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

UFF ANALISA COM CACHOEIRO
IMPLANTAÇÃO DE FACULDADES

A secretária titular da pasta da Educação,
Helle’Nice Ferraço Nassif, atendendo solicitação do
presidente da Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros
– SEE José Antônio Amaral Filho, que tem apoiado os
esforços para instalação, em Cachoeiro, de faculdade de
geologia e petróleo, teve um encontro, no Rio de Janeiro,
com os professores da Universidade Federal Fluminense
Paulo Roberto Vilela Dias e Orlando Lombo, ambos do
Cre.  Desse encontro, ficou decidida uma reunião em
Cachoeiro, que acontecerá hoje, dia 16/10, às 18h00, no
gabinete do prefeito no centro da cidade, com esses
representantes da UFF, juntamente com os membros da
Comissão Especial para Implantação de Faculdade de
Petróleo e Geologia no Município.

O objetivo da reunião será discutir a instalação,
em Cachoeiro, de cursos de pós-graduação sobre petróleo
e gás, além do estudo da possibilidade da interiorização de
cursos de graduação em outras áreas, além daquelas em
geologia e mineração, procurando, inclusive, a parceria
com a Universidade Federal do Espírito Santos- Ufes.

GINÁSIO DE ESPORTES “GEOVANE
CARARI” SERÁ REINAUGURADO

Amanhã, sexta-feira, será reinaugurado o Ginásio
de Esportes Geovane Carari, no BNH de Baixo.

O ginásio passou por processo de reforma, e
encontra-se pronto para a prática de esportes e eventos
desportistas, estando toda a população e imprensa
convidada para o evento.

Breve, será inaugurado o ginásio poliesportivo do
bairro Aeroporto, de grande dimensão, que comportará um
público sentado de 7.500 pessoas e, em pé, de 17.000,
constituindo-se no maior ginásio poliesportivo de bairro,
no Estado do Espírito Santo.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMEMORA 2º
ANIVERSÁRIO COM GRANDIOSO BAILE

A secretária municipal de Ação Social Norma
Ayub Alves, em comemoração pela passagem do segundo
aniversário do Centro de Convivência Vovó Matilde,
preparou para hoje, 16/10, um almoço de confraternização,
para os idosos cadastrados no Centro de Convivência.

A festa para a população foi iniciada às 14h00,
com um animado baile com a Banda 26 de Julho.

“Foi uma festa bonita, com muita alegria,
animação, emoção e amor, que os nossos velhinhos
merecem”, explicou, entusiasmada, a secretária Norma
Ayub Alves.

PREFEITO FERRAÇO ATENDE
REIVINDICAÇÃO DE POPULAÇÃO

DO BAIRRO

Na inauguração da Unidade de Saúde Básica do
Novo Parque, terça-feira, 14/10, o prefeito municipal
Theodorico de Assis Ferraço ouviu as reivindicações dos
residentes do bairro, que pediram a cobertura da quadra,
uma creche e a instalação de consultório odontológico.

De imediato, o prefeito municipal assumiu o
compromisso de atender a população, e comunicou-se com
o secretário de Obras Solimar Assad para providenciar a
cobertura, aproveitando que várias outras quadras, na
cidade, estão recebendo a mesma providência.

SOLICITADA A GUARDA MUNICIPAL PARA
NOVA AGÊNCIA BANESTES

Na última 3ª feira, 14/10, durante a inauguração
da nova agência do Banestes, no Centro Comercial Itabira,
localizado no BNH (trevo da Coca-Cola), percebendo que,
pela localização, com acesso a vários distritos, a agência
favorece a ação de possíveis assaltos, o prefeito municipal
Theodorico de Assis Ferraço telefonou para o secretário
municipal de Segurança e Trânsito Cel. Paulo César
Pereira, para que providencie a presença ostensiva da
guarda municipal, naquele local.

“A segurança em nossa administração tem
objetivo primordial”, asseverou o prefeito, “e é melhor
prevenir do que esperar que algo desagradável aconteça, e
venhamos a lastimar mais tarde”, acrescentou.

PACOTUBA E MONTE ALEGRE TERÃO
CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Sentindo a necessidade da população de
capacitar-se profissionalmente, através de cursos de
pequena duração, a secretaria Especial de Políticas da
Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a
secretaria municipal de Habitação e Trabalho celebraram
parceria para desenvolvimento do projeto.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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Assim, caberá à Seppir
apresentar suas finalidades para este
segmento, com prioridades para os
moradores de Pacotuba e Monte Alegre,
com a Setrab implantando, ali, alguns
cursos profissionalizantes, como o de
doceiro, pedreiro, salgadeiro, etc.

O vice-prefeito Jathir Miranda
tem apoiado as ações nos locais onde
estão sendo realizadas as reuniões para
montagem, divulgação e oferta dos
cursos.

SÃO LUCAS TERÁ
ARBORIZAÇÃO ADOTADA

PELA COMUNIDADE

A pedido de munícipe, cidadã
defensora do verde, a equipe de Educação
Ambiental da secretaria municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semmades, aliada a
estudantes da São Camilo, está
desenvolvendo projeto ambiental nos
bairros periféricos da cidade, priorizando
aqueles onde há áreas mais degradadas.

O projeto se inicia com palestras
educativas, em torno do tema ‘meio-
ambiente’, com o intuito de conscientizar
a população da necessidade de preservar o
meio-ambiente, fazendo o plantio de
mudas de árvores.

Após o plantio, a comunidade vai
adotar cada árvore plantada, com
procedimentos adequados para o
crescimento saudável.  As palestras
seguirão o seguinte planejamento: dia
15/10, às 09h00, no bairro São Lucas, e
dia 16/10, em horários alternados, com a
intenção de atender diversos segmentos
da população.

A segunda etapa do projeto, quando se espera que a comunidade já
esteja conscientizada da necessidade de árvores, os moradores da área
adotarão suas árvores, cuidando de seu crescimento.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA SUSPENDE MANIPULAÇÃO DE
SUBSTÂNCIAS

A Secretaria Municipal de Saúde informa à população e em especial
à classe médica que, segundo determinação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa, alguns medicamentos tiveram sua manipulação
suspensa, em farmácias, como medida de interesse sanitário. Esses produtos
referem-se a todos aqueles que levam, na sua formulação, associados ou não,
as seguintes substâncias: Ácido valpróico, Aminofilina; Carbazepena;
Ciclosporina; Clindamicina, Clonidina; Clozapina; Digoxina; Disopramida;
Fenitoína, Lítio, Issotretionina; Minoxidil; Oscarbazepina; Prazosin;
Primidona; Procainamida; Quinidina; Teofilina; Verapamil; Warfarin.

MUITA DANÇA E NOVO CD NA PRAÇA DE FÁTIMA

Dado o mau tempo do último domingo, na cidade, a Praça de Fátima
irá repetir a apresentação do grupo Moon Night Dance, a partir das 19h00,
neste próximo domingo, juntamente com o Axé do Brasil.  Após as 20h00,
Os Babino lançarão o seu 1º CD, sendo que os grupos possibilitarão, aos
presentes, a possibilidade da dança, com muita diversão.

Nesta 5ª feira, 16/10, às 19h00, na quadra da Escola do Anísio
Ramos, a prefeitura municipal assinará convênio com a Citágua, para
execução de serviços de obra na rede coletora mista de águas pluviais e
esgotos sanitários na Vila Rica.

Trata-se de melhoramentos na Avenida Nossa Senhora da
Consolação, na Vila Rica, a partir de junção com a rua Ozires de Almeida
Freitas, numa extensão de 135m., por onde será feito o esgotamento sanitário
daquele bairro, para facilitar o melhor fluxo de águas pluviais, juntamente
com os efluentes sanitários coletados nas redes de esgotos.

A Citágua participará com a obra, e a prefeitura municipal oferecerá
os projetos, o material, desapropriações, a fiscalização da obra e a
recuperação da pavimentação.

Para a inauguração, estarão presentes o prefeito Theodorico de Assis
Ferraço, o vice-prefeito municipal Jathir Moreira, o diretor-presidente da
Citágua Mário Amaro, autoridades locais.

O vereador Braz Zagoto, muito orgulhoso, convida a todos para a
solenidade, de vez que esta é a concretização de um sonho seu e da população
do bairro, muito sofrida com inundações que têm causado muitos transtornos
à população.

No mesmo horário, será discutida a implantação da nova creche e
centro educacional infantil, no bairro Vila Rica, a serem construídos atrás da
sede da Viação Flecha Branca.

DEFESA CIVIL TEVE TREINAMENTO PARA AVALIAR
DANOS

A Cadan – Curso de Avaliação de Danos promoveu um treinamento,
para levantar danos causados por desastres e enchentes, na sede do Corpo de
Bombeiros, em Vitória,

O curso teve duração de uma semana, com a carga de oito horas
diárias, e foi ministrado pela Defesa Civil Nacional e Estadual. O secretário
municipal de Defesa Civil Carlos Leal Conde participou e está, agora, mais
do nunca, habilitado para avaliar as perdas municipais, ministrado pela
Defesa Civil Nacional e Estadual. causadas, principalmente, na época das
chuvas fortes.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.630

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 de Seq. nº 2-
6827/2003, da SEME, resolve

Tornar sem efeito parte do Decreto nº 14.221, de
12.03.2003, referente à designação temporária de MÍRIA
MÁRCIA DA SILVA ASSAD para o cargo de PEF-B IV,
a partir de 27 de setembro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.631

O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Memorando nº 601/2003, de
08.10.2003, Seq. nº 2–6969/2003, da SEME, resolve

Retificar parte do Decreto nº 14.557, de 25.08.2003,
referente a TEREZINHA SANTOS LUCAS GOMES,
onde se lê “PEI-B II”  leia-se “PEF-A I”, a partir de 01
de outubro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.632

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº
18330/2003, de 08.10.2003, resolve

Exonerar, a pedido, do cargo em comissão, sem vínculo,
de Assessor Técnico de Meio Ambiente, Símbolo CC.2, o
servidor DENILSON DE FREITAS CUPERTINO,
lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a partir de 30 de setembro
de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.639

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,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o imóvel de propriedade de
LAR JERÔNIMO RIBEIRO, que compreende: “uma
área de terreno medindo 6.222,60 m² (seis mil, duzentos e
vinte e dois metros quadrados e sessenta decímetros
quadrados), com 68,08m (sessenta e oito metros e oito
centímetros) de frente, numa linha composta de três (03)
segmentos, medindo o primeiro 4,20m (quatro metros e
vinte centímetros), o segundo com 50,42m (cinquenta
metros e quarenta e dois centímetros) e o terceiro com
13,46m (treze metros e quarenta e seis centímetros),
confrontando-se com a Rua João Sasso; por 40,20m
(quarenta metros e vinte centímetros) de fundos, numa
linha composta de dois (02) segmentos, medindo o
primeiro 27,85m (vinte e sete metros e oitenta e cinco
centímetros), e o segundo com 12,35m (doze metros e
trinta e cinco centímetros), confrontando-se com Lar
Jerônimo Ribeiro; lado direito com 90,17m (noventa
metros e dezessete centímetros), confrontando-se com Lar
Jerônimo Ribeiro e lado esquerdo com 120,06m (cento e
vinte metros e seis centímetros), numa linha composta por
quatro (04) segmentos, o primeiro medindo 44,59m
(quarenta e quatro metros e cinquenta e nove
centímetros), o segundo com 47,64m (quarenta e sete
metros e sessenta e quatro centímetros), o terceiro com
10,63m (dez metros e sessenta e três centímetros) e o
quarto com 17,20m (dezessete metros e vinte
centímetros), confrontando-se com Escola Municipal
Geni Guardia e Centro de Convivência Vovó Matilde,
situada no Bairro São Geraldo, neste município de
Cachoeiro de Itapemirim, inscrita no Cadastro Municipal
sob o nº 61.233 e registrada no Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca sob o nº 29.585 de ordem, Livro
nº 2.”

Art. 2º - A Desapropriação a que se refere o
presente Decreto se destina à implantação do projeto
“Casa Lar” e, para concretização da medida, a
municipalidade poderá alegar urgência, na forma do
artigo 15, do Decreto-Lei nº 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, 14 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal
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