIO FERREIRA, exercendo o cargo de 
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito, Símbolo CC.1, 
30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, 
referentes ao exercício de 2002/2003, a partir de 01 de 
março de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, 
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de Fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 060/2004 

 

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, 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 52/2004, de 
05.01.2004, resolve 
 

Conceder ao servidor municipal MARCELO PENEDO 
FILHO, Odontólogo VI A 11 E, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, 18 (dezoito) dias de férias a que tem 
direito, descontadas as faltas não justificadas cometidas no 
período aquisitivo de 2002/2003, contadas a partir de 02 
de fevereiro de 2004, nos termos do Artigo 70, § 3º, Inciso 
III, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de Fevereiro de 2004. 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício 
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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  


