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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 

PREFEITURA COMEÇA RECUPERAÇÃO DA 

CASA DOS BRAGA 

 
 
 
  O Prefeito Theodorico Ferraço autorizou, na 

última sexta-feira (10/01),  a reforma e  a recuperação  de 
toda a parte física do prédio da Casa dos Braga, onde 
funciona a Biblioteca Pública Municipal, que foi 
danificada pelas chuvas e os ventos fortes, nos últimos 
dias. 

 A informação é do Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo Álvaro Scalabrin, salientando que uma 
equipe de engenheiros e arquitetos da Prefeitura esteve 
fazendo uma anális e técnica do local e elaborando um 
projeto para a recuperação, observando, porém, a 
necessidade da conservação de todos os aspectos 
arquitetônicos, pois o imóvel é tombado pelo Patrimônio 
Histórico. 

 Segundo Scalabrin, as obras começarão na 
próxima semana e serão concluídas até o final da primeira 
quinzena de fevereiro pois, para a segunda quinzena, já se 
encontra, em fase de organização, um grande evento 
cultural, que vai comemorar os 90 anos de Rubem Braga, 
um dos grandes cronistas de todos os tempos da Literatura 
Brasileira. 

 A data oficial do aniversário do homenageado é 
no próximo dia 12 de janeiro, mas devido  ao período de 
férias, a Semuc transferiu para fevereiro, já que o ano 
letivo-2003 começará,oficialmente, no dia 03 do próximo 
mês. 

 Segundo o Secretário, o prejuízo causado pelas 
chuvas foi somente na parte física, pois o acervo histórico 
da Biblioteca, assim como os livros e mobiliário, foram 
salvos pela agilidade da equipe de servidores que 
trabalharam com garra e muita dedicação, removendo todo 
o material para um lugar seguro, longe da  água e da 
umidade. Ainda não foi fechado o custo total da obra mas, 
mesmo assim, já está autorizada pelo Prefeito.  Entre as 
atividades de comemoração do aniversário de Rubem 
Braga, está uma exposição com todo o acervo da sua vida 
e também das suas obras. 

 

CACHOEIRO VAI GANHAR   
“PRAÇA DE FAMA” 

 
 
 
  O titular da pasta da Cultura e Turismo Álvaro 

Scalabrin anunciou que a Prefeitura já desapropriou um 
terreno próximo à Casa de Cultura “Roberto Carlos”, onde 
será construída a “Praça da Fama”.  O projeto já está 
pronto e os recursos serão disponibilizados para  o início 
da obra. 

 Na oportunidade,  disse que a Casa de Cultura 
está em funcionamento,  durante este mês de janeiro,  de 
segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas, e aos sábados e 
domingos, das 09 às 13 horas.  Somente nos últimos dias, a 
Casa recebeu  turistas de vários estados brasileiros e do 
exterior.  

 
 
 

COMEÇA A ENTREGA DO CARTÃO DE 
INSCRIÇÃO 

 
 
 
 Começa  hoje (13/01), prosseguindo até dia 15 de 

Janeiro, a entrega do cartão de inscrição, para os 
candidatos ao cargo de gari, que se inscreveram no último 
mês de  dezembro.  

 Os cartões podem ser retirados das 08 às 17 
horas, no prédio do Caic, no bairro Monte Cristo. No verso 
do cartão, o candidato terá as informações sobre o dia, o 
horário e o local das provas. 

 
 
 
 

POPULAÇÃO DO INTERIOR RECEBE 
AMBULÂNCIA  NOVA DA PREFEITURA 

 
 
 
 O Vice – Prefeito Jathir Moreira entregou,  na 

última sexta-feira (10/01), dois veículos novos, adaptados 
para ambulância, aos moradores dos distritos de Pacotuba 
e  Coutinho.  Esses veículos são para o atendimento de 
urgência e de emergência,  no interior do município,  em 
atendimento à solicitação  daquelas comunidades, ao 
Prefeito Theodorico Ferraço. 
 

 

           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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COMEÇA  A INSCRIÇÃO PARA O 

MAGISTÉRIO E GUARDA 
 
 
 
 Começa  hoje (13/01), prosseguindo 

até dia 17 de janeiro, a inscrição  para o 
concurso público aos cargos de guarda 
municipal, agente municipal de trânsito, 
professor, e auxiliar de serviços do CEI. A 
inscrição será feira no prédio do Caic, no 
bairro Monte Cristo, das 08 às 17 horas. As 
taxas das inscrições devem ser pagas no 
Banestes S/A, agência 115, conta número 
8.941.494  Faccaci/ Concurso Público/PMCI. 

Agente de Trânsito –  
 As exigências para as inscrições 

para o  cargo de agente de trânsito são:  pagar 
a taxa de inscrição no valor de R$30,00, ser 
brasileiro nato ou naturalizado, ter idade 
mínima de 18 anos, estar em dia  com as 
obrigações militares e eleitorais, ter altura  de 
1.68 m para homem e 1,65 m  para mulher,  
não possuir antecedentes criminais e nem 
figurar como réu em processo criminal,  não 
ter sido demitido, licenciado ou excluído de 
órgãos públicos civis ou militares por 
motivos disciplinares ou de conduta 
inadequada,  ter concluído o ensino médio e 
possuir carta de motorista habilitação A/B, e  
apresentar xerox do documento de identidade 

ou carteira de trabalho acompanhada do original e uma foto 3X4. 
Exite o oferecimento de  09 vagas. O salário inicial é de R$ 360,74,  
para trabalhar 40 horas semanais. 

 
 
Guarda Municipal 
 
 
 O candidato precisa atender  todas as exigências acima e ter 

concluído o curso com experiência no manuseio de arma de fogo. A 
taxa de inscrição é de R$ 20,00.  A escolaridade exigida é o ensino 
fundamental completo. Há 59 vagas para este cargo na sede do 
município e nos distritos de Burarama, Coutinho, Conduru, Córrego 
dos Monos, Itaóca, Pacotuba, São Vicente e Vargem Grande do 
Soturno. O salário inicial é de R$ 209,83,  para trabalhar 40 horas 
semanais. 

 
 
 
Professor 
 
 
 
 Para o cargo de professor de Educação Infantil – PEI – A, o 

candidato precisa ter concluído o magistério a nível de ensino médio 
(antigo curso Normal). A taxa de inscrição é de R$ 30,00, a ser paga 
no Banestes (número da conta acima). No ato da inscrição, é preciso 
apresentar o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, xerox e 
original do documento de identidade ou da carteira profis sional e 
preencher uma ficha de inscrição no local. 

 O número de vagas é de 10 (dez), para atuar com criança de 
zero a até 06 anos de idade,  com uma carga horária de 40 horas de 
trabalho semanal. O salário inicial é  de R$ 381,49. 

 Para o professor PEI – B, a taxa  e as exigências para a 
inscrição são as mesmas, inclusive a escolaridade. Existem 57 vagas,  
para atuar com crianças de 04 a 06 anos de idade e trabalhar 25 horas  
semanais. 

Salário inicial de R$ 262, 29  
 
 
 
Auxiliar  do CEI  
 
 
 
 Para o cargo de auxiliar de Centro de Educação Infantil, é 

necessário o ensino fundamental (antigo primeiro grau). A inscrição 
custa R$ 20,00 e no ato da inscrição é preciso apresentar o 
comprovante de pagamento da taxa, xerox do documento de 
identidade ou carteira profissional, acompanhada do original. Existem 
28 vagas.  O cargo é para atuar com criança de zero até 03 anos de 
idade e trabalhar 40 horas semanais. Todas as provas  na primeira fase 
são eliminatórias. O salário inicial  é de R$ 230,82. 

 
 
 
 
 
 
 

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 002/2003 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 
Designar SÍLVIO FERREIRA, exercendo o cargo de 
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito, Símbolo CC.1, 
para substituir os Secretários Municipais abaixo 
relacionados, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 02 
de janeiro de 2003, por motivo de férias regulamentares, 
sem ônus para o Município. 
 

Servidor Cargo 
Alício Franco  Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. 

Sustentável 
Álvaro Scalabrin Secretário Municipal de Cultura e Turismo  
Antonio Manoel Barros Miranda Ouvidor Geral do Município 
Ary Roberto Moreira Gerente Municipal 
Camilo Luiz Viana Secretário Municipal de Interior 
Elizeti Maria Fiório Amaral Secretária Extraordinária de Articulação Comunitária 
José Ildo Goulart Secretário Extraordinário de Auditoria Geral 
Marilene de Batista Depes Secretária Municipal de Trabalho e Habitação  
Mário Pires Martins Filho Procurador Geral do Município 
Solimar Assad  Secretário Municipal de Obras 
Vera Lúcia Silva Maia Assessora Executiva do Gabinete do Prefeito 
Vilson Carlos Gomes Coelho Secretário Extraordinário para Projetos Especiais 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 02 de janeiro de 2003. 

 
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA Nº 007/2003 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, resolve 
 

Art. 1º - Designar MARIZA FERNANDES 
MOREIRA, exercendo o cargo de Secretária Municipal 
da Criança, do Adolescente e da Juventude, Símbolo 
CC.1, para substituir NORMA AYUB ALVES no cargo 
de Secretária Municipal de Ação Social, no período de 30 
(trinta) dias, a partir de 20 de janeiro de 2003, por motivo 
de férias regulamentares, sem ônus para o Município. 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 

revogadas as disposições em contrário, em especial, parte 
da Portaria nº 541/2002, de 26.12.2002, referente às férias 
de MARIZA FERNANDES MOREIRA.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de janeiro de 2003. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 009/2003 

 
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 Expediente  de Seq. nº 10-20/2003, resolve 
 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº 241/2002, de 
01.07.2002, referente à servidora MARIA JOSÉ 
PRÚCOLI GAZONI, até 30 de junho de 2003. 

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de janeiro de 2003. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

 
 

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  



Segunda - Feira, 13 de Janeiro de 2003   E X E C U T I V O    Diário Oficial do Município 1847 Página 4 

 

 


