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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
PREFEITO ENTREGA “CARTA DE 

CACHOEIRO” AO GOVERNADOR ELEITO 
 
O Prefeito Theodorico Ferraço entregou ontem 

(25/11), na parte da manhã, no auditório do Centro de 
Manutenção Urbana, no Bairro São Geraldo, ao 
Governador Eleito Paulo Hartung, um documento 
intitulado “Carta de Cachoeiro”. 

 Nesse documento,  o Prefeito  mostra o que vem 
sendo feito pelo desenvolvimento de Cachoeiro de 
Itapemirim e as perspectivas do seu crescimento em todos 
os setores.  O encontro com o Governador eleito contou 
também  com a presença dos 28 Prefeitos dos municípios 
da Região Sul. 

 
EXPOSIÇÃO MOSTRA OBRAS DO PREFEITO 

THEODORICO FERRAÇO 
 
As obras realizadas  pelo Prefeito Theodorico 

Ferraço, durante as suas administrações à Frente da 
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, estão sendo 
mostradas em uma exposição de fotos na Casa da 
Memória. Também estão expostos as fotografias e o  
tempo de mandato de todos os  ex-Prefeitos de Cachoeiro 
de Itapemirim, com uma pequena  biografia. 

Os murais podem ser visitados de segunda a 
sexta- feira, das 12 às 18 horas, na Casa da Memória.  Esta 
é  uma ótima oportunidade para os estudantes do 
município, principalmente da Rede Pública de Ensino, 
conhecerem,  com detalhes, a história política do 
município e as obras de cada administrador.  

 
 

SEMUC E ACL PRORROGAM INSCRIÇÃO DO 
CONCURSO SOBRE DENGUE 
 
 
O Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Álvaro Scalabrin informou ontem (25/11), que a sua pasta,  
em comum acordo com a Academia Cachoeirense de 
Letras,  prorrogou até  amanhã (27/11), às 18 horas, o 
prazo para e entrega  dos trabalhos do Concurso de  
Redação “Bolívar de Abreu”,  sobre “Dengue”. 

De acordo com o Edital, o prazo encerraria no 
último sábado (23/11). 

O concurso está sendo promovido em parceria 
também com as Secretarias Municipais de Saúde, 
Educação e Superintendência Regional de Educação,  e faz 

parte  do trabalho de conscientização da população, tendo 
os estudantes como multiplicadores da necessidade dos 
cuidados que cada domicílio precisa adotar,  para impedir 
a proliferação do mosquito “Aedes aegypti”. 

Podem participar alunos de 5a à  8a  séries do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio  da Rede Pública 
de Ensino. Maiores informações sobre o regulamento para 
apresentação do trabalho podem ser conseguidas na sede 
da  Secretaria e da Academia Cachoeirense de Letras, que 
funcionam em anexo à  Casa da Memória. 

 
 
SETRAB/ SENAI ENTREGAM 261 

CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO 
   
 
A Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação e 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai – 
entregam hoje (26/11), às 19 horas, no Atlético Clube Ita, 
261 certificados,  aos alunos que concluíram  vários cursos 
profissionalizantes, que visam a capacitação desses 
trabalhadores para o retorno ao mercado de trabalho. 

Os cursos foram realizados em duas etapas e 
capacitaram profissionais para atuarem nas áreas de  
montador de móveis, pedreiro, salgados, confeito, 
eletricista, doces diversos, conservas e embutidos, costura 
industrial, costura em malha, confecção moda praia verão 
e modelagem industrial. 

 
 
ALUNOS DAS OFICINAS PARTICIPARÃO DE 

COMPETIÇÕES EM VITÓRIA 
 
 
A Secretária Municipal da Criança, Adolescente e 

Juventude Mariza Moreira informou que, no próximo dia 
30 de novembro, 13 alunos  da Oficina de Arte do Cenarte,  
participarão da última etapa do Circuito Estadual Infanto-
Juvenil de Tênis, que acontecerá no município de Vila 
Velha.  E mais  12 adolescentes da Oficina de  Judô estão 
inscritos no Campeonato Estadual de Judô, que será 
realizado, também, dia 30 de novembro, no Sesi de Jardim 
da Penha, em Vitória. 

Segundo Mariza, essas oficinas são oferecidas 
gratuitamente  pela Secretaria da Criança,  e as despesas 
das viagens também são pagas pela Semcaj, considerando 
serem elas crianças carentes que,  sem uma ajuda 
financeira, não poderão participar dessas competições. 
Além do mais, a participação desses menores na prática 
esportiva é um  caminho para tirá-los  do mundo das 
drogas e do crime. 

 

           D I Á R I O  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 
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ROTARY CACHOEIRO – OESTE 
DOA MAIS EXAME DE VISTA 

PARA ALUNOS 
     
No próximo  sábado (30/11), a partir 

das 08 horas, o Médico Oftalmologista Paulo 
Ney Viana realizará exame de vista grátis em  
mais 08 alunos, que participam das oficinas 
sócio – educativas da Secretaria da Criança. 

 A titular da pasta da Criança, 
Marisa Moreira, explicou que esses exames 
fazem parte de um projeto desenvolvido pelo 
Rotary Club Cachoeiro- Oeste, em parceria 
com a Semcaj,  que é a responsável pela 
triagem dos alunos e encaminhamento para a 
realização do exame. Quando é detectada a 
necessidade do uso de óculos de grau, o 
Rotary patrocina as lentes e a Secretaria 
Municipal de Ação Social  fornece as 
armações. 

 
SAÚDE REALIZA EVENTO PELO 
DIA MUNDIAL DE COMBATE À 

AIDS 
 
A Secretaria Municipal de  Saúde e 

o Centro de Referência em Infectologia  
“Abel Santana” realizarão no próximo sábado 
(30/11), às 19 horas, no Teatro “Rubem 
Braga”, uma atividade, com apresentação de 
um peça teatral,  pelo “Dia Internacional de 
Combate à Aids”, que é lembrado, 
anualmente, no dia 1o de Dezembro. 

O evento  começará às 19 horas e 
contará com a apresentação da peça de teatro 
“Fala Sério”, com o Grupo “Ela” de Teatro. 
A entrada é um quilo de alimento não 
perecível, que será doado para a Casa de 
Apoio, às pessoas portadores do vírus HIV. 

PASSEATA VAI MARCAR O “DIA MUNDIAL DE 
COMBATE AO HIV” 

 
 
No próximo domingo (01/12), “Dia Mundial de Combate à 

Aids”, será realizada uma passeata aberta ao público, para lembrar à 
população que a Aids ainda não tem cura, e o melhor remédio ainda é 
a prevenção. A concentração para a passeata será às 08 horas, no 
Parlatório da Ilha da Luz, de onde sairá em direção à Rua Bernardo 
Horta,  até à Praça Jerônimo Monteiro,  retornando pela Avenida 
Beira – Rio até ao Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, onde 
acontecerá  a solenidade de encerramento. 

 Esse evento é promovido pelo Grupo de Apoio às Pessoas 
Portadoras do Vírus HIV, em parceria com o Centro de Referência  
em Infectologia  “Abel Santana”  e Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
 

ENCONTRO DE FOLCLORE SERÁ NO PRÓXIMO 
SÁBADO 

 
 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria 

com a Associação de Folclore de Cachoeiro de Itapemirim, promoverá 
no próximo sábado (30/11), a partir das 14 horas, no Pavilhão  de 
Eventos da Ilha da Luz,  o “1o Encontro de Folclore de Cachoeiro de 
Itapemirim”.  

O encontro será aberto ao público e contará com a 
apresentação de grupos de  bate – flecha, boi pintadinho, capoeira, 
caxambu, charola de São Sebastião, dança de fitas, fanfarra, folia de 
reis, maculelê, mineiro pau, samba de roda, além  de diversos 
violeiros. Durante o evento, será  realizada uma grande mostra de 
artesanato da agro - indústria regional. 

Segundo o  Coordenador do Encontro, Genildo Coelho 
Hautequest, estão confirmadas as presenças de grupos folclóricos e 
artesãos dos municípios de Alegre, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de 
Itapemirim, Castelo, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Muqui, 
Presidente  Kennedy e Vargem Alta. 

Durante  o Encontro, os mestres de folclore e artesãos se 
reunirão em assembléia, para elaborarem um documento, que será 
encaminhado às autoridades de  todos os municípios com 
representação no evento, assim como ao Governador Eleito Paulo 
Hartung. Entre outras solicitações, o documento  vai contar com uma 
proposta para a criação de uma política cultural de incentivo e 
fomento à cultura popular capixaba. 

Programa: 
14h00 - Chegada dos Grupos 
15h00 - Abertura 
16h00 - Assembléia dos Mestres  
17h00 -  Lanche 
18h00 – Furdunço (apresentação de todos os grupos ao 

mesmo tempo) 
19h00 - Encerramento 
21h00 - Forró 
 
 
 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

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

 
DECRETO Nº 14. 065 

 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta nos Memorandos nºs 447 e 448, 
respectivamente, de 23/10/2002, da SEMAS, resolve 
 
 

Art. 1º - Nomear ELIZABETH CORREIA 
MARTINS para exercer o cargo em comissão, sem 
vínculo, de Chefe da Divisão Operacional – 3ª Região, 
Símbolo CSV-CD, lotada na Gerência Municipal, a partir 
de 1º de novembro de 2002, fixando-lhe os vencimentos 
mensais estabelecidos em Lei.  

 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de 

1º de novembro de 2002, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Decreto nº 13.713, de 06 de 
fevereiro de 2002, referente a Hélio Ramos do 
Nascimento. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de novembro de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 14.066 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta nos Memorandos nºs 441 e 442, 
respectivamente, de 23/10/2002, da SEMAS, resolve 
 
 

Art. 1º - Nomear GUSTAVO GONÇALVES 
TORRES  para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, 
de Chefe da Divisão da SOS Mulher e Casa-Abrigo, 
Símbolo CSV-CD, lotado na Secretaria Municipal de Ação 
Social, a partir de 1º de novembro de 2002, fixando-lhe os 
vencimentos mensais estabelecidos em Lei.  

 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de 

1º de novembro de 2002, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Decreto nº 13.012, de 1º de 
fevereiro de 2001, referente à Fabiana Cristina 
Menegussi Pessanha. 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de novembro de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 14.078 
 
 
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 158, de 
18/11/2002, da Gerência Municipal, resolve: 
 
 
Nomear NILO PAULA SANTANA para exercer o cargo 
em comissão, sem vínculo, de Chefe de Divisão de Obras 
Emergenciais, Símbolo CSV-CD, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras, a partir de 1º de novembro de 2002 
até 31 de março de 2003, fixando-lhe os vencimentos 
mensais estabelecidos em Lei.  
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de novembro de 2002. 
 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

DECRETO Nº  14.079 
 
 
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  
 
 
DECRETA: 
 
 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, o imóvel de propriedade de 
AROLDO BRAGA MACHADO e s/m CÉLIA ROCHA 
MACHADO, assim descrito e caracterizado: 

“O lote de terreno sob o nº 06 (seis), da Quadra 
“N”, medindo 12,00m (doze metros) de frente, por 12,00m 
(doze metros) de fundos, lado direito com 25,00m (vinte e 
cinco metros) e lado esquerdo com 25,00m (vinte e cinco 
metros), totalizando 300,00m² (trezentos metros 
quadrados), situado na Rua 8, Loteamento do Bairro 
Abelardo Ferreira Machado, nesta cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, confrontando pela frente com a referida Rua 8, 
fundos com a Rua Parecis, lado direito com o lote 07 e 
lado esquerdo com o lote 05; inscrito no Cadastro 
Municipal sob o nº 37.856 e registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 1-5246 de 
ordem, Livro nº 2-AC, fls. 46”. 
 
 

Art. 2° - A desapropriação a que se refere o 
presente Decreto se destina à abertura de via pública para 
acesso à nova sede do Hospital Infantil “Francisco de 
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Assis” e, para concretização da medida, a municipalidade 
poderá alegar urgência, na forma do artigo 15 do Decreto-
Lei n° 3365/41, para fins de imissão provisória de posse. 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim,  21 de novembro de 2002. 
 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal  

 
 
 

SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 

COMUNICADO 
 
 
 

ROGÉRIO CARLOS ZERBINATO – ME, torna 
público que requereu na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMADES 
a Licença Ambiental (LA), para exercer a atividade de 
serviço de manutenção e reparação de automóveis, Rua 
Antônio Cardoso Coelho, s/n, Monte Cristo, Cachoeiro de 
Itapemirim – ES, foi pedido estudo de impacto ambiental. 

 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
SUL TURBO DIESEL LTDA, torna publico que 
requereu na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMMADES a Licença 
Prévia (LP), através do processo 17.600/02, para exercer a 
atividade de oficina mecânica, pintura, reparação ou 
manutenção em geral em veículos e/ou maquinários, na 
Av. Mauro Miranda Madureira, s/n, Coramara, Cachoeiro 
de Itapemirim – ES, não foi pedido EIA/RIMA. 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
GRANFER GRANITOS FERREIRA LTDA, torna 
publico que requereu na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADES 
a Licença Prévia (LP), através do processo 19.837/02, para 
exercer a atividade de benefeciamento de mámores e 
granitos, na localidade de Fazenda Monte Belo, s/n, 
Tijuca, Cachoeiro de Itapemirim – ES, não foi pedido 
EIA/RIMA. 

 
 
 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - 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  
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