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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O município de Cachoeiro de Itapemirim, através

de seu Prefeito Municipal, Sr. Theodorico de Assis
Ferraço, e o Governo do Estado do Espírito Santo, através
do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão, Dr. Guilherme Dias estarão realizando uma
Audiência Pública para apresentação e debate do
documento “Um Novo Espírito Santo – Orientações e
Estratégias de Governo”, base para a elaboração do Plano
Plurianual Estadual – PPA/2004-2007.

A Audiência acontece hoje, dia 10 de julho, das
14h00 às 16h30, no auditório do Centro de Manutenção
Urbana (CMU).

REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO
DISCUTE PROPOSTA DE POLÍTICA

AGRÍCOLA
Coordenadores da Fundação Universitária de

Pesquisas Econômicas e Sociais (FUPES), entidade de
estudos e pesquisas criada sem fins lucrativos e ligada ao
Centro Universitário Vila Velha (UVV/ES), estiveram
reunidos na manhã de ontem, dia 9, com o vice-prefeito
Jathir Moreira e os secretários de Gabinete Silvio Ferreira
e de Planejamento Vilson Carlos Gomes Coelho para
apresentarem uma Proposta de Política Agrícola (PPA),
aplicável à região, considerando as naturezas
ultraperiféricas de cada um dos territórios estudados a
partir da amostra coletada em 217 localidades e
propriedades da região. As propostas apresentadas estão
dirigidas ao Agronegócio, visando introduzir o conceito de
competitividade e rentabilidade nos negócios, pequenos e
micro, tendo como principais pilares a informação, o
conhecimento e a tecnologia para o estabelecimento de
vantagens comparativas que podem garantir a inserção das
pessoas do campo no mercado.

A proposta já está sendo encaminhada para um
novo encontro entre a Prefeitura Municipal e dirigentes de
grupos, cooperados, lideranças comunitárias, empresários
do setor de rochas e pessoas ligadas diretamente à
agricultura, para que o presidente da FUPES Fernando
Antonio Dal Piero, com a assessoria do conselheiro
Rosivaldo Bispo, do superintendente adjunto de
Planejamento Felippe B. Dal Piero e do professor adock
James de Jesus Oliveira, possam tomar as primeiras
iniciativas de implantação no município. Esse mesmo
grupo da FUPES confirma participação ao lançamento da
Agenda 21, que será lançada no próximo dia 17, às 08h00,

no Teatro Municipal Rubem Braga. “Nossa intenção é de
somar nossos estudos à política adotada pela administração
desse município. Temos uma grande admiração por toda a
família Ferraço e esperamos desenvolver esse projeto junto
ao futuro prefeito da cidade Jathir Moreira”, registrou
Fernando Antonio Dal Piero.

FESTA COUNTRY DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA “VOVÓ MATILDE” ELEGE

MELHOR QUADRILHA DA CIDADE

A Secretaria Municipal de Ação Social de
Cachoeiro de Itapemirim, através de seu departamento de
apoio aos idosos - Centro de Convivência “Vovó Matilde”
- realiza amanhã, dia 11 de julho, uma grandiosa Festa
Caipira para os idosos mais carentes do município. Na
programação do evento constam várias atrações, dentre
elas um concurso que vai eleger a melhor quadrilha da
terceira idade do município. Haverá a participação das
quadrilhas do Centro de Convivência “Vovó Matilde”, da
Associação Bem Viver da Terceira Idade e do Grupo da
Terceira Idade do Bairro Aeroporto. Outro grande
concurso é o que vai eleger o Cowboy e a Cowgirl da
Terceira Idade. A festa acontece na sede do Centro de
Convivência, no bairro São Geraldo, com início às 14h00,
entrada franca e animação do grupo Forró Country.

PREFEITURA ESTUDA ESTABILIZAÇÃO DE
EROSÃO EM TERRENO DA JONES DOS

SANTOS NEVES

Em reunião realizada ontem, dia 08 de julho, no
auditório do Gabinete do Prefeito entre diretores da
Citágua - Águas de Cachoeiro e secretários municipais de
Gabinete, Obras e Gerência Municipal, ficou acordada
uma parceria para a realização de uma obra de
estabilização de “piping” (erosão) em terreno localizado às
margens da avenida Jones dos Santos Neves, na altura do
Km 90.

A primeira providência tomada foi o pedido de
um relatório com parecer e orientações geotécnicas feitas
ao engenheiro Reno Reine Castello, de Vitória, para então,
serem iniciadas as obras. O envolvimento da Citágua no
problema deve-se ao fato de que, no topo do morro
encontram-se uma ou duas caixas d’água da empresa, além
de tubulações no trecho que apresenta vazamento e
infiltrações. De acordo com um primeiro parecer técnico,
tudo indica que o problema é causado por águas de origens
naturais (nascentes d’água). Logo após o recebimento do
relatório, serão iniciadas as obras.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
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PREFEITURA RECUPERA
ESTRADAS NO INTERIOR

A Prefeitura Municipal, através
de sua Secretaria de Interior, recuperou
durante essa semana várias estradas.
Foram contempladas com a recuperação
as localidades de Santana, Itaóca, Moledo,
Gironda, Balieira, Córrego Frio,
Taquarinha e Alto Moledo. Para a
próxima semana, o trabalho se estenderá
até o Distrito de Burarama, nas
localidades de Forquilha, Cantagalo, Boa
Conserva e Santa Fé de Cima. “Dessa
forma, estamos colaborando com o
trabalho do produtor rural, uma vez que
recuperamos as estradas que dão acesso
às lavouras, terrenos de café e outras
culturas, facilitando o escoamento da
produção rural”, explica o secretário
municipal de Interior José Carlos Amaral.

Outro trabalho realizado nessa
semana pela Secretaria Municipal de
Interior, em parceria com a Gerência
Municipal, foi o ensaibramento e
manilhamento de galerias no bairro
Gilson Carone, no perímetro urbano do
município.

PROCON E ANP FISCALIZAM
COMBUSTÍVEL

Desde o dia 08 de julho até a
presente data, os fiscais do Secretaria
Municipal de Defesa do Consumidor –
Semdecom e da Associação Nacional de
Petrópeo- ANP estão vistoriando os
postos de combustível em Cachoeiro.
Todos os  cinco postos vistoriados até o
momento foram autuados, devido a
irregularidades encontradas nos testes de

qualidade – TQR, tais como: em um posto foi caracterizada a venda de
gasolina fora da especificação, com resultado de 27% de álcool, quando o
máximo permitido é de 26%; em dois postos fiscalizados, foi encontrada a
falta de registro de documentação contábil exigida pela ANP, tendo os postos
sido autuados pelo Procon por estarem  praticando preço abusivo, também foi
constatada  a falta de coleta de combustível, de equipamentos de teste, de
termodecímetro bomba de álcool (aparelho que define qualidade do produto),
como também aferidor com defeito, produtos não autorizados pela ANP e foi
interditada uma bomba de álcool por vender o referido produto fora das
especificações.

Os postos terão o prazo de lei para defesa e o relatório final da
fiscalização será divulgado após o término dos trabalhos.

SEMTRA ENTREGA CERTIFICADO DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

A Secretaria Municipal de Transportes convida a imprensa e
população em geral para a solenidade de entrega de certificados de conclusão
de Curso de Capacitação e Habilitação do Trabalho, amanhã, dia 11 de julho,
às 17h00, no Centro de Manutenção Urbana.

Durante quatro meses, perfazendo o total de 160 horas/aula, 36
profissionais, entre mecânicos, operadores de máquinas e motoristas,
estiveram acompanhando o curso, ministrado pela professora Goreth, cedida
pela Secretaria Municipal de Educação. Diariamente, das 17h00 às 19h00,
esses participantes, a maioria ao redor de 50 anos de idade, tiveram aulas que
foram desde a aprender a escrever seu nome até operações de matemática.

O curso foi acompanhado de perto pelo vice-prefeito Jathir Moreira,
pelo secretário de Transportes Camilo Viana e pela secretária de Educação
Helle’Nice Ferraço Nassif, que se emocionaram ao ver o esforço desses
trabalhadores, que acorriam à sala de aula após um dia de trabalho árduo,
para receber orientações escolares básicas.

Diante do sucesso do empreendimento, o secretário Camilo Viana
pretende dar continuidade à promoção, abrindo até mesmo mais de uma
turma, caso haja interesse de outras pessoas.

CIOPS APRESENTA RESULTADO DOS PRIMEIROS DEZ
DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO NA CIDADE

O Centro de Integração e Operações de Segurança (CIOPS)
comemora o sucesso dos primeiros dez dias de seu funcionamento
apresentando a marca de 405 atendimentos feitos em parceria entre a Polícia
Militar, Guarda Municipal e Central de Ambulâncias.

Esses atendimentos, ocorridos entre os dias 28 de junho e 7 de julho,
foram, na maioria, de cunho social, compreendendo 183 atendimentos para
auxílio a enfermos, parturientes e alienados mentais, o que representa um
total de 45.18% atendimentos. Os crimes contra o Patrimônio registram um
total de 56 ocorrências, perfazendo 13.82% do total de atendimentos. Já os
crimes contra pessoas, apresentam uma marca de 49 ocorrências restritas a
lesões corporais e maus-tratos, sem homicídios, perfazendo 12.09% do total
de atendimentos.

De acordo com o coordenador do CIOPS, Major Guedes, o reflexo
desse trabalho é bem positivo, uma vez que as viaturas operacionais da
Polícia Militar é que tinham essas obrigações, e hoje, com o CIOPS, essa
demanda está desafogada, possibilitando uma maior participação da Polícia
Militar em outros tipos de ocorrências.

Jornalistas: Regina Monteiro
 Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 253/2003

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 de Seq. nº 2-3526/2003, da SEMO,
resolve

Transferir a lotação dos servidores abaixo relacionados,
para as seguintes Secretarias Municipais:

SECRETARIA NOME CARGO A PARTIR DE
GEREMUN Gedson Portela Luiz Servente de Obras I A 01 A 25.06.2003

SETRAB José Marcos Soares Valadão Topógrafo V A 09 I 25.06.2003

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de junho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 254/2003

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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta no processo protocolado sob o nº 20884/2002, de
05.12.2002, resolve

Prorrogar os efeitos da Portaria nº 503/2002, de
02.12.2002, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a
partir de 02 de maio de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de junho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 257/2003

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 nos processos mencionados abaixo, resolve

Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009,
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais, às servidoras municipais abaixo relacionadas,
no período de 120 (cento e vinte) dias, conforme atestados
médicos apresentados, a partir das seguintes datas:

Data Servidora Cargo Lotação Protocolo nº
24.06.2003 Andréa de Paula Beiriz da Silva Professor PEF-A II IV B 08 C SEME 11792/2003
01.07.2003 Liliana Costa Vigneron Ribeiro Professor PEI-B II IV B 08 B SEME 11804/2003

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de julho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO

Relatório Resumido

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO: 6594/2002 -PROCESSO 97029/2002
ASSUNTO: Inquérito Administrativo
INDICIADO: SANDRA SILVEIRA SOUZA

A  COPIA  sugere a aplicação da pena nos termos da
alínea “h” e “m”, inciso  II , art.192 da Lei 4.009/94.

A Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

AUTO DE INFRAÇÃO

Autuado: Viação Flecha Branca
Endereço: Av. Nossas Senhora da Consolação, nº 70, Vila
Rica.
Auto de Infração: nº 0052

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão Oficial,
download de leis,  serviços  municipais,
endereços, telefones  de  atendimento e

Consultas de Processos)


