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

GOVERNADOR DO ESTADO PARTICIPA DO
LANÇAMENTO DO CIOPS

  O Prefeito Theodorico Ferraço confirmou  a
visita do Governador do Estado Paulo Hartung, hoje
(22/05), em Cachoeiro de Itapemirim, para participar do
lançamento e início da operação do Centro Integrado de
Operações e Segurança – CIOPS -.

A chegada do Governador do Estado será às
09h30, no Aeroporto, de onde segue para fazer uma visita
às obras do Hospital Geral Infantil, que está em fase de
construção, no bairro Aquidaban, e ao Posto Avançado de
Saúde Paulo Gomes.

 Às 10 horas – à Praça Jerônimo Monteiro, no
Centro da Cidade, participará da solenidade do lançamento
e início da operação do Centro Integrado de Operações e
Segurança – CIOPS –, com demonstração do Grupo de
Operações Especiais da Guarda Municipal – GOE. Para
essa  demonstração, foram convidadas autoridades e as
lideranças comunitárias.

 Às 11h45 -  Almoço no Belas Artes, com
convidados e Conselho Municipal de Segurança.

Às 13h45 saída para o Aeroporto
Às 14h00 – Embarque para Brasília.

AÇÃO SOCIAL LANÇA HOJE A VII
CAMPANHA DO AGASALHO

 O Prefeito Theodorico Ferraço e a Secretária
Municipal de Ação Social Norma Ayub lançam hoje
(22/05), às 17 horas,  no salão de reunião do gabinete, no
centro da Cidade, a VII Campanha do Agasalho/03. Para
essa reunião, estão convidados todos os representantes dos
clubes de serviços,  das lideranças comunitárias,
empresários, secretários municipais, vereadores, demais
segmentos da sociedade e servidores de cargos
comissionados.

O Dia “D” da Campanha será no próximo dia 31
de maio, quando será feita a arrecadação nos bairros,
através das equipes de voluntários.

DOMINGO TEM “GAROTOS DO FORRÓ” NO
CIRCO DA  CULTURA

 O Administrador da Praça de Fátima José Pedro
informou ontem (21/05), que  no próximo domingo
(25/05), haverá um grandioso show com um grupo que é a
revelação do momento no forró. Trata-se do grupo
“Garotos do Forró”. O evento acontecerá a partir de 20
horas, no Circo da Cultura, e será aberto ao público.

SEMCAJ  ENCAMINHOU 19 ADOLESCENTES
PARA EMPRESAS

 A Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac e a
Delegacia Regional do Trabalho, encaminhou 19
adolescentes para o mercado de trabalho.

 Esse encaminhamento só foi possível  porque os
empresários cachoeirenses  estão cumprindo o que
determina a Lei 10.097/00, e recorreram ao cadastro de
adolescentes da Semcaj. Essa Lei determina  que o
percentual de 05 a 15% dos cargos das empresas seja
preenchido por menores aprendizes, os quais terão a
carteira de trabalho assinada, e ficarão durante um período
fazendo curso no Senac, e, na seqüência, farão as aulas
práticas no estabelecimento do empregador.

 Segundo a titular  da pasta Mariza Moreira, o fato
de as empresas recorrerem ao cadastro da Semcaj
demonstra confiança no trabalho da Secretaria que, para
ser completo, precisa de estabelecer parceria com a
sociedade em geral.      Na oportunidade, Mariza agradece
as empresas que contrataram os adolescentes
encaminhados pela Secretaria. As empresas que já
estabeleceram parcerias com a Semcaj, são: Papelaria
Vieira, Cachoeiro Plaza Hotel, Hotel San Karlo, Mercadão
dos Tecidos, Comercial Almeida,  Bap Bressan, Itacar,
Buzato Material de Construção, Coimex – Consórcio,
Teuto Regional do ES,  Comefi,  Mundo das Tintas,
Clinefro,  Movan,  Karmaq e J. Azevedo.

ADOLESCENTES PARTICIPARÃO  DA
GRAND SUAN DE TÊNIS

 Os jovens e adolescentes integrantes do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil participarão,
neste final de semana (24 e 25), da III Etapa do Grand
Suan de Tênis Infanto- Juvenil, intitulado “Taça Cidade de
Vila Velha de Tênis”.

          D I Á R I O  O F I C I A L



Quinta - Feira, 22 de Maio de 2003    E X E C U T I V O        Diário Oficial do Município 1934 Página 2

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA
Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DD  AA  TT  AA  CC  II__________________________
Empresa de Processamento de Dados do

Município de Cach. de Itapemirim.

Rua 25 de Março, 26 – Centro
SEMFA – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES

A S S I N A T U R A S_____________

Trimestral ..................        ... ...R$ 50,00
Semestral ..................      . ......R$ 100,00
Anual ..........................       .....R$ 200,00
Publicações e Contatos__ (28) 3521-2001
Diário Oficial                    (28) 3155-5203

Os oitos adolescentes foram
treinados na oficina de tênis, que é uma
das modalidades esportivas oferecidas
pela Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude, aos
integrantes do PETI

SECRETÁRIO DA JUSTIÇA
VISITARÁ CACHOEIRO

SEGUNDA-FEIRA

 As Secretárias Municipais da
Criança, do Adolescente e da Juventude,
Mariza Moreira, e da Ação Social, Norma
Ayub, estiveram, na tarde de ontem
(21/05), na sede da Secretaria, em Vitória,
com o Secretário de Estado de Segurança
Pública Luiz Ferraz Moulin. A reunião
teve, como objetivo principal, definir
ações para serem implementadas no
Centro de Atendimento ao Adolescente
“Newton Meirelles”, mais conhecido
como Centro de Triagem.

 Na oportunidade, foi entregue,
ao Secretário, uma planilha, mostrando
que o Centro precisa de R$ 70.000,00,
para atender às suas necessidades físicas.
Segundo Mariza, o Secretário disse que
Cachoeiro de Itapemirim é prioridade
para o Estado, e anunciou que visitará o
Município na próxima segunda-feira (26
de maio), em companhia do Sr. Jader, do
Instituto da Criança e Adolescente do
Espírito Santo (ICAES), para, juntamente
com o Prefeito Theodorico Ferraço,
analisar as necessidades emergenciais do
Centro de Triagem, e estabelecer uma
parceria  com o Município, para a reforma
da instituição.

 Moreira disse, ainda, que o Centro de Triagem “Newton Meirelles”
precisa  passar por uma reforma urgente, nas suas instalações físicas, para
oferecer um tratamento digno aos internos. E que a Prefeitura de Cachoeiro
está  empenhada em viabilizar recursos para dar início às reformas,  uma vez
que   a internação não objetiva apenas penalizar o menor, mas, acima de tudo,
recuperá-lo, para que possa voltar à sociedade com  novos propósitos de vida.

“Isso será possível quando pudermos dar a eles oportunidades de
estudar, trabalhar, desenvolver suas habilidades, fazendo com que esses
menores se sintam amados e valorizados”, frisou a titular da Semcaj.

ÊNIO CANDOTTI MINISTRA AULA INAUGURAL NO
CLICAR/CENCIARTE

 O Professor do Departamento de  Física da Ufes, Ênio Candotti,
ministra hoje (22/05), às 17 horas, a aula magna – Inclusão  Digital e
Cidadania - do Projeto Clicar /Cenciarte, no próprio Centro, que está
instalado no centro da Cidade, prédio do antigo Colégio “Bernardino
Monteiro’. Com essa aula magna, que contará com a presença do ex-
Deputado Federal e atual  Secretário de Estado da Agricultura Ricardo
Ferraço, será dado inicio ao funcionamento do Clicar/Cenciarte. Nesse
mesmo horário, o Prefeito Theodorico Ferraço dará posse aos membros do
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (CMCT).

 O Projeto Clicar/Cenciarte  é destinado a oferecer curso de
informática, destinado aos alunos da 8a série da Rede Pública Municipal. Os
estudantes, previamente selecionados pela Secretaria de Educação, estudarão
gratuitamente  e serão orientados por funcionários da Prefeitura  e estagiários
da Faculdade São Camilo.

 O curso terá a duração de 03 meses e contemplará 360 alunos, que
serão divididos em 20 turmas. Cada turma terá 18 alunos, que receberão aulas
de conhecimento básico em microinformática, Windows, Word, Excel e
Internet.   Todo o material que será utilizado no curso será doado pela
Prefeitura de Cachoeiro. O curso  tem meta de atender aproximadamente
1.200 alunos por ano.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPOU DE
FÓRUM EM BRASÍLIA

 A Secretária Municipal de Educação Helle`Nice Ferraço,
acompanhada  de uma equipe de técnicos, participou, na última semana, em
Brasília, do 9o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação –
Undime. O Fórum contou com a participação de 5.500 municípios e discutiu
temas, como:  analfabetismo, o resgate de uma dívida social, qualidade social
da educação, questão democrática e direito de aprender, conjuntura nacional
e educação brasileira: perspectiva para uma escola inclusiva.

 O evento contou com a presença do Ministro da Educação
Cristovam Buarque, que fez palestra para os educadores representantes dos
municípios. Na oportunidade, a Secretária fez um relato no Ministério da
Educação dos problemas e dificuldades e pendências que existem no
município, cuja solução depende do apoio do Governo Federal.

 Segundo Helle´Nice, a maior preocupação da sua pasta no momento
é a verba destinada à merenda escolar, cujo valor não ultrapassa dos R$ 0,13,
por refeição, do aluno, sendo, portanto, muito inferior às necessidades  atuais
do Município. A merenda não vem faltando nas escolas, porque a Prefeitura
de Cachoeiro tem suprido o custo com verbas municipais, através da sua
pasta.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber



Quinta - Feira, 22 de Maio de 2003    E X E C U T I V O        Diário Oficial do Município 1934 Página 3

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.321

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 de Seq. nºs 2-
2480/2003 e 2-2484/2003, da SEME, resolve

Tornar sem efeito parte do Decreto nº 14.221, de
12.03.2003, referente à designação temporária dos
servidores relacionados abaixo, a partir de 10 de maio de
2003.

SERVIDOR CARGO
Cláudio José Montovani Bastos PEF-B IV

Patrícia Ferreira Dutra PEF-B IV

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de maio de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.322

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 78/2003, de
13.05.2003, Seq. nº 2-2537/2003, da SEMDECON,
resolve

Exonerar, a pedido, do cargo em comissão de Assessor
Especial, Símbolo CC.3, o servidor municipal
DIÓGENES BELLO DE SOUZA, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, a partir de 05 de maio de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de maio de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 186/2003

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 Memorando nº 083/2003, de 07.05.2003, Seq. nº
2–2348/2003, da SETRAB, resolve

Designar o servidor municipal ANTÔNIO PEREIRA
BAHIENSE, Desenhista V A 09 B, lotado na Secretaria
Municipal de Trabalho e Habitação, para substituir
MÍRIAM CRISTINA GASPARINI, no cargo de Chefe
da Divisão de Captação de Recursos, Símbolo FG.2, a
partir de 02 de maio de 2003 até o retorno da referida
servidora que se encontra de benefício junto ao  IPACI,
assegurando ao substituto a percepção do vencimento
atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32,
33 e 34, da Lei nº 4009, de 20.12.99 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO 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


