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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

PREFEITURA CONTINUA DISCUTINDO 
“CACHOEIRO MAIS BONITO” 

 
 A Secretária  Municipal  de Trabalho e Habitação 

Marilene Depes realizou ontem (02/05), em sua sede, a 
segunda reunião para dar continuidade à  discussão do 
Projeto “Cachoeiro Mais Bonito – Você Mais Feliz”, que 
visa  abrir linha de crédito para as pessoas que desejarem 
dar acabamento final  às suas residências. 

  A reunião contou também com a presença dos 
empresários das lojas de material de construção, 
cadastrados no Credimac, da Caixa Econômica Federal, e 
com o gerente da agência central do banco, em Cachoeiro 
de Itapemirim. 

 

SAÚDE CONVOCA CONSELHEIROS PARA 
REUNIÃO 

 
 A Secretária Municipal de  Saúde Terezinha 

Dardengo  convocou todos os Conselheiros Municipais de 
Saúde para uma reunião hoje (03/05), às 10 horas, no salão 
de reunião do Gabinete do Prefeito, no Centro da Cidade.  
A reunião  discutirá  implementações nas ações de saúde.  

 

CURSO DE INFORMÁTICA PARA 
ADOLESCENTES DO ROTATIVO 
 
  A Secretária Municipal da Criança, Adolescente 

e da Juventude Marisa Moreira informou ontem (02/05), 
que a sua pasta está oferecendo 150 vagas para um Curso 
de Informática,  destinado aos adolescentes do 
estacionamento rotativo e aos inscritos no Centro de 
Integração Empresa – Escola (CIEE). 

 Segundo Marisa, esse curso só está sendo 
possível graças à parceria firmada entre a Semcaj o CIEE, 
Sindicato da Saúde e Rotary Clube. Assim sendo, 40 vagas 
já estão disponíveis, destinadas aos adolescentes que 
atuam no estacionamento rotativo. Todos os participantes 
serão uniformizados, pelos patrocinadores. 

 

MEMBROS DA CIPA SERÃO  
ELEITOS DIA 14 DE MAIO 

 
 A Secretaria Municipal de Administração 

realizará a eleição para os membros da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes – Cipa,  no próximo dia 14 de 
maio, das 07 às 17 horas. 

 O titular da pasta, Antônio Miranda, explicou que 
a eleição será de forma democrática,  através do voto 
direto de todos os funcionários. A coleta dos votos será 

feita por uma equipe especial,  em todas as repartições 
públicas municipais.   

 

NOTIFICAÇÕES DE DENGUE CONTINUAM 
DIMINUINDO 

    
 A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem 

(02/05), que os casos notificados  com suspeita de  dengue 
continuam diminuindo e, do dia 30 de abril até às 14 horas 
de ontem, quinta- feira (02/05), foram notificados somente 
23 casos, passando de 10.243 para 10.266 casos. Até o 
momento,  foram confirmados 08 casos de dengue 
hemorrágico. O Centro Municipal de Saúde atendeu 18 
pessoas.  

 O carro fumacê continua atuando nos seguintes 
bairros: Zumbi, Nova Brasília, BNH, Village da Luz. 
Novo Parque, São Lucas, Caiçara, Gavião, Recanto, 
Aquidaban, Ferroviários, Bela Vista. Ibitiquara, 
Arariguaba, Costa e Silva, Baiminas. São Luiz Gonzaga, 
Nossa Senhora Aparecida, Sumaré, Gilson Carone, 
Aeroporto,  Monte Cristo, União e Paraíso. 

 

SECRETÁRIO PARTICIPA DE  
SEMINÁRIO NA ACISCI 

 
 O Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico Renato Magalhães participou ontem (02/05), 
no auditório da Acisci, de um café da manhã, para 
apresentação do programa do seminário  sobre “O Impacto 
do Petróleo na Economia Sul – Capixaba”.  

 O seminário será realizado dia 15 de maio, às  19 
horas, no Teatro “Rubem Braga”,  e terá como palestrante 
o senhor Victor Martins - presidente da  Aderes e  Aluízio 
Correa - presidente da Petrosul e Prefeito Municipal de 
Presidente Kennedy. 

Segundo Renato, durante o evento será criado um 
grupo permanente de trabalho,  que irá propor formulações 
para o desenvolvimento sustentável de Cachoeiro de 
Itapemirim.  Já está agendada uma reunião para a eleição 
dos 10  membros  de vários segmentos  da sociedade que 
estarão compondo o Grupo Permanente,  para a próxima 
terça-feira (07 de maio).   Nessa mesma reunião, serão 
definidas  as primeiras ações programáticas do Grupo. 

 

SEMINÁRIO MUNICIPAL VAI DISCUTIR 
DESEMPREGO 

 
  A Prefeitura de Cachoeiro, através do Banco do 

Povo, abrirá um Seminário Municipal hoje (03/05),  
quando serão discutidos  vários temas de interesse social. 
A abertura será no plenário da Câmara Municipal, às 14 
horas, com o tema  “Desemprego”, que será debatido pelo 
advogado Wilson Márcio Depes e terá como coordenador 
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Oswaldo Sechin e mediador, Antônio Manoel 
Barros de Miranda. O evento, que é aberto ao 
público, terá continuidade no dia 07 de maio, 
no Teatro Municipal “Rubem Braga”, das 14 
às 18 horas, quando estará sendo discutido o 
sistema de microcrédito.  

 No dia 14 de maio, prossegue  no 
Teatro “Rubem Braga”, no mesmo horário,  
com o tema “Cooperativismo”. No dia 21 de 
maio, continuará sendo no Teatro, com o 
tema Educação. Já no dia 28 de maio, a 
discussão vai ficar por conta do tema 
“Saúde”,  e o encerramento será dia 31/05,  
com a pauta  “Petróleo”. Maiores 
informações com Cida, no Banco do Povo, ou 
pelo telefone 3155 –5236.   

 

SECRETARIA DIVULGA 
PROGRAMAÇÃO DO “CONDURU 

CIDADÃO” 
   

 A Secretaria Municipal de Trabalho 
e Habitação divulgou ontem (02/05), os 
atendimentos programados para o “Conduru 
Cidadão”, que acontecerá amanhã,  dia 4 de 
maio, das 8 às 17 horas, no Ginásio 
Poliesportivo “Newton Elias Paiva”.  

Na oportunidade, serão oferecidos os 
seguintes atendimentos: fotografias, carteira 
de trabalho (levar 02 fotos 3x4 e certidão de 
nascimento ou certidão de casamento), CPF 
(levar título de eleitor ou comprovante, 
certidão de nascimento ou certidão de 
casamento), alistamento militar (levar 
certidão de nascimento ou certidão de 
casamento, 01 foto 3x4). 

 A Assulcade estará fazendo 
orientação sobre mercado de trabalho, 
orientação sobre passe livre e  fazendo 
cadastramento dos portadores de deficiência 
do Distrito. O SOS Mulher e UCM – estarão 

fazendo orientações de como são prestados os atendimentos,  pelas 
duas entidades. 

Uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde  realizará 
consultas  na área de clínica geral e pediatria, pesagem das crianças,  
verificação de pressão arterial, vacinação completa, fitoterapia, 
orientações sobre: DST/AIDS, aleitamento materno, sarna, piolho, 
diabetes, dengue e hipertensão arterial; atendimento odontológico,  
exames laboratoriais (Glicose, VDRL, Grupo sangüíneo, Fator RH, 
Teste Elisa (HIV), e exame preventivo de câncer de útero e mama).    

 A Secretaria da Criança será a responsável pelas atividades 
recreativas,  como pinturas com tinta guache, massa de modelar e 
várias brincadeiras, como capoeira, karatê, futebol e vôlei. 

A Secretaria de Ação Social estará presente com o  Projeto 
Casa de Costura (kit bebê), Casa da Sopa (distribuição de sopa), 
Multimistura (distribuição de multimistura), e com  Padaria, na  
distribuição de pães.  O Centro de Convivência “Vovô Matilde” 
mostrará uma exposição dos trabalhos realizados pela 3ª idade e 
voluntários. E ainda, orientações e demonstrações do atendimento de 
fisioterapia,  apresentação de dança de salão e forró. 

 As Secretarias do Interior e da Agricultura estarão 
apresentando seus projetos e informações  ao público.  O evento será 
encerrado às 17 horas, com  um grande casamento comunitário.. 
 

SAÚDE MUDA HORÁRIO DE PRONTO – 
ATENDIMENTO 

 
A Secretária Municipal de Saúde Terezinha Dardengo 

informou que,  em decorrência da queda nos números de atendimentos 
de casos de dengue, com  registro,  em média, de 30 pacientes/dia,  
desde o dia 15 de abril, o pronto - atendimento de dengue, instalado 
no Centro Municipal de Saúde, que vinha funcionando de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 22 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 
7 às 19 horas, teve o seu horário de funcionamento alterado. 

  O pronto - atendimento passa a atender das 7 às 16 horas, de 
segunda a sexta-feira e não atenderá mais nos finais de semana. 

  Dardengo informou ainda que o pronto - atendimento do 
dengue, no bairro IBC, continuará funcionando 24 horas ininterruptas, 
inclusive nos finais de semana e feriados.  
 

SEMUC MUDA  HORÁRIO E LOCAL DA FEIRA DE 
ARTESANATO 

 
A  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  informou que 

a Feira de  Artesanato  passará a ser realizada às sextas – feiras e não 
mais aos sábados, conforme vinha sendo promovida, desde o ano 
passado. 

Assim sendo, hoje, dia  03 de maio, das 08 às 18 horas, será 
realizada a primeira feira, desta nova etapa,   à Avenida Beira – Rio, 
próximo ao Teatro “Rubem Braga”. A troca de local está sendo 
necessária devido às obras de restauração da  Praça Jerônimo 
Monteiro. As próximas feiras serão nos 17 e 31 de maio. 

Em cada evento,  está prevista a instalação de 30 boxes. A 
feira é promovida pela Associação dos Artesãos de Cachoeiro de 
Itapemirim e Cooperativa dos Artesãos de Cachoeiro de Itapemirim,  
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

 
 
 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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DECRETO N º 13.804 

 
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 125/2002, de 
02.04.2002, de Seq. nº 2-1408/2002, da SEME, resolve  
 
Ampliar, nos termos do Art. 4º da Lei Municipal nº 5.285, 
de 28 de dezembro de 2001, a carga horária das servidoras 
municipais abaixo relacionados, lotadas na Secretaria 
Municipal de Educação, de 20 (vinte) horas semanais para 
40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01 de abril de 
2002. 
  
 

Nome Cargo 
Anacyr Souza Santos PEF-C  V 
Dorcas Abreu Rios Cavalcante PEF-C  V 
Ivoni Carmen Costa Furlan PEF-C  V 
Margarida Helena Vieira Meneses PEF-C  V 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de abril de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO N º 13.806 
 
O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no Memorando nº 130/2002, de 
03.04.2002, Seq. n º 2-1600/2002, da SEME, resolve  
 
 
Tornar sem efeito parte do Decreto n º 13.125, de 
28.03.2001, referente a nomeação de SUZANA MARIA 
DAS NEVES ALMEIDA, para o cargo de Diretora do 
CEI “Zeny Pires Ferreira”,  a partir de 01 de abril de 
2002. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de abril de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO N º 13.807 
 
 
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 
5660/2002, de 08.04.2002, resolve  
 
 
Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Oficial 
Administrativo, o servidor municipal FABIANO LESSA 

MUNIZ, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 08 de abril de 2002. 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 10 de abril de 2002. 

 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 13.808 

 
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 152/2002, de 
10.04.2002, Seq. nº 2-1703/2002, da SEME, resolve  
 
Retificar parte do Decreto n º 13.752, de 15.03.2002, 
referente à designação temporária de LÚCIA FLÁVIA 
BASTOS PRÚCULI, onde se lê “PEF-A I” leia-se “PEF-
B IV”. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de abril de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO N º 13.820 

 
O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, resolve  
 
Exonerar, a pedido, do cargo de Gerente do Banco do 
Povo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, CLÓVIS DE 
BARROS, a partir de 17 de abril de 2002, tornando sem 
efeito o Decreto 12.693, de 01.01.2001. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de abril de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO N º  13.821 

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

Art. 1º - Nomear ERLINDO DIAS MARTINS, 
para exercer o cargo de Gerente do Banco do Povo, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito, a partir de 18 de abril 
de 2002, fixando-lhe o subsídio mensal estabelecido 
através da Lei n 5.079, de 06 de novembro de 2000.  

 
Art. 2º  - Este Decreto entrará em vigor nesta 

data, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto n º 12.779, de 01 de janeiro de 2001. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de abril de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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