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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PROMOVE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro 

está convidando toda a população do município para 
participar, no próximo dia 15 de março, a partir das 15h, 
de uma Audiência Pública, no auditório anexo ao Gabinete 
do Prefeito, no centro da cidade. 

Nesta audiência, estarão reunidos membros do 
Conselho Municipal de Saúde, o secretário municipal da 
Fazenda Eliseu Crisóstomo de Vargas e representantes do 
Ministério Público. 

 
CONVITE À IMPRENSA LOCAL 

 
O prefeito municipal de Cachoeiro de Itapemirim 

Theodorico de Assis Ferraço, através de sua Assessoria 
Executiva de Imprensa, convida toda a Imprensa Local 
para participar de uma reunião na próxima quinta-feira, dia 
11 de março, às 09h, no Centro de Manutenção Urbana – 
CMU, no bairro São Geraldo. 

O motivo da reunião, que acontecerá entre o 
prefeito Ferraço e o gerente geral da Caixa Econômica 
Federal de Cachoeiro Edmilson Paixão, é firmar uma 
parceria entre as partes envolvidas para um Projeto de 
Construção Civil, que deverá ser aplicado já a partir dos 
próximos meses no município.   

 
SEMCAJ OFERECEU CAFÉ DA MANHÃ PARA 

PARCEIROS 
 
Hoje, dia 10 de março, a partir das 08h, a 

Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude 
– Semcaj ofereceu um café da manhã como forma de 
agradecimento aos empresários que recorreram ao seu 
cadastro para a contratação de adolescentes com idade a 
partir de 14 anos, na condição de aprendiz. “Desde a 
publicação desta Lei que nossa Secretaria tem se reunido 
com empresários locais para apresentá-los um cadastro de 
adolescentes vindos de famílias de baixa renda e que 
necessitam de emprego”. 

Mariza Moreira informa, ainda, que essa 
iniciativa tem sido um sucesso, pois a cada novo curso de 
aprendizagem que se inicia, a Semcaj consegue inserir um 
número maior de adolescentes, conseguindo, com isso, que 
tanto o adolescente como a empresa saiam ganhando, pois 
a Semcaj não só encaminha o adolescente ao mercado de 
trabalho, como também o acompanha durante todo o 

contrato, oferecendo, nos casos necessários, assistência 
social e psicológica. 

 
PREFEITURA DE CACHOEIRO PROMOVE 

SEMINÁRIO REGIONAL 
 
Acontece entre os dias 24 e 26 deste mês de 

março, no Teatro Municipal Rubem Braga, o I Seminário 
Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A abertura do seminário será no dia 24, às 08h, 
contando com a presença do Governador do Estado Paulo 
Hartung, do prefeito municipal de Cachoeiro Theodorico 
de Assis Ferraço e seu vice-prefeito Jathir Moreira, de 
representantes dos prefeitos do Sul do Estado, de 
representantes do Ministério de Ciência e 
Tecnologia/FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, e 
dos secretários de Estado da Agricultura Ricardo Ferraço e 
de Ciência e Tecnologia Fernando Herkenhoff. A partir 
das 14h, neste dia 24, terá início um ciclo de palestras, 
sendo a primeira delas ministrada pelo professor da 
Unicamp Wilson Suzigan, com o tema “Ciência, 
Tecnologia, Inovação e o Desenvolvimento Regional”; a 
segunda palestra será ministrada por um representante da 
Petrobrás, com o tema “O Panorama do Petróleo e Gás 
Natural no Espírito Santo”; logo em seguida, será a vez do 
presidente do Bandes Aroldo Corrêa fazer uma explanação 
e, para finalizar, o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo Júlio Bueno, que 
dará início a um debate. 

No dia seguinte, 25, às 08h, terá início mais uma 
etapa de palestras,  ministradas pelo presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC 
José Geraldo Mill e pelo professor Ennio Candotti, da 
C&T Instituições de Ensino. Também terão direito a 
explanações e participar de um debate, a Universidade São 
Camilo/ES, a UFES/Caufes, a UNES/FACASTELO, a 
FDCI, a FACCACI e o CEFETES/Vitória. Neste mesmo 
dia, a partir das 14h, mais palestras serão ministradas, 
desta vez pelo professor Antonio Buffon, sobre “Ciência e 
Tecnologia Inovação e os Arranjos Produtivos Locais”; 
pelo engenheiro Aureliano Nogueira da Costa, sobre “O 
Panorama da Fruticultura Capixaba” e “O Panorama do 
Setor Leiteiro no Espírito Santo”; e pelo superintendente 
do Centro Tecnológico do Café Frederico de Almeida 
Daher, sobre “Cafeicultura do Espírito Santo, Conquistas e 
Desafios”. 
Finalmente no dia 26, também com início às 08h, o tema 
“Ciência e Tecnologia em Cachoeiro de Itapemirim” será 
abordado por representantes do Instituto do Coração “Dr. 
Elias Antônio”, da MaqRochas, do Credirochas e do 
Cetemag. À tarde,  a  partir  das  14h,  o  tema  continuará 

 

          D I Á R I O  O F I C I A L 
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sendo abordado, seguido de um debate 
envolvendo representantes da Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia 
(professor Klinger Marcos Barbosa 
Alves) e das Secretarias Municipais de 
Ciência e Tecnologia de Cachoeiro de 
Itapemirim, de Vila Velha e de Vitória.  

De acordo com informações do 
secretário municipal de Ciência e 
Tecnologia de Cachoeiro Almyr Forte, a 
primeira iniciativa de apoio a este tema no 
município, aconteceu a partir da 
assinatura do Decreto nº 3.731/1992, que 
institui a Política Municipal de Ciência e 
Tecnologia e, paralelamente, o Fundo 
Municipal de Ciência e Tecnologia, fato 
que levou a municipalidade, a partir do 
Decreto n.º 12.671/2000,  a estruturar em 
janeiro de 2001, a Semtec, que atualmente 
funciona no prédio do Cenciarte, no 
centro da cidade. Ele informa, ainda, que 
em 2003, também através de decretos, de 
números 14.342 e 14.343, foram criados o 
Conselho Municipal de Ciência e 
Tecnologia e estabelecido o seu 
Regimento Interno. 

Para este ano, a Semtec pretende 
implementar ações para o funcionamento 
do Fundo Municipal de Ciência e 
Tecnologia - FMCT, além de dar 
prosseguimento à instalação da 
Incubadora de Empresas de Cachoeiro de 
Itapemirim e do projeto CLICAR 
CENCIARTE,  que já atende centenas de 
alunos da rede municipal de ensino, 
promovendo a inclusão digital.  

“O objetivo geral deste seminário 
é promover uma discussão acerca do 
papel da ciência, tecnologia e inovação no 

desenvolvimento regional, incluindo a questão na agenda de trabalho das 
prefeituras municipais da região Sul do Espírito Santo, sensibilizando os 
prefeitos, secretários de Educação, Saúde, Agricultura,  Meio Ambiente e 
demais dirigentes da administração pública municipal, além de promover 
uma interação entre a Semtec, empresas e instituições de ensino superior, 
para planejar e implantar um sistema regional de ciência e tecnologia”, 
registrou o secretário municipal Almyr Forte. 

 
 

RODADA DE NEGÓCIOS DO CONSÓRCIO TURÍSTICO ROTA SUL 
ESTÁ CONFIRMADO PARA 30 DE MARÇO 

 
 
Está confirmada para se realizar no dia 30 de março, a Rodada de 

Negócios, promovida pelo Consórcio Turístico Rota Sul, entre as 16h e as 
19h, no Atlético Clube Ita, em Cachoeiro. 

De acordo com o atual presidente do Consórcio Cláudio César 
Pazetto, que é secretário municipal de Turismo do município de Vargem 
Alta, estarão participando do evento 20 (vinte) agroindústrias dos municípios 
de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem 
Alta, também 5 (cinco) Associações de Artesanato destes mesmos municípios 
e 1 (uma) Cooperativa de Artesanato de Cachoeiro de Itapemirim.  

O projeto em pauta será coordenado por seu diretor executivo 
Genildo Coelho Hautequestt Filho, que explica, que o Consórcio foi criado 
no ano de 2000 para organizar e dinamizar o turismo no Sul do Estado. 
“Como instituição de fomento ao turismo, estamos viabilizando, ainda, 
diversos programas como a “Rota dos Vales e do Café”, que será lançado em 
breve para a imprensa especializada e para as operadoras de viagem de 
nossos principais mercados emissores de turistas. Também estamos 
dinamizando a agroindústria da região, implementando um projeto pioneiro 
no País. Vale registrar, ainda, que estamos criando, através de legislações 
municipais, uma Comissão Sanitária regional que irá gerir a distribuição dos 
produtos das agroindústrias artesanais em todos os municípios consorciados”, 
disse Genildo Hautequestt. 

 
 

DESCRIÇÃO DAS FASES DE EXECUÇÃO DA RODADA DE 
NEGÓCIOS DO CONSÓRCIO TURÍSTICO ROTA SUL 
 
Genildo Hautequett, diretor executivo do Consórcio Turístico Rota 

Sul explica que a organização da Rodada de Negócios, que será realizada em 
30 de março, no Atlético Clube Ita, será possível graças ao trabalho que está 
sendo desenvolvido a um ano em conjunto com os municípios consorciados 
ao Rota Sul, onde foram envolvidos as agroindústrias, artesãos, secretarias 
municipais de turismo, vigilâncias sanitárias e câmaras municipais. 

Segundo ele, após concebido o projeto, foi encaminhado a todas as 
Câmaras Municipais um Projeto de Lei que permite a circulação regional dos 
produtos que possuem o Selo de Inspeção Municipal – SIM. “Como forma de 
controle regional, criamos uma Comissão Sanitária, composta por três 
representantes de cada município: secretário de Saúde, chefe da Vigilância 
Sanitária e um representante da agroindústria local, bem como o presidente 
do Consórcio”. 

Esta Comissão Sanitária, será empossada no dia 30 de março, 
durante a solenidade de abertura da Rodada de Negócios, e funcionará como 
órgão fiscalizador e regulamentador dos produtos locais. 

“Em função de já termos ultrapassado todas as etapas acima 
descritas, só nos resta criar uma maneira de tornar os produtos detentores do 
SIM, conhecidos pelos potenciais compradores da região. Por esse motivo, 
estaremos organizando a Rodada de Negócios onde os produtos da 
agroindústria artesanal serão apresentados, podendo ser degustados pelos 
possíveis compradores. Como forma de agregar valor ao evento, também os 
produtos artesanais dos municípios envolvidos estarão sendo apresentados”, 
complementou. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 14.824 

 

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no Seq.2- 2025/04, resolve  
 

Nomear CARLOS ANTÔNIO  AMARAL, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo CC.3, 
lotado na Secretaria Municipal do Interior, a partir de 01 
de março de 2004 até 31 de março de 2004, fixando-lhe os 
vencimentos mensais estabelecidos em Lei.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 067/2004 

 

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 

Designar a servidora LUCIÁ SAMPAIO, para substituir  
NORMA AYUB ALVES, no exercício do cargo em 
comissão, sem vínculo,  de Secretária Municipal de Ação 
Social, Símbolo CC.1, no período de 30 (trinta) dias, a 
partir de 01 de março de 2004, assegurando a substituta a  
percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, 
nos termos do Artigo 32, 33 e 34, da Lei nº 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de Fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 068/2004 

 

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve   
 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº 056/2004, de 
13.02.2004, referente à substituição de ROSANE FÉRES 
PAIVA REIS pelo servidor municipal LUIZ CARLOS 
BINDACO até o retorno da referida servidora que se 
encontra em licença para tratamento de saúde. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito  Municipal 

 

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão e Diário Oficial, 

download de leis,  serviços  municipais, 
endereços, telefones  de  atendimento e 

Consultas de Processos) 
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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  


