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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
ATENÇÂO: 

O Secretário Municipal da Defesa Civil Carlos 
Leal Conde comunica  à população em geral e 
principalmente aos motoristas que usam diariamente a 
Avenida Francisco Mardegan, em frente ao Conjunto 
Residencial Marbrasa, que a mesma foi fechada hoje, dia 
16 de abril, a partir das 07 horas. 

 O fechamento da Avenida se fez necessário, para 
a realização Municipal  de uma obra de drenagem,  no 
local. A via pública vai ficar fechada pelo tempo 
necessário para a realização da obra.  

 
CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE 

CONTINUAM EM DECRÉSCIMO 
   
A Secretaria Municipal de Saúde informou  que 

durante  o final de semana, até às 14 horas de ontem 
(15/04), foram notificados 9.779 casos de dengue. O 
Centro Municipal de Saúde atendeu 79 pessoas,  e o pronto 
– atendimento  fez 69 atendimentos.  

Até ontem, foram confirmados 05 casos de 
dengue hemorrágico,  e existem mais 02 casos suspeitos. O 
disk - dengue recebeu somente 07 ligações  com denúncias 
e pedidos de atendimentos. 

O carro fumacê está trabalhando nos seguintes 
bairros: Vila Rica, Otto Marins, Ilha da Luz, União, Monte 
Belo, Boa Vista, BNH, Cachoeira Grande, Ibitiquara, 
Amarelo, Amaral, Nossa Senhora da Penha, Coronel 
Borges e Gilberto Machado. 

A Secretária Municipal de Saúde Terezinha 
Dardengo voltou a confirmar que os casos notificados de 
dengue continuam diminuindo, assim como as consultas 
nos dois pontos de atendimento,  exclusivos para as 
pessoas  com  sintomas da doença.  

Dardengo explicou que o aumento diário, de 
casos de dengue,  que consta  no Relatório das Ações de 
Combate ao Dengue, não representam,  necessariamente,  
que mais pessoas ficaram doentes, no último  final de 
semana, porque muitos desses dados são de pacientes 
atendidos em outras datas, mas que o relatório da unidade 
de saúde, onde a pessoa foi atendida, só chegou  ontem,  
na Secretaria.  

A demora na entrega do relatório, explica a 
Secretária, é  devido à distância,  e,  para reduzir custo, os 
diretores e/ou responsáveis esperam  juntar um 
determinado número de documentos para,  então,  enviá – 
los, de  uma única vez. 

 

AGERSA REALIZARÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
QUINTA – FEIRA 

 
A Agência Municipal de Regulação dos Serviços 

de Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim – Agersa – 
estará realizando na próxima quinta – feira (18/04), às 18 
horas, uma Audiência Pública, no Auditório “Camilo 
Cola”, no prédio  da Acisci, no bairro Guandu. 

A finalidade dessa audiência  será demonstrar à 
sociedade a performance da Concessionária Citágua, 
evidenciando o cumprimento ou não dos marcos 
regulatórios e indicadores estabelecidos no Edital de 
Concorrência Pública n.º 06/97 e no Contrato de 
Concessão n.º  029/98”.   

  Essa Audiência Pública se dará em cumprimento 
à Lei n.º 4.798/99,  já que a Agersa é uma entidade 
integrante da administração pública municipal indireta, 
submetida a regime autárquico especial, dotada de poder 
de polícia e de autonomia administrativa e financeira. 

 A Agersa foi criada com o grande desafio de 
regular e fiscalizar a prestação desses serviços essenciais, 
harmonizando as relações entre o Município e 
Concessionária.  

 
OUVIDORIA 

 
A Agersa tem,  à sua disposição,  a Ouvidoria,  

para garantir o respeito aos direitos do cidadão,  e alerta 
que,  “ao reclamar ou fazer uma sugestão, o cliente dos 
serviços de água e esgoto está  não só exercendo a sua 
cidadania, como também prestando importante 
contribuição para o aperfeiçoamento do sistema de 
saneamento,  do município. 

As principais funções da Agersa são: eliminar 
ineficiência e maximizar produção, distribuição e 
comercialização de serviços; aumento de cobertura dos 
serviços em áreas urbanas e rurais; melhoria dos serviços 
prestados e modernização de práticas, processos e métodos 
de gestão, entre outros. Já os “Marcos Regulatórios” 
consistem nos compromissos assumidos pela empresa 
concessionária, tais como: cronograma de obras, questões 
tarifárias, outorga, investimentos, patrimônio público e 
recursos humanos.  

Minuta da programação 
Em cumprimento à Lei n.º  4.892/99 Artigo 27, 

inciso “F”,  que diz: “compete à Ouvidoria a organização 
das audiências públicas da AGERSA”, esta é a minuta da 
programação: 

Abertura/Parte Institucional: Edson Caroni 
(Diretor) 

 

            I Á R I O   F I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Vice – Prefeito 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
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DD  AA  TT  AA  CC  II__________________________  
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Marcos Regulatórios e Projeto 
SANEAR: Marcos Bueno Silva (Gerente 
Adm. Financeiro) 

Ouvidoria: Roseane Pereira 
Doriquetto (Ouvidora) 

-    Intervenção/acordo com 
condomínios 

-    Gráfico Demonstrativo 
Atendimento 2001 

- Ação Fiscal 
- Fiscalização de Obras 
- Análise de Água e Poços Artesianos  
- Projeto Monitor Voluntário  
Técnica: Dr. Wanderley Antonio 

Nogueira (Assessor Técnico) 
 

Qualidade Água/IQA 
Estação Tratamento Esgoto 
Economia: Yuri Gagarin Sabino 

(Economista) 
Regulação 
Indicadores 
Estudo Tarifário 
Assessoria Jurídica: Rômulo 

Louzada Bernardo (Assessor Juridíco) 
Questionamentos/Perguntas do 

Público Presente 
Encerramento: Edson Caroni 
Obs.: Tempo para cada apresentação 

será de 13 minutos. 
 

SETRAB PROMOVE REUNIÃO COM 
AS LOJAS DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO 
 

A Secretaria Municipal de Trabalho e 
Habitação (Setrab), junto com a Caixa 
Econômica Federal, convoca os proprietários 
de lojas de material de construção 
credenciadas ao CREDIMAC, para uma 
reunião na Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim 
Acisci (bairro Guandu).  

O evento acontecerá na próxima quinta – feira (18/04), às 16 
horas, quando será  lançado um projeto,  visando a melhoria e a 
construção de residências,  no município.  

A Secretária, Marilene Depes, titular da Setrab, explicou que 
estará realizando também com as lideranças comunitárias uma reunião 
da mesma natureza. 

 

SEMUC VAI HOMENAGEAR CRAQUES DO PASSADO 
 

Aproveitando a exposição de fotos antigas das agremiações 
futebolísticas de Cachoeiro, a Secretaria Municipal de Cultura (Semuc) 
está realizando nas dependências do “Café Mourad´s”, na Praça 
Jerônimo Monteiro, uma programação especial,  para homenagear os 
craques do passado. O evento está sendo produzido  pelo Secretário 
Higner Mansur e sua equipe. 

As homenagens da Secretaria, ainda  sem data definida,  mas já 
em processo de organização, estão sendo organizadas pelo Secretário 
Higner Mansur  e sua equipe,  e serão dirigidas para os atletas veteranos 
que atuaram com destaque,  tanto no Cachoeiro Futebol Clube,  quanto 
no Estrela do Norte Futebol Clube. 

Alguns nomes já foram escolhidos, mas a relação oficial 
somente será divulgada em conjunto com o projeto final do evento. 

 

VACINAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE PROSSEGUE 
ATÉ O DIA 26 

 

Começou no  último sábado (13/04) e prosseguirá até o dia 26 
deste mês, a Campanha de Vacinação contra Gripe, Tétano e Difteria,  
destinada às pessoas com mais de 60 anos.   

No decorrer da semana, todas as unidades de saúde da cidade e 
do interior  contarão com as vacinas,  para atender a clientela da sua 
comunidade, no horário normal de funcionamento. 

A Secretaria Municipal de Saúde pretende imunizar 15.722 
pessoas,  na Terceira Idade. A Diretora do Departamento de Prevenção e 
Promoção da Saúde Dra. Marisa Lacerda Salviano Piragibe  comunica 
aos familiares e/ou responsáveis por idosos que estejam acamados, assim 
como aos responsáveis pelos asilos da Cidade, que procurem o Centro 
Municipal de Saúde,  para agendarem a vacinação a domicílio,  ou no 
próprio asilo,  para essas pessoas da Terceira Idade. 

 

FUNASA BAIXA NORMAS TÉCNICAS PARA 
APLICAÇÃO VIA FUMACÊ 

 

A Secretária Municipal de Saúde Terezinha Dardengo disse que 
a Funasa/Sesa (Fundação Nacional de Saúde/Secretaria de Estado da 
Saúde) determinou normas técnicas para o fluxo de aplicações de ultra 
baixo volume - UBV -,  conhecido como fumacê. 

 De acordo com as normas técnicas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde, o tratamento perifocal de uma cidade por aplicação 
espacial de UBV pesado se realiza na ordem denominada de 
“reconhecimento geográfico”. 

Os quarteirões são tratados em filas ou fileiras. O veículo aplica 
o inseticida nos ângulos entre 45º a 60o sobre o horizontal e ao lado 
direito, tratando as quatro faces de cada quarteirão, rodeando-os no 
sentido dos ponteiros do relógio. Isso permite melhor cobertura e 
principalmente que se deixe a quantidade adequada de inseticida,  por 
hectare. 

Quando se termina a aplicação no quarteirão,  o veículo se 
dirige até o quarteirão seguinte. Durante o deslocamento,  é cortado o 
fluxo do inseticida,  evitando-se, assim, o desperdício, e continuando até 
tratar todos os quarteirões,  finalizando a aplicação na localidade. No 
deslocamento do veículo de uma localidade para outra,  é desligado o 
equipamento. 

 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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DECRETO N º 13.766 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta nos processos mencionados, resolve  
 
Tornar sem efeito parte do Decreto n º 13.752, de 
15.03.2002, referente à designação temporária dos 
servidores abaixo relacionados, a partir de 15 de março de 
2002. 
 

Nome Cargo Protocolo n º  
ALESSANDRA MATIELO COSTALONGA PEF-A I 4772/2002 
EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES PEF-A I 4773/2002 
ELIS REGINA PAZINI BAPTISTA CARNEIRO PEF-A I 4760/2002 
JAQUELINE RIGO DE BACKER PEI-C IV 4759/2002 
JOSELINA ALMEIDA CANZIAN LOPES PEF-B IV 4758/2002 
LUCIENE APARECIDA CARARO NOGUEIRA PEI-A I 4775/2002 
LUCIENE MARIA BOTELHO MORAES FRAGA PEI-A I 4776/2002 
MARIA INÊS CARLETI PEF-B IV 4761/2002 
ROBSPIERRE DOS SANTOS PEF-B IV 4757/2002 
ROSANGELA ROSA PEF-B IV 4753/2002 
ROSIMAR GONÇALVES MILEPPE GARCIA CARVALHO PEF-A I 4774/2002 
WELLIGTON BARBOSA CARVALHO PEF-B IV 4752/2002 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de março de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

DECRETO N º 13.770 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve  
 
Nomear o servidor municipal EDSON VENTURA 
PAULA, para exercer a função gratificada de Chefe da 
Divisão Casa de Costura, Símbolo FG.2, lotado na 
Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 01 de 
abril de 2002, fixando-lhe a gratificação estabelecida em 
Lei.  
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de abril de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

DECRETO N º 13.773 
 
 
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 5005/2002, de 
27.03.2002, resolve  
 
Tornar sem efeito parte do Decreto n º 13.752, de 
15.03.2002, referente à designação temporária de 

HELENA LUZIA SADER SANTANA para o cargo de 
PEF-B IV, a partir de 15 de março de 2002. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de abril de 2002. 
 

 
JATHIR GOMES MOREIRA 

Prefeito Municipal em Exercício 
 

DECRETO N º 13.774 
 
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 
4981/2002, de 27.03.2002, resolve  
 
Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Agrônomo, o 
servidor municipal WALLACE RUDECK STHEL 
COCK, lotado na Secretaria Municipal de Interior, a partir 
de 01 de abril de 2002. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de abril de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal  em Exercício 

 
DECRETO N º 13.776 

 
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 nº 118/2002, de 
01.04.2002, Seq. nº 2-1492/2002, da SEME, resolve  
 
Tornar sem efeito parte do Decreto nº 13.752, de 
15.03.2002, referente à designação temporária de 
MÔNICA DARÓS TREVIZAN para o cargo de Professor 
PEF-B IV, a partir de 01 de abril de 2002. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de abril de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
DECRETO N º 13.777 

 
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 
5118/2002, de 01.04.2002, resolve  
 
Tornar sem efeito parte do Decreto nº 13.752, de 
15.03.2002, referente à designação temporária de  JANE 
MARY ROZA DA SILVA para o cargo de Professor 
PEF-B IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir de 15 de março de 2002. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de abril de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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