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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
FRIGORÍFICO MUNICIPAL SERÁ 

INAUGURADO EM ABRIL 
 

O Prefeito Theodorico Ferraço afirmou  ontem  
que,  assim que terminar o período da Quaresma,  vai 
marcar a data oficial de inauguração do Frigorífico 
Municipal, em funcionamento  em caráter experimental 
desde o último mês de janeiro.  

 O Frigorífico tem capacidade para o abate/dia de 
300 bovinos e 200 suínos e conta  com estrutura para 
atender todo o Sul do Estado. As novas instalações, 
localizadas em Monte Líbano, ocupam uma área de 20 mil 
metros quadrados, com 1,2 m² de área construída.  

  O gerenciamento administrativo está a cargo  da 
Secretaria Municipal de Agricultura. O custo total da obra, 
incluindo construção e equipamentos, é de R$ 1.6 milhões 
de reais, recursos oriundos parte do Ministério da 
Agricultura e uma contra partida da Prefeitura de 
Cachoeiro. 

 
CACHOEIRO JÁ CONTA COM 2.143 CASOS 

DE DENGUE 
 

O relatório divulgado no final da tarde de ontem 
(20/02), pela Secretaria Municipal de Saúde, registra 2.143 
casos notificados de Dengue no município. Nas últimas 24 
horas, o Disk - Dengue recebeu 669 ligações, através do 
199, e 218 foram atendidas no local.  

Por sua vez, o Centro de Controle de Zoonozes 
(CCZ) recebeu 98 denúncias e foram realizadas 03  
notificações. O carro fumacê fez o trabalho de 
pulverização nos bairros Vila Rica, Ilha da Luz, IBC, 
Monte Cristo, Zumbi, Otto Marin, BNH/IBC e Gilson 
Carone. Continuam liderando os casos notificados com 
suspeita de Dengue os bairros Novo Parque, com 184; Vila 
Rica, com 152; Aeroporto,  com 131, Coramara,  com 118 
e Amarelo, com 87 casos.   

 
COMEÇA AMANHÃ OBRA DE 

ASFALTAMENTO NO SÃO JOAQUIM 
 

O Prefeito Municipal Theodorico Ferraço assinou 
ontem (20/02), no auditório da Ascisci, a ordem de serviço 
para o asfaltamento de acesso ao Distrito Industrial, no 
trecho entre a Rodovia ES-482  até ao Distrito de São 
Joaquim. 

O Prefeito explicou que fez questão da solenidade 
ser na Associação, porque foi  exatamente  na Ascisci “que 

se deu o início do processo de desenvolvimento que 
culminou com a implantação do Distrito Industrial” . 
Ferraço disse ainda que, com essa  obra de asfaltamento,  
começa uma nova era na economia do Município,  com a 
geração de emprego e renda.  

As obras foram iniciadas hoje (21/02) e deverão 
ser concluídas em um ano. Ainda dentro da infra-estrutura 
prometida pela Prefeitura de Cachoeiro, a área vai contar  
com rede de abastecimento de água, telefonia e energia 
elétrica. Todas as concessionárias desses serviços já 
visitaram o local e constataram  a possibilidade da 
extensão dos serviços para atender às empresas e aos 
moradores, visto que existem áreas específicas destinadas 
a conjunto habitacional. 

 
Na oportunidade, Ferraço disse que os 

empresários devem solicitar junto à Secretaria Municipal 
de Habitação e Trabalho o número de funcionários  que 
irão residir no local, priorizando os trabalhadores que já 
moram na localidade. 

  
MAIS DE DUZENTOS LOTES PARA A 

INDÚSTRIA 
 
O Distrito Industrial de Cachoeiro de Itapemirim, 

instalado na localidade de São Joaquim, conta com 280 
lotes somente para a instalação de indústrias, 120 
destinados às empresas comerciais e de serviços e 700 
lotes para a construção de conjuntos habitacionais. 

Segundo o Prefeito, a demora na instalação do 
D.I. foi devido ao surgimento de problemas com o 
Ministério da Reforma Agrária, que desapropriou a área   
prevista para o Distrito.  Agora, porém,  com o local 
determinado e a chegada do asfalto,  “...a municipalidade 
vai depender muito dos empresários e, com a união de 
todos nós,  o progresso vem em seguida”, frisou o Chefe 
do Executivo Municipal. 

Ferraço  lembrou o nome do saudoso  Roberto 
Vivacqua, qualificando   o empresário “um homem que 
sempre esteve à frente do nosso tempo: tinha criatividade, 
sonhava e era idealista”. E declarou,  ainda: “nós não 
somos criadores; temos sempre,  à nossa frente,  a imagem 
do passado” 

 
JATHIR: DISTRITO INDUSTRIAL JÁ É UMA 

REALIDADE 
 

O Vice – Prefeito Jathir Moreira frisou que a 
criação do Distrito foi o primeiro ato da atual 
administração do Prefeito Ferraço. A escolha da Ascisci  
para a assinatura  da  ordem  de serviço foi  por ter  sido na  
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sede da entidade,  ano passado – quando 
assumiu pela primeira vez a Chefia do 
Executivo Municipal como Prefeito em 
Exercício, que foi iniciado todo o processo 
de sua implantação. 

“O Distrito Industrial já é uma 
realidade e foi o primeiro ato de nossa 
administração”, disse  Jathir Moreira; e  
salientou  que,  mesmo sem a infra-estrutura 
necessária, como a  do  asfaltamento das 
vias, 30 lotes já foram ocupados por 
empresários. Para o Vice Prefeito,  será um 
crescimento em cadeia, com a esperança  da 
geração de muitos novos empregos. 

 
 

CENCIARTE  OFERECE CURSO 
DE ESPANHOL COM  VAGAS 

LIMITADAS 
 

O Secretário Municipal de Ciência 
e Tecnologia Almir Forte informou ontem 
(20/02), que estão abertas,  até dia 27 de 
fevereiro, as inscrições para o Curso de 
Espanhol. Os interessados deverão procurar 
a recepção  do Cenciarte, à Praça Jerônimo 
Monteiro, Centro da Cidade, das 08 às 18 
horas. 

O curso tem duração de 10 meses e 
as aulas serão ministradas às terças – feiras, 
das  16 às 18 horas e das 19 às 21 horas, no 
próprio Centro. A matrícula e as 
mensalidades são de R$ 25.00 para 
estudantes, professores e funcionários 
públicos. Para as demais pessoas da 
sociedade,   o preço é R$ 35.00. As vagas 
são limitadas.  

Segundo o Secretário, esse curso é fruto do convênio assinado 
ano passado entre o Cenciarte e o Consulado do Uruguai, quando 
Cachoeiro recebeu a visita do Cônsul Oscar Camacho. E ainda, a demora 
na sua realização foi devido à dificuldade em encontrar professor 
capacitado que preenchesse o Curriculum Vitae exigido  pelo convênio. 
Portanto, será ministrado por professor licenciado em Língua 
Estrangeira, com especialidade em  Espanhol. 
 

SECRETARIA ABRE INSCRIÇÃO PARA CURSOS 
GRATUITOS 

 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está oferendo  

vários cursos gratuitos, na área de turismo. Os interessados devem 
procurar a recepção do Cenciarte, no primeiro dia do início do curso,  
para fazer a inscrição, munido do documento de identidade. O Curso de 
Animação Turística será realizado nos dias 23 e 24 (sábado e domingo), 
das 09 às 17 horas, no Cenciarte. Carga- horária – 18 horas. 

Agente de Viagens com Emissão de Bilhetes nos dias 25, 26, 
27, 28 de fevereiro e 01,04,05,06 de março, das 18h30 às  22h30, no 
Cenciarte, com carga horária de 32 horas. 
 Organização de Eventos, nos dias 02 e 03 de março e aula prática, das 
09 às 17 horas, no Cenciarte. Carga horária: 32 horas. 

A Diretora de Turismo da Semuc Fabíola Depes explicou que,  
além dos cursos serem gratuitos, o aluno terá direito à apostila e ao 
certificado de conclusão do curso. As vagas são limitadas para todos os 
cursos e podem se inscrever todas as pessoas, maiores de 16 anos, 
interessadas em fazer um curso dessa natureza ou em atualizar os seus 
conhecimentos no ramo. 

Segundo a Diretora, os cursos são  totalmente gratuitos, porque  
são custeados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
através do  Sistema Nacional de Emprego e pela Escola Técnica de 
Turismo ( ETTCA). 
 

CURSO E GUIA DE TURISMO SERÁ EM MARÇO 
 

A Diretora de Turismo Fabíola Depes adiantou que em março 
será realizado um Treinamento para Guia de Turismo. O treinamento 
será em parceria com a Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e 
Juventude, destinado aos adolescentes já cadastrados naquela pasta. 

 
“RUBEM BRAGA” RECOMEÇA ATIVIDADES DE 2002 

 
A Diretora Geral do Teatro Municipal “Rubem Braga” Luciá 

Sampaio  se reuniu ontem (20/02), às 18 horas, com todos os 
representantes dos Grupos de Teatro e Dança  de Cachoeiro. Além dos 
projetos novos, terão continuidade os Projetos “Artes Cênicas” e o 
“Bônus Cultural”.  

No encontro, a Diretora  distribuiu,  para os representantes dos 
grupos, cerca de 80 livros com mais de 500 textos de peças teatrais. “Foi 
muito importante essa conversa, pois  marcou a abertura dos trabalhos do 
ano, dentro dos quais daremos ainda mais ênfase ao Projeto `Escola Vai 
ao Teatro´ ”. 

Quanto ao  que se refere ao “Bônus Cultural”, além de desconto 
nos ingressos para o teatro e cinema para os Associados da Câmara dos 
Diretores Lojistas,  serão beneficiados também os da Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci). 

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
PORTARIA Nº 055/2002 

 
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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta no processo protocolado sob o n º 
1939/2002, de 07.02.2002, resolve 
 
 
Conceder à servidora municipal LUCIANA FAUSTINI 
SILVA, Oficial Administrativo  II  V  A  09  A, lotada na 
Secretaria Municipal de Administração, licença sem 
vencimento, para tratar de interesses particulares, no 
período de 01 (um) ano, a partir de 18 de fevereiro de 
2002, nos termos do Artigo 105 da Lei n º 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de fevereiro de 2002. 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 056/2002 

 
 
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 º 
1661/2002, de 04.02.2002, resolve 
 
 
Conceder ao servidor municipal ELIZEU CRISÓSTOMO 
DE VARGAS, Contador  VI  B  12  I, exercendo o cargo 
de Secretário Municipal da Fazenda, Símbolo CC.1, 30 
(trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, 
referentes ao exercício de 2000, a partir de 01 de março de 
2002, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de fevereiro de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
PORTARIA Nº 057/2002 

 
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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta no processo protocolado sob o n º 
514/2002, de 14.01.2002, resolve 
 
Conceder ao servidor municipal SÉRGIO MORENO 
ROSA, Técnico em Edificações  II  V  A  09  A, lotado na 

Secretaria Municipal de Obras, licença sem vencimento, 
para tratar de interesses particulares, no período de 01 
(um) ano, a partir de 16 de janeiro de 2002, nos termos do 
Artigo 105 da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de fevereiro de 2002. 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 
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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. 


