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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
CIDADE MAIS ILUMINADA 

 
 
O secretário municipal de Eletrificação de 

Cachoeiro Sidney Jordão vem desenvolvendo parte do 
Projeto Nosso Bairro, da Prefeitura Municipal, em diversas 
áreas do município. 

Responsável pela área de eletricidade, o secretário 
realizou a recuperação da iluminação pública dos bairros 
Monte Belo, Boa Vista, Conjunto Ruy Pinto Bandeira e 
Aeroporto, sendo que neste último, foram colocadas 
lâmpadas de vapor de mercúrio. 

 
 
SEMEL PROMOVE CAMPEONATOS 

 NO MUNICÍPIO 
 
 
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Eventos – Semel está promovendo, para iniciar em 3 de 
abril, o 2o Campeonato Estudantil de Futsal entre as 
escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino 
do município. 

De acordo com informações da Secretaria as 
inscrições vão até o próximo dia 17 de março e o sorteio 
da tabela está marcado para o dia 19. Este campeonato é 
direcionado às categorias Mirim Masculino (10-12 anos), 
Infantil Masculino e Feminino (12-14 anos) e Juvenil 
Masculino e Feminino (15-17 anos), com todos os jogos 
realizados aos sábados, no Ginásio de Esportes Nelo Volla 
Borelli, no bairro Nova Brasília. 

Já o 3o Campeonato de Futebol de Base 
“Renascer”, encerrou suas inscrições na tarde de ontem, 
dia 10 de março, dando um prazo para a entrega de 
documentação dos participantes no dia 29 de março. O 
início do campeonato será no dia 4 de abril, para 
categorias Dente de Leite, Mirim e Infantil (masculino), 
nas escolas das redes municipal, estadual e particular. 

Para a 1a Copa Espírito Santo de Atletismo, as 
inscrições irão até o dia 31 de março e a realização será 
nos dias 15 e 16 de maio, na Pista de Atletismo do Bom 
Gosto Sport Bar. As categorias deste campeonato serão 
infantil e juvenil (masculino e feminino), das redes 
municipal, estadual e particular de ensino. 

A Semel informa, ainda, que para a realização do 
8o Copão de Futsal de Bairro, será feita uma reunião no dia 
15 de março, às 18h30, no Ginásio de Esportes no Nova 
Brasília, para definir regulamento e datas. Está definido, 

apenas, que o mesmo será direcionado a adultos e 
veteranos, com idade a partir de 33 anos. 

 
 

ANP VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA  
FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
 
 
A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 

– Semdecon/Procon está aguardando a visita da 
fiscalização da Associação Nacional de Petróleo – ANP, 
para fazer um levantamento da situação dos postos de 
combustíveis do município, quando os mesmos terão a 
qualidade de seus produtos avaliados. 

 
 

CÓRREGO DOS MONOS VAI GANHAR QUADRA 
COBERTA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
A Coordenadoria de Planejamento Municipal – 

Coplan dará início dentro de aproximadamente trinta dias à 
construção de duas obras na localidade de Córrego dos 
Monos. 

Uma delas, será a de uma quadra coberta, 
realizando um sonho antigo da população daquela 
comunidade. A outra obra é de um Centro de Educação 
Infantil – CEI.  

Vale registrar, que para a realização destas obras, 
a Prefeitura Municipal de Cachoeiro comprou uma área de 
3.600 metros quadrados.  

 
 

LICEU MUNIZ FREIRE NA MIRA DA COPLAN 
 
 
A tão esperada obra de reconstrução da piscina da 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Liceu “Muniz 
Freire” finalmente será iniciada ainda neste mês de março. 

A informação é da Coordenadoria de 
Planejamento Municipal – Coplan, que pretende, ainda, 
construir naquela escola, um ginásio poliesportivo e 
realizar a reforma geral do prédio onde funciona o 
educandário. 

 
 

MAIS QUADRAS COBERTAS 
 
 
Outra área do município que será beneficiada com 

a construção de uma quadra poliesportiva com cobertura, é  

 

          D I Á R I O  O F I C I A L 
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o distrito de São Vicente. “Além de uma 
quadra coberta, a comunidade de São 
Vicente também ganhará uma bela praça”, 
acrescentou o engenheiro da Coplan José 
Gomes Rangel Neto. 

 
SUCESSO NA PRAÇA 
 
O Projeto “Vitrine” lançado na 

noite de terça-feira, dia 9, pela Secretaria 
Municipal de Cultura – Semuc foi 
considerado um sucesso por seus 
idealizadores. 

De acordo com Marcelo Bózio, 
idealizador do projeto e titular da pasta da 
Cultura no município, o objetivo principal 
de expor a qualidade artística dos músicos 
cachoeirenses foi alcançado. “Fazemos 
esta avaliação a partir da qualidade do 
público que estava prestigiando o evento. 
Pessoas de todos os níveis sociais, porém 
de cultura aguçada. Todos o presente 
prometeu voltar na próxima semana”, 
ressaltou o secretário. 

O projeto Vitrine está dividido 
em três modalidades, sendo Clube do 
Jazz, Pop Clube e Clube de Choro, com a 
duração prevista de três meses, realizado 
sempre às terças-feiras, a partir das 18h. 

Na próxima semana, no dia 16, 
será a vez do Pop Clube assinar o show e 
no dia 23 o Clube do Choro.  

“Queremos tornar este projeto 
um espaço para a nossa sociedade 
apreciar músicas de qualidade”, finalizou 
Marcelo Bózio.  

 
IPTU ATÉ SEXTA-FEIRA 

 
Desde o último dia 09 deste mês, 

os carnês do IPTU começaram a vencer. 

Eles foram divididos por bairros e com quatro datas de vencimentos distintas, 
ou seja, de 09 a 12 do corrente. Ao efetuar o pagamento em dia, o 
contribuinte tem a garantia do desconto de 30%. 

Já, após a data de vencimento, o pagamento só poderá ser efetuado 
em parcelas, perdendo assim o direito ao desconto. 

O secretário municipal da Fazenda Eliseu Crisóstomo de Vargas, faz 
questão de ressaltar que “o contribuinte que está fazendo o pagamento  do seu 
imposto em cota única e na data do vencimento, está garantindo um 
abatimento para o próximo ano de 20% em seu carnê”. 

 
MUNICIPALIDADE RECEBE CONVITE DO IBRAM 

 
O município de Cachoeiro de Itapemirim recebeu convite para uma 

participação ao XXX Congresso Brasileiro de Prefeitos e Vereadores, que 
será realizado no Salão de Convenções do Ilhéus Praia Hotel, em Ilhéus/BA, 
de 24 a 27 do corrente mês. 

O Congresso vai contar com uma vasta programação e os temas 
mais importantes que serão discutidos são “A Evolução do Municipalismo 
Brasileiro”, “Governo e Administração Municipal” e “Atividade 
Administrativa no Setor Público”, além, é claro, de debates sobre as eleições 
municipais, como informou a organização do evento. 

 
"RIO VIDA FLORESCER" FIRMA PARCERIA COM SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 
Teve início na última terça-feira, com previsão de término no dia 19 

de março, um programa de reflorestamento na Serra das Andorinhas (morro 
das torres de TV), através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de 
Agricultura de Cachoeiro, Citágua e Pastoral Ecológica, com 
acompanhamento técnico da Agersa e Secretarias de Estado da Agricultura e 
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Recursos Hídricos. 

Este programa prevê, ainda, a recuperação de dez nascentes e dez 
áreas de matas ciliares, com três hectares cada, e reflorestamento na região do 
rio Itapemirim. "Este programa teve início em outubro do ano passado e irá 
até 2005. A nossa participação está começando agora, o que nos deixa muito 
felizes", declarou Glauber Coelho, secretário municipal de Agricultura de 
Cachoeiro. 

"Na primeira etapa deste programa, realizamos um workshop com o 
tema "Proteção de Nascentes e Recuperação de Matas Ciliares". Mesmo antes 
de seu lançamento oficial, algumas ações foram implementadas, como por 
exemplo uma semana ecológica que reuniu alunos de escolas estaduais, no 
ano passado, entre os dias 22 e 26 de setembro", acrescentou a assessora de 
Comunicação da Citágua Rosa Malena. 

 
ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

PORTARIA Nº 070/2004 
 
 

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 processo protocolado sob o nº 2479/2004, de 
05.02.2004, resolve 
 
 

Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, à servidora municipal 
VALDIRENE DOS SANTOS, Servente de Limpeza I A 01 B, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, no período de 120 (cento e vinte) dias, a 
partir de 21 de janeiro de 2004, conforme atestado médico apresentado. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim,  01 de  março de 2004. 
 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício
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PORTARIA Nº 071/2004 
 

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 individuais relacionados abaixo, 
resolve 
 

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do 
Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, aos servidores municipais 
citados abaixo, conforme atestados médicos apresentados e 
anexos aos processos mencionados. 
 

Servidor Função Lotação Licença 
Duração / Início 

Protocolo nº 

2508/2004 Nelly Almeida de 
Souza 

Auxiliar 
Administrativo IV A 
07 C

SEMUC 30 
dias 

05.02.2004 
4071/2004 

3530/2004 Ronaldo Francisco 
Gomes 

Gari I A 01 B SEMSUR 30 
dias 

03.02.2004 
4247/2004 

 

Cachoeiro de Itapemirim,  03 de março de 2004. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 072/2004 

 

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 n° 
3848/2004, de 19.02.2004, resolve 
 

Conceder a CAMILO LUIZ VIANA, exercendo o cargo de 
Gerente Geral da CEASA Regional Sul, Símbolo CC.1, 30 
(trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, 
referentes ao exercício de 2003/2004, a partir de 01 de 
março de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, 
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim,  03 de março de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 073/2004 

 
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 processo protocolado sob o nº 3876/2004, de 
20.02.2004, resolve 
 
Considerar de efetivo exercício o afastamento de 
LUCIMARI CANDEIA, Cozinheiro II A 03 B, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, em virtude de luto, pelo 
falecimento de seu genitor, nos termos do Artigo 152, 
Inciso II, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, no período de 08 (oito) 
dias, a partir de 10 de fevereiro de 2004. 
 
                Cachoeiro de Itapemirim, 03 de março de 2004. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 
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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  


