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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
CONVITE À IMPRENSA LOCAL 

 

O prefeito municipal de Cachoeiro de Itapemirim 
Theodorico de Assis Ferraço, através de sua Assessoria 
Executiva de Imprensa, convida toda a Imprensa Local 
para participar de uma reunião na próxima quinta-feira, 
dia 11 de março, às 09h, no Centro de Manutenção 
Urbana – CMU, no bairro São Geraldo. 

O motivo da reunião, que acontecerá entre o 
prefeito Ferraço e o gerente geral da Caixa Econômica 
Federal de Cachoeiro Edmilson Paixão, é firmar uma 
parceria entre as partes envolvidas para um Projeto de 
Construção Civil, que deverá ser aplicado já a partir dos 
próximos meses no município.   

 
AULA INAUGURAL DE FACULDADE E 

SEMINÁRIO DE PETRÓLEO E GÁS FORAM 
ADIADOS PARA O FINAL DESTE MÊS 

 
“O Petróleo Como Fator de Desenvolvimento” é 

o tema do seminário que estará acontecendo no dia 23 
deste mês de março, durante todo o dia, no Teatro 
Municipal Rubem Braga, juntamente à aula inaugural do 
curso de pós-graduação Lato Sensu em Engenharia e 
Gestão em Petróleo e Gás, que deveria acontecer no 
próximo dia 18 e foi adiada para esta nova data, no dia 23. 

O seminário está sendo promovido pela 
Prefeitura Municipal, através de suas Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico – Semdec e de Educação – 
Seme, e estará oferecendo uma programação que terá 
início às 08h e previsão de encerramento às 18h. 

De acordo com o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico José Luiz Darós, o 
credenciamento do público deverá acontecer às 08h e às 
09h a abertura oficial do evento. Às 09h30 o Sebrae estará 
abordando o tema do seminário através de uma palestra 
ministrada pelo técnico Carlos Bressan, seguido do 
secretário municipal José Luiz Darós que também fará 
uma explanação, também o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo Júlio Bueno. Às 
11h30, terá início uma rodada de perguntas e debate, 
envolvendo o público presente. 

Já na parte da tarde, o evento terá início às 14h, 
dando oportunidade para cinco minutos de explanação 
sobre o tema, para cada instituição envolvida com o curso 
de pós-graduação Lato Sensu, sendo elas a Sociedade 
Espírito Santense de Engenheiros – SEE, a Universidade 
Federal Fluminense – UFF e a Secretaria Municipal de 
Educação de Cachoeiro – Seme. 

Às 14h20, a Organização dos Municípios 
Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos – 
Ompetro, através de seu diretor executivo Luiz Mário 
Concebida, ficará responsável por abordar o tema 
proposto no seminário. Logo após esta palestra, entre 15h 
e 16h20, o gerente geral da Unidade de Negócios da 
Petrobrás Márcio Félix Bezerra e o professor da 
FUNCEFETES Carnielli  

As conclusões finais e o encerramento oficial do 
evento serão a partir das 17h10. 

 
SEMCAJ GANHA MAIS UM SELO DA  

FUNDAÇÃO ABRINQ 
 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro foi 
contemplada com mais um “selo” da Fundação Abrinq 
concedido através de um Processo de Reconhecimento, 
cujo principal compromisso assumido pelo município 
para o biênio 2002/2003 foi fortalecer a rede de atenção 
às crianças e adolescentes. 

Segundo Mariza Moreira, secretária municipal da 
Criança, Adolescente e Juventude, esse reconhecimento 
faz parte do Projeto Prefeito Amigo da Criança, no qual 
Cachoeiro está inserido, e seu principal objetivo consiste 
em garantir à criança prioridade absoluta nas políticas 
públicas. 

“Através do projeto Prefeito Amigo da Criança, 
nosso município está integrado em uma rede nacional de 
proteção formada por administradores municipais 
extremamente comprometidos com a causa da infância. 
Esse reconhecimento público nos incentiva a trabalhar 
cada vez mais em prol de nossas crianças, principalmente 
porque o investimento na infância traz resultados 
positivos para a sociedade em geral”, disse Mariza 
Moreira. 

A secretária acrescentou, ainda, que tanto ela, 
quanto sua equipe de trabalho na Secretaria, estão 
vivendo um período de grande expectativa quanto ao 
resultado de um novo ciclo deste programa, que deverá 
ser divulgado no mês de junho em reconhecimento aos 
municípios que obtiverem resultados positivos na 
implementação da política de proteção à população 
infanto-juvenil, habilitando as gestões ao Prêmio Prefeito 
Amigo da Criança. 

 
CENCIARTE RECEBERÁ SERVIÇO DE 

RESTAURAÇÃO 
 
Com grande satisfação, o secretário municipal de 

Ciências e Tecnologia de Cachoeiro Almyr Forte está 
comunicando que, ainda nesta semana, estará definida a 
data  em  que  será  iniciado  o  serviço  de  restauração do 
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prédio do Cenciarte, que fica na Praça 
Jerônimo Monteiro, no centro da cidade. 

“Estamos felizes, não só porque 
nossa Secretaria fica localizada neste 
prédio, mas por se tratar de um 
patrimônio cultural de nosso município”, 
declarou Almyr Forte. 

 
 

CURSOS DIVERSOS NO 
CENCIARTE 

 
Em parceria com a Secretaria 

Municipal da Criança, Adolescente e 
Juventude – Semcaj, o Cenciarte 
continua apoiando o Programa Menor 
Aprendiz, do Senac, através de cursos de 
Informática. Neste mesmo segmento, a 
novidade do Cenciarte para este ano é 
um curso, também gratuito, para alunos 
que cursam a 8a série do ensino 
fundamental, matriculados na rede 
pública municipal. 

Já o curso de Desenho Artístico, 
ministrado pelo renomado cartunista 
Ricardo Ferraz, acontece  às terças e 
quintas-feiras, com turmas pela manhã e 
à tarde, destinado a alunos adultos e que 
trabalham durante o dia. 

As aulas de Ballet Clássico 
terão início no próximo mês, com turmas 
durante todo o dia, às quartas e sextas-
feiras, para crianças matriculadas na rede 
pública municipal, mesmos dias em que 
serão ministradas aulas de Teatro, com o 
Grupo Milênio de Teatro. 

“Ainda para este mês de março, 
estaremos inaugurando um laboratório 
para pesquisas de Física e Química, que 

poderá ser utilizado por alunos de todas as escolas de Cachoeiro, inclusive 
da rede particular de ensino”, reforçou Almyr Forte, secretário municipal de 
Ciência e Tecnologia. 

 
 
CARNÊS DE IPTU COMEÇARAM A VENCER HOJE 

 
Teve início hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 12, o prazo para 

pagamento dos carnês de IPTU de Cachoeiro, que foram entregues desde o 
mês de dezembro. 

A vantagem do pagamento na data estipulada pela Secretaria 
Municipal da Fazenda – Semfa, é um desconto, que o contribuinte pode 
perder caso efetue o pagamento após esta data. 

Em alguns casos, por motivo de viagem dos contribuintes no 
período de entrega dos carnês, os mesmos não foram entregues, devendo ser 
adquiridos na Semfa, em frente ao Shopping Cachoeiro, após as 12h. 

“O contribuinte que pagar seu imposto em cota única, na data de 
seu vencimento, receberá um desconto de 20%, já garantindo o restante do 
índice de abatimento para o próximo ano. No caso do pagamento parcelado, 
infelizmente, o contribuinte perde o direito ao desconto”, declarou o 
secretário municipal da Fazenda Eliseu Crisóstomo de Vargas.  

 
 

SEMSUR EM TRABALHO DE CAPINA 
 
Os bairros Abelardo Machado e Parque das Laranjeiras estão sendo 

contemplados pela Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Urbanos – 
Semsur com serviços especiais de capina e retirada de entulhos, em todas as 
suas ruas. 

De acordo com informações do secretário desta pasta Antônio 
César Ferreira, o “Zuca”, serviços de rotina na área de limpeza geral são 
realizados diariamente em todos os bairros, mas, especialmente em 
determinados bairros, geralmente por motivos como construções 
particulares, chuvas e outros, os serviços se tornam “especiais”, necessitando 
de uma equipe maior para a execução do serviço. 

Outra área que está sendo beneficiada, hoje, com serviço de 
limpeza especializada é a da escadaria que fica localizada nas proximidades 
do Colégio Jesus Cristo Rei. “No caso de serviços especiais, como retirada 
de entulhos, entre outros serviços que geralmente não são feitos por nossos 
garis, a população pode entrar em contato com nossa secretaria, através do 
telefone 3155-5328 e, imediatamente, providenciaremos o atendimento”, 
afirmou “Zuca”. 

 
 

CIOPS APRESENTA RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DO  
MÊS DE FEVEREIRO 

 
O Centro Integrado de Operações de Segurança – Ciops está 

apresentando um relatório de estatísticas de ocorrências registradas no mês 
de fevereiro. 

Segundo o comandante do Ciops Major Guedes, os crimes contra a 
pessoa, que são homicídios, suicídios, lesões, ameaças, omissões de socorro 
e maus tratos, apresentam um número de 88 (oitenta e oito) ocorrências. Já 
os casos de furtos, extorsões e estelionato, de 150 (cento e cinqüenta) 
ocorrências. Também um número de 2 (duas) ocorrências referentes a 
estupro e atentado ao pudor, 8 (oito) de crimes contra a administração 
pública (peculato, corrupção, etc.), 10 (dez) de tráfico e posse de 
entorpecentes, 8 (oito) de crimes contra a família e falsidade ideológica, 55 
(cinqüenta e cinco) de contravenção (porte ilegal de aramas, disparo de 
armas de fogo, perturbação do sossego, embriaguez, etc.), 112 (cento e doze) 
de acidentes no trânsito e, finalmente, 376 (trezentos e setenta e seis) aos 
atendimentos assistenciais, como a enfermos, parturientes, alienados 
mentais, auxílio à justiça e a outras instituições. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 14.845 
  

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS 
DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

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

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, o imóvel de propriedade de 
Espólio de FRANCISCO MACHADO, assim descrito e 
caracterizado: 

 

“Uma área de terreno urbana medindo 
3.600,00m2 (três mil e seiscentos metros quadrados), com 
60,00m (sessenta metros) de frente e de fundos, por 
60,00m (sessenta metros) em cada uma das laterais, 
confrontando-se pela frente com a Rua José Ribeiro de 
Avelar, fundos com Espólio de Francisco Machado, lado 
direito e lado esquerdo com Espólio de Francisco 
Machado; situada no distrito de Córrego dos Monos, neste 
município de Cachoeiro de Itapemirim; registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 1-
2220 de ordem, Livro nº 2-L, fls. 20”. 

 

Art. 2º - A Desapropriação a que se refere o 
presente Decreto destina-se à construção de um Centro de 
Educação Infantil e quadra coberta e, para concretização 
da medida, a municipalidade poderá alegar urgência, na 
forma do artigo 15, do Decreto-Lei nº 3365/41, para fins 
de imissão provisória de posse. 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de março de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 14.836 

 

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

Exonerar, a pedido, ELSON JOSÉ ARÊAS  do cargo em 
comissão de Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo 
CC.2, lotado na Assessoria Executiva do Gabinete, a partir 
desta data, cuja nomeação se deu através do Decreto nº 
14.140, de 17 de janeiro de 2003.     
 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de março de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

RECLASSIFICAÇÃO DE RESTAURANTES 
 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - Divisão de 
Vigilância Sanitária, realizou a reclassificação dos 
Restaurantes que solicitaram revisão no estrelamento após 

implementarem as mudanças recomendadas pela Divisa 
Municipal. 
 

 Reclassificação de Restaurantes: 
 
Razão Social: Churrascaria Cruzeiro do Sul 
Nome: Churrascaria Rio Grande 
Endereço: Av. Beira Rio, s/n° - Centro 
Estrelamento Anterior: 3 estrelas (84,51%) 
Estrelamento Atual: 5 estrelas (97,02%) 
 
Razão Social: Rinkão Organizações Ltda – 

MEE 
Nome: Restaurante Rinkão 
Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 

s/n° -Amarelo 
Estrelamento Anterior: 4 estrelas (85,26%) 
Estrelamento Atual: 5 estrelas (95,42%) 
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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  


