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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
PREFEITO FERRAÇO FAZ PALESTRA EM 

SÃO PAULO 
 
O Prefeito Theodorico Ferraço participou ontem, 

04/12, em São Paulo, de um Seminário promovido pela 
Agência Dinheiro Vivo. Na oportunidade, Ferraço proferiu 
uma palestra sobre o tema “Contra o Apagão do 
Saneamento”, mostrando a experiência de Cachoeiro com 
a concessão do Serviço de Saneamento  Básico. 

Ao deixar o Município ontem,  pela manhã, 
Ferraço disse que, de São Paulo, estaria viajando para 
Brasília, a fim de cumprir uma extensa agenda de 
audiência,  já previamente marcada, nos Ministérios dos 
Transportes, Justiça e  Saúde. 

 
CONSELHO ENTREGA RELATÓRIO  AO 

PREFEITO EM EXERCÍCIO 
 
A Comissão Municipal de Trabalho, através das 

Secretarias Municipais de Trabalho e Habitação e 
Desenvolvimento Econômico, entregou ontem, ao Prefeito 
em Exercício Jathir Moreira, as propostas do Seminário de 
Combate  ao Desemprego, que foi realizado recentemente, 
por sua pasta, para que sejam executados os devidos 
encaminhamentos e as possíveis soluções.  

A reunião contou com representantes da Acisci, 
Sindirochas, Sinconsul, Sindimármore, Sindicomerciários, 
Sindiconst, Sine e das Secretarias de Cultura e Turismo, 
Agricultura, Planejamento, Criança e  Adolescente, Meio 
Ambiente e Obras. 

 
FACCACI PRORROGA INSCRIÇÕES ATÉ 

SEXTA-FEIRA 
A Direção da FACCACI prorrogou até sexta-

feira, dia 08/12, as inscrições para o vestibular/2002. As 
inscrições podem ser feitas na secretaria da Faculdade, das 
15h às 21h30, no CAIC, Bairro IBC ou também podem ser 
feitas no Starvest, no Shopping  Cachoeiro, de 09  às 21 
horas. A FACCACI está oferecendo 50 vagas para 
Ciências Contábeis e 50 para Ciências  Administrativas. 

 
ESTAÇÃO DE CONDURU GANHA NOME 

OFICIAL 
 
O Prefeito Ferraço sancionou a Lei  5268, 

aprovada pela Câmara Municipal, denominando a Estação 
Rodoviária do Distrito de Conduru de “Francisco de Paula 
Mattos”. 

PREFEITO ASSINA DECRETO 
DETERMINANDO MAIS CONTENÇÃO DE 

GASTOS 
 
O Prefeito  Theodorico Ferraço assinou o Decreto 

Nº13.628, de 28/11/2001, determinando que ficam 
suspensas as seguintes despesas:  aquisição de  material 
permanente e equipamento;  participação de servidores em 
cursos, seminários, congressos e similares,  que impliquem 
em despesas com locomoção e diárias; contratação de 
aluguéis de imóveis e de veículos; contratação de serviços 
para alteração e reforma  de prédios públicos; convênios e 
copatrocínios.  

O Parágrafo Único da Lei salienta que estão fora 
dessa exigência a manutenção e desenvolvimento do 
ensino, das ações de saúde e as vinculadas a recursos de 
convênios, bem como as despesas destinadas ao 
atendimento do Estado de Emergência, conforme o 
Decreto Nº 13. 603/01. 

O Prefeito explicou que essas e outras medidas,  
já em vigor, se fazem necessárias para a manutenção do 
equilíbrio fiscal das contas do Município e também quanto 
à adoção de  providências que garantam o encerramento do 
exercício/2001. 

 
SEMSET DIVULGA ESTATÍSTICA DE JULHO 

A OUTUBRO 
 
A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 

divulgou o relatório dos registros policiais, de julho a 
outubro de 2001, feitas pela Guarda Municipal.  

Nesse período, foram realizadas 497 ocorrências 
de diversas naturezas, mas com um número acentuado de 
furto em veículo, residência, estabelecimento comercial, 
de ensino e financeiro, além do registro de colisão, apoio a 
outras Instituições Públicas e atendimento social,  como 
locomoção de parturiente e  atendimento a pessoas  na via 
pública.  

Ainda foram registradas chamadas para 
averiguação de crimes contra o patrimônio, tráfico de 
maconha, uso de entorpecentes e similares, apreensão de 
arma branca, atentado ao pudor, vadiagem, mendicância, 
encaminhamento de menor, desacato e desobediência. 

 
COMEÇA O CADASTRAMENTO PARA 

RECEBER BÔNUS ECOLÓGICO 
 
O Gerente Municipal Ary Moreira informou que 

começou no Centro de Zoonoses, no bairro Aeroporto, o 
cadastramento dos proprietários rurais do Distrito de São  
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Vicente, interessados em receber o Bônus 
Ecológico, que será pago pela Prefeitura de 
Cachoeiro. 

Ary explicou que o cadastramento 
está sendo feito no CZ, por ser local de fácil 
acesso para os produtores rurais. Vale 
ressaltar que, no local,  é mantida a presença 
de um técnico à disposição dos produtores,  
para prestar todos os esclarecimentos e fazer 
a inscrição do proprietário rural. 

Esse é um Projeto Piloto que está 
sendo direcionado para São Vicente, mas 
poderá ser ampliado para outras localidades. 
O objetivo é incentivar os proprietários a 
desenvolverem projetos de preservação 
ambiental e de recuperação da mata 
atlântica. 

De acordo com a Lei, será pago o 
valor de R$ 50,00 por hectare para pequenos 
proprietários e R$ 40,00 por hectare,  para 
médios e grandes proprietários.  
E ainda será concedido,  dentro do Projeto 
de Reflorestamento, um bônus adicional de 
20% do valor total, para a recuperação e 
preservação das nascentes, devidamente 
aprovado pela Comissão especial instituída 
para acompanhar a implantação do Projeto. 

 
“MARKETING NO VAREJO” NO 

“RUBEM BRAGA” 
 
A CDL de Cachoeiro estará 

realizando nessa quarta-feira, dia 05/12, no 
Teatro “Rubem Braga”, em parceria com o 
Shopping Cachoeiro, um treinamento 
ministrado pelo Grupo Friedman, maior 
empresa de treinamento de varejo do mundo.  

“Teremos duas turmas, sendo a 
primeira no horário de 09h00 às 13h00, e a 
segunda de 15:00 às 19:00. As vagas são 
limitadas e as turmas já estão quase 
completas. Os interessados poderão manter 
contato através do telefone 3521-0152, em 

nosso Departamento Comercial”, enfatizou o presidente da CDL, 
Marcos Mendes de Carvalho. 

 
MOSTRA DE ARTE SERÁ QUINTA – FEIRA 
 
Na próxima quinta – feira (06/12),  será realizado no Teatro 

“Rubem Braga” a Mostra de Arte São Camilo, denominada “Viver com 
Arte”. O evento será aberto ao público das 08 às 12 horas e depois das 
19 horas. 

 
MUSICAL “FORÇA ESTRANHA” NO TEATRO 

 
O musical “Força Estranha” será apresentado pelo Grupo da 

Via Sacra, do bairro Vila Rica. Nesta sexta- feira, dia 07/12,  às 20 
horas. O ingresso custa  o preço único de R$ 5,00. Esse  musical vai 
lembrar os antigos sucessos do Rei Roberto Carlos. 

 
“UM NATAL, OSSO DURO DE ROER” EM CACHOEIRO 

 
O espetáculo de ballet “Um Natal, Osso Duro de Roer” 

apresentando “A Dama e o Vagabundo”,  com os alunos da Academia 
Denise Prates,  estréia dia 08/12, às 20h30, no Teatro “Rubem Braga”. 

O ingresso custa o preço único de R$ 5,00. Esse mesmo 
espetáculo será apresentado domingo, dia 09/12, às 20h30, com  
ingressos a  R$ 5.00. 

 
DEFESA CIVIL TEM NOVO HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 
O Coordenador da Defesa Civil Carlos Leal Conde  comunica à 

população que o Centro de Operações da Defesa Civil Municipal está 
funcionando das 07 às 18 horas.  

Leal disse, ainda, que a equipe de Coordenação está em Estado 
de Alerta, pronta para atender qualquer emergência. No caso de uma 
ocorrência no período noturno, a pessoa deve procurar o Corpo de 
Bombeiros, que acionará imediatamente a Defesa Civil Municipal. Os 
telefones da Defesa Civil Municipal são: 3155 - 5024 ou 3521 – 6933.  

 
CENTRO DE SAÚDE VACINA AMANHÃ CONTRA 

FEBRE AMARELA 
 
O Centro Municipal de Saúde continua vacinando contra a 

febre amarela às quartas – feiras, das 09 às 11 horas. A vacina é 
destinada às pessoas de todas as idades, que estarão viajando para as 
áreas de risco de contaminação da  doença.  

Assim sendo, todas as pessoas que desejam viajar para as 
regiões Norte, Nordeste, principalmente Maranhão, Centro – Oeste, mais 
especificamente Minas Gerais, devem tomar a vacinar,  que é de graça,  
no Centro Municipal de Saúde de Cachoeiro.  

 
FEIRA DE ARTESANATO SERÁ NA SEMANA DO 

NATAL 
 
A Feira de Artesanato, que vem acontecendo mensalmente na 

Praça Jerônimo Monteiro, será realizada nos dias 21/12, 22/12 e 23/12, 
das 09 às 20 horas. 

A Secretaria de Turismo informou ainda que,  se os artesãos  
desejarem,  poderão continuar comercializando os seus produtos no dia 
24/12. A Secretaria reuniu ontem os artesãos,  para a primeira discussão 
visando a criação de uma Associação da categoria. 

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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DECRETO Nº 13.615 

 
APROVA A INDICAÇÃO DO NOME DO DR. 
SCHARIFF MOYSÉS PARA RECEBER A COMENDA 
“RUBEM BRAGA”.  
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, 
  
CONSIDERANDO determinações e disposições legais 
contidas nos Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 4.815, de 
05 de agosto de 1999, que instituiu a Ordem do Mérito e a 
Comenda “Rubem Braga”; 
 
CONSIDERANDO que a indicação para integrar a Ordem 
do Mérito e a concessão da Comenda “Rubem Braga” é o 
maior laurel criado pela Municipalidade para agraciar 
personalidades que se tenham tornado dignas de tão 
honrosa homenagem, da gratidão e da admiração do 
governo municipal;  
 
CONSIDERANDO que Cachoeiro de Itapemirim está a 
dever uma homenagem em alto estilo ao Dr. SCHARIFF 
MOYSÉS, que com sua projeção nacional e internacional 
e dedicação imensurável à causa da cirurgia cardiovascular 
no Estado do Espírito Santo, dignifica a todos os 
profissionais da medicina, a qual exerce com destaque, 
sendo merecedor do apreço e da admiração do nosso povo; 
 
CONSIDERANDO, ainda, que o Dr. SCHARIFF 
MOYSÉS inscreve seu nome na galeria dos mais ilustres 
intelectuais e homens de ciência das terras capixabas, com 
contribuição direta na modernização do sistema de 
atendimento de cirurgia cardiovascular no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim;   
 
CONSIDERANDO, por tudo isso, que Cachoeiro de 
Itapemirim não deve retardar por mais tempo a irrecusável 
necessidade de prestar essa homenagem ao Dr. 
SCHARIFF MOYSÉS. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aprovada a indicação do nome do Dr. 
SCHARIFF MAYSÉS para integrar a Ordem do Mérito e 
receber a Comenda “Rubem Braga”. 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de novembro de 2001. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 13.617 

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

Nomear JOSÉ FAUSTINI AGRIZZI ALTOÉ, para 
exercer o cargo de Subsecretário de Informações e 
Logística, da Secretaria Municipal de Segurança e 
Trânsito – SEMSET, a partir de 1º de dezembro de 2001, 
fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos no 
artigo 2º da Lei nº 5.208, de 09 de junho de 2001. 

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de novembro de 2001. 

 
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Prefeito Municipal 
 

DECRETO Nº 13.618 
 
O Prefeito Municipal em Exercício de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
Nomear DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE 
FILHO, para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, 
de Chefe de Divisão de Abastecimento, Símbolo CSV-
CD, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural – SEMAGRI,  com efeitos 
financeiros retroativos a 19 de novembro de 2001 até 31 
de dezembro de 2001, fixando-lhe os vencimentos 
mensais estabelecidos em Lei. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de novembro de 2001. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
AJUDE  

A 
MANTER 

CACHOEIRO 
LIMPO 

 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

 DE 
CACHOEIRO  

DE 
ITAPEMIRIM 
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PPooddee  eennttrraarr  qquuee  aa  ccaassaa  éé  ssuuaa..  
SECRETARIAS 
Nesta página você acessa as secretarias 
da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

wwwwwwwww...cccaaaccchhhoooeeeiiirrrooo...eeesss...gggooovvv...bbbrrr
NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, da cidade. 

 
FALE COM O PREFEITO 
Um canal direto para você falar com o 
nosso prefeito municipal. 

EDITAIS
Aqui você vê como a prefeitura faz as 
suas compras e contrata seus serviços. 

 
ACONTECE EM CACHOEIRO 
Informações sobre eventos e dicas 
importantes. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Contas públicas, licitações, processos e 
serviços. 

INDICADORES ECONÔMICOS 
Aqui você encontra dados numéricos 
sobre saúde, educação, finanças, 
distribuição de renda e população. 

 

HISTÓRIA E PERSONALIDADES
História do município, monumentos 
históricos e Personalidades Políticas, 
Artísticas, Pioneiros e Mulheres que 
ajudaram a fazer nossa história.
 

SERVIÇOS 
Para você encontrar facilmente todos os 
serviços oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

MMMeeelllhhhooorrr   LLLuuugggaaarrr   pppaaarrraaa   VVViiivvveeerrr 
DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar as 
Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial 
do Município. 


