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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
MOBILIZAÇÃO PARA UM 

 BANCO EM ITAÓCA 
 
A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim vem desenvolvendo ações institucionais, 
visando instalar, em Itaóca, uma unidade bancária, 
atendendo a demanda do Vereador Wilson Dillen dos 
Santos e do Gerente Regional Elimar Ferreira (Neném 
Cadável), daquele distrito cachoeirense.  

Para tanto, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico (SEMDEC), o Banco do 
Povo, o SINDIMÁRMORE e o SINDIROCHAS,  estão 
empreendendo visitações às empresas e representantes dos 
diversos segmentos da sociedade local,  com o intuito de 
aglutinar interesses para a consolidação desse objetivo. 

                     
INFRA-ESTRUTURA 

                     
 
De acordo com o Secretário Renato Ramos 

Magalhães  
(SEMDEC) “essa providência, além de 

necessária, é muito atual, visto que se acha instalado, em 
Itaóca, um pólo de produção mineral,  que está a exigir 
uma infra-estrutura adequada, no que se refere a suporte 
econômico-financeiro.” 

Os trabalhos de visitações ao empresariado de 
Itaóca prosseguem hoje e já está agendada uma reunião 
para o próximo dia 24, a partir das 18h00, no Colégio 
“Petronília Vidigal”, quando serão tratadas – 
objetivamente – as providências preliminares necessárias 
para a instalação de uma agência bancária, naquela 
localidade. Do encontro, vai participar uma representação 
administrativa – regional,  do Banco do Brasil. 

 
 

MR.E MISS 3ª IDADE: DIA 14 
 
 
Motivada pelo tempo chuvoso reinante na cidade, 

a Secretaria de Ação Social resolveu adiar para dia 14 
próximo,  a realização dos Concursos de “Miss” e “Mister 
3ª Idade”, já que a prioridade era sua efetivação nas 
dependências do Centro de Convivência “Vovó Matilde”. 
Embora a área, ali, seja  coberta,  é pequena para abrigar o 
público. 

Desta forma,  as inscrições continuam abertas 
para idosos com idade acima de 60 anos,  mas sabendo-se 

que,  neste ano,  Cachoeiro não deverá participar do 
concurso em nível estadual, marcado para o dia 4 de 
agosto, no Ginásio “Dom Bosco”, em Vitória, tendo em 
vista alguns fatores negativos por que passaram os 
representantes cachoeirenses, nas eleições do ano passado. 

 
 

DIPLOMADOS ALUNOS  
DAS OFICINAS EDUCATIVAS 

 
 
Foram diplomados, no início da tarde de sexta-

feira, na Ilha da Luz, pela Secretaria Municipal da Criança, 
Adolescente e da Juventude (SEMCAJ), os alunos que 
concluíram as oficinas sócio – educativas de artesanato em 
madeira, bijuteria, desenho artístico, papel vegetal e 
pinturas especiais, do CENARTE – Centro de Artes “Dom 
Bosco”. 

A Secretária Mariza Moreira (SEMCAJ) ratificou 
a importância desse trabalho, que vem beneficiar,  
sobremaneira,  a sociedade cachoeirense em geral.  Assim 
evidenciou a dedicação de todo o pessoal que compõe a 
equipe daquela secretaria: “tudo é feito com muito carinho 
e dedicação pelos nossos profissionais, que acompanham, 
no  dia-a-dia, o desenvolvimento e comportamento dessas 
crianças”.  

 
 

OUVIDORIA: IMPACIALIDADE NA AGERSA 
 
 
Um importante departamento na AGERSA - 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços de 
Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim- é a sua 
Ouvidoria,  uma imparcialidade no trato com o usuário. 
Trata-se do setor especializado em mediar as demandas 
entre os clientes, a concessionária de saneamento, e a 
municipalidade. 

Ao reclamar, ou fazer uma sugestão, o cliente está 
não só exercendo a sua cidadania,  mas também prestando 
importante contribuição,  para o aperfeiçoamento do 
sistema de saneamento do município. 

Dentre as suas principais funções,  destacam-se a 
intermediação de acordos em geral, com condomínios 
realizados extra-contrato de concessão no sentido de 
reduzir o valor das tarifas cobradas; parcelamentos; 
negociações de débitos, religações; solicitação e execução 
de projetos, como construção, extensão e extensão de redes 
de água e esgoto. A ouvidora da AGERSA é Roseana 
Doriquetto, pedagoga e pós-graduada,  em pedagogia 
empresarial..

 

            I Á R I O   F I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
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SOTURNO CIDADÃO SERÁ DIA 27 
 
A Secretaria Municipal de Trabalho 

e Habitação vai realizar no dia 27 deste mês, 
das 8 às 17 horas, no Ginásio Poliesportivo 
“Enock Moreira Fraga”, o “Soturno 
Cidadão”, que atenderá as localidades 
adjacentes de Soturno (Sambra, Salgadinho, 
dentre outros). O Casamento Comunitário 
ocorrerá às 17 horas.  

Os serviços prestados serão os 
seguintes: 

 
��Fotografias (para documentos que 

serão feitos no “Soturno Cidadão”) 
��Carteira de Trabalho (02 fotos 

3x 4 e levar 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). 

��ASSULCADE – Orientação sobre 
mercado de Trabalho, Orientação sobre passe 
livre, Cadastramento dos portadores de 
deficiência do Distrito. 

��SOS Mulher e UCM – 
Orientações sobre os Direitos da Mulher. 

��SEMUS – Secretaria de Saúde - 
Consultório Clínico e Pediatra; 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 
sanguíneo, Fator RH, Teste Elisa (HIV), exame preventivo de Câncer 
de útero e mama).    

��SEMCA - Secretaria da Criança – Atendimento com 
recreação (pinturas, tinta guache, massa de modelar e várias 
brincadeiras como: capoeira, karatê, futebol e vôlei). 

��SEMAS - Secretaria de Ação Social - Projeto Casa de 
Costura (kit bebê), Casa da Sopa (distribuição de sopa), Multimistura 
(distribuição de multimistura), Padaria (distribuição de pães) e Centro 
de Convivência “Vovô Matilde” (Exposição dos trabalhos realizados 
pela 3ª idade e voluntários; Orientações e demonstrações do 
atendimento de fisioterapia; apresentação de dança de salão e Forró). 

��SEMAGRI/SEMUI – Apresentarão seus projetos e 
informações e atenderão ao público. 

Casamento Comunitário – às 17 horas. 
 

ARI TOLEDO, DIA 1º NO “RUBEM BRAGA” 
 

A Diretora Geral do Teatro Municipal “Rubem Braga” Luciá 
Sampaio participa que serão iniciadas amanhã,  na bilheteria daquela 
casa de espetáculos,  as vendas antecipadas dos ingressos para o show 
do humorista Ari Toledo,  marcado para dia 01de agosto, às 21 horas. 
A bilheteria do teatro estará aberta de 14h00 às 18h00 e,  até à véspera 
do show, os bilhetes custarão R$ 25,00 e, no dia, sairão por R$ 50 
reais.  

 
DIA DOS IDOSOS TERÁ BAILE E JANTAR 

 
 

O Centro de Convivência “Vovó Matilde” programou para o 
dia 26 do corrente a comemoração do “Dia Nacional do Idoso”,  com 
um jantar dançante. A festa começará às 16h00, naquela entidade, com 
um  baile. A partir das 18h30,  será servido o jantar, sendo o cardápio 
uma feijoada com acompanhamentos. Os convites custam R$ 2,00 e a 
renda será revertida às Oficinas de Artesanato Gratuitas,  para os 
idosos que freqüentam o Centro.  Lá, estará acontecendo,  também, 
dias 23 e 25 deste,  um curso  de “Bonecas de Pano com Cabeça de 
Porcelana” e as inscrições podem ser feitas com Luciene,  pelo 
telefone 3155-5380. 

 
SEMDEC CONFIRMA HORÁRIO DE REUNIÃO 

 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

(SEMDEC) confirma para as 18h00 (dezoito horas) na próxima 
quarta-feira (24), na Escola “Petronilha Vidigal”, em Itaóca, a reunião 
que irá promover entre os empresários e a sociedade local, com a 
Gerência Administrativa do Banco do Brasil, com o objetivo de se 
iniciarem os estudos para viabilizar a instalação de uma unidade 
daquela organização bancária, naquele distrito cachoeirense. 

Naquele encontro,  o Banco do Povo, órgão da administração 
municipal de Cachoeiro de Itapemirim, também se fará representar, e 
estará aproveitando o ensejo para desfilar,  para a comunidade de 
Itaóca,  um completo painel de todas as linhas de crédito de que 
dispõe,  destinadas à economia informal.   

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 



Segunda-Feira, 22  de Julho de 2002       E X E C U T I V O       Diário Oficial do Município 1728  Página 3 

 
PORTARIA Nº 256/2002 

 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta nos processos protocolados sob os nºs 
21884/2000, 1545/2001 e 12087/2001, resolve 
 
Tornar sem efeito as Portarias nºs 214/2001, 084/2002 e 
250/2002, referentes a inquérito administrativo contra a 
servidora municipal ISABEL POLETO NUNES, Técnico 
em Enfermagem V A 09 B, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 257/2002 

 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta no processo nº 65674, protocolo nº 
21884/2000,  
 
RESOLVE: 
 
Acatar o pedido de licença para tratamento de saúde, por 
90 (noventa) dias, a partir de 06 de novembro de 2000, até 
03 de fevereiro de 2001, conforme atestado apresentado, 
em benefício da servidora ISABEL POLETO NUNES.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de julho de 2002. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 258/2002 

 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta no processo nº 69198, protocolo nº 
1545/2001,  
 
RESOLVE: 
 
 
Acolher atestados oriundos dos Estados Unidos da 
América, da Universidade do Centro Médico de Utah, 
traduzidos pela Sra. Sandra Novaes Coelho, tradutora do 
Gabinete do Prefeito, e acatar o pedido de licença para 
tratamento de saúde por 143 (cento e quarenta e três) dias, 
em prorrogação, a partir de 04 de fevereiro de 2001, até 26 

de junho de 2001, em favor da servidora ISABEL 
POLETO NUNES.  

 
Cachoeiro de Itapemirim, 09 de julho de 2002. 

 
EDSON BANDEIRA 

Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA Nº 259/2002 
 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta no processo nº 79745, protocolo nº 
12087/2001,  
 
RESOLVE: 
 
Conceder à servidora ISABEL POLETO NUNES, 
licença sem vencimentos, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 27 de junho de 2001.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 260/2002 

 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 12025/2002, de 
04.07.2002, resolve 
 
Conceder licença paternidade, nos termos do Artigo 56, 
Inciso VIII, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, ao servidor municipal 
CAIO CÂNDIDO ALVES, exercendo o cargo de 
Professor PEF-B IV V B 10 A, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, no período de 05 (cinco) dias, a 
partir de 30 de junho de 2002. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 261/2002 

 
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 nº  8710/2002, de 
17.05.2002, resolve 
 
Conceder a PATRÍCIA FERREIRA DUTRA, exercendo 
o cargo efetivo de Escriturário IV A 07 A, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, licença para participar do 
Curso de “Gestão de Recursos Humanos em Saúde”, nesta 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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cidade, no período de 20 a 23 de maio de 2002, nos termos 
do Artigo 156, Parágrafo 1º, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM - ES 
 

EDITAL DE CIÊNCIA E  CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, ES,  na forma legal e no usos de suas 
atribuições, 
 
Faz saber ao Vereador Fábio Mendes Glória, com assento 
nesta Casa, que foi incluído na pauta de 25 de julho de 
2002 o projeto de Resolução nº 13/2002 para discussão e 
votação nos termos legais e regimentais. 
 
Fica o vereador Fábio Mendes Glória  convocado para a 
sessão de 25 de julho de 2002, nos termos regimentais. 
 
E para que chegue ao conhecimento do vereador citado e 
no futuro não possa alegar desconhecimento, fez-se 
publicar o presente edital, nos jornais locais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de julho de 2002. 
 

JUAREZ TAVARES MATTA 
Presidente 

 

 
COMUNICADO 

 
LIVIAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA, torna 
público que requereu da SEMMADES – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável a Licença Prévia para beneficiamento de 
mármores e granitos na Rua Projetada, Gavião – 
Cachoeiro de Itapemirim/ES. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. 
 
 

COMUNICADO 
 
MRB BARREIRA - ME, torna público que recebeu da 
SEMMADES – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia nº 
051/2002, com validade até 20 de junho de 2003, Licença 
de Operação nº 012/2002, com validade até 09 de julho de 
2006, Licença de Instalação nº 007/2002 para a atividade 
de beneficiamento mármores e granitos na R. José Antonio 
Amaral, s/nº, Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

 
 
 
 
 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

SECRETARIA MUNCICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACHOEIRO DE DE CACHOEIRO DE DE CACHOEIRO DE DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM ---- ES ES ES ES    

 
 
 
 
 

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  


