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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

SECRETÁRIA FAZ REUNIÃO PARA FECHAR 
PROGRAMAÇÃO DO NATAL 

 
A Secretária Municipal de Ação Social Norma 

Ayub realizará hoje, dia 13/11, às 17 horas, no salão de 
reunião do gabinete do Prefeito, no Centro da Cidade, uma 
reunião para concluir a programação da “Vigília da Paz”, 
que será realizada nos dia 01 e 02 de dezembro. 

A “Vigília da Paz” estará acontecendo por 
ocasião do “Dia da Solidariedade”, que tem o objetivo de 
arrecadar alimentos não perecíveis, para o “Natal Sem 
Fome” das famílias carentes de Cachoeiro de Itapemirim. 

Para o encontro, a Secretária está convidando 
todos os Secretários Municipais, os representantes dos 
meios de comunicação local e das sucursais, os 
representantes dos clubes de serviço, dos sindicatos, das 
associações de classe e também de moradores e de todas as 
organizações não governamentais.  

 Norma informou que o evento será presidido pelo 
Prefeito Theodorico Ferraço e que a Ação Social precisa 
arrecadar 50 toneladas de alimentos, sendo 20 toneladas a  
mais do que a quantidade arrecadada  para o Natal 2000. 

Segundo Ayub, o aumento na arrecadação de 
alimentos significa um maior número  de pessoas 
atendidas durante as festas natalinas. 

 

MARILENE FAZ BALANÇO POSITIVO DA 
REUNIÃO EM NATAL 

 
A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação 

Marilene Depes fez ontem um balanço positivo da viagem 
que fez a Natal (RN) na última semana, 

quando apresentou,  na reunião nacional, dois 
projetos da Prefeitura de Cachoeiro, que foram muito 
elogiados pelos representantes de todas as Prefeituras que 
participaram do evento.  

Marilene explicou que  os participantes do 
encontro, principalmente os da Prefeitura de Natal, se 
mostraram interessados em visitar Cachoeiro para 
conhecerem como está sendo implantando o sistema de 
cooperativas pelo Poder Público Municipal, que é uma 
iniciativa inédita, já que todas as cooperativas existentes 
no país, inclusive as do Rio Grande do Norte, são 
conseqüência do trabalho da iniciativa privada, e não 
contam com nenhuma participação da esfera pública. 

Na oportunidade, durante o encontro, foi realizada 
a eleição da Coordenação Nacional e a Secretária Marilene 
Depes e a Secretária representante do Município de 
Campos (RJ) foram eleitas Coordenadoras da Região 
Sudeste. 

Segundo Depes, no próximo mês de dezembro 
será realizada, em Campos (RJ), a primeira reunião da 
Coordenação, mas desta feita a convocação é somente para 
os Coordenadores.  

Já em março/2002, em Vitória (ES), será 
realizada a primeira reunião com todos os representantes 
dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Minas Gerais.  

A Secretária enfatizou que “se antes eu tinha 
dúvida em montar cooperativas, agora estou certa de que 
este é o caminho para movimentar o setor informal”.  

Os projetos apresentados, em Natal,  pela 
Secretária Marilene Depes, tratam-se  de  apoio técnico e 
administrativo à criação de cooperativas e o da instituição 
do “Centro Jurídico de Assistência ao Cidadão”.   

 

SEMUC FAZ REUNIÃO PARA ABERTURA DA 
ASSOCIAÇÃO DO FOLCLORE 

 
O Secretário Municipal de Cultura Higner Mansur 

disse ontem, 12/11, que na próxima quarta- feira, dia 
14/11, às 10 horas, no Cenciarte, será realizada uma 
reunião que contará com a participação do Presidente da 
Comissão Estadual do Folclore Eliomar Mazzoto. 

 Na oportunidade, será fundada, em Cachoeiro de 
Itapemirim,  a “Associação do Folclore do Município”. O 
evento será aberto ao público. 

 

HOJE TEM FORRÓ NO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

 
A Secretária Municipal de Ação Social Norma  

Ayub informou  que hoje, 13/11, estará acontecendo um 
grande baile forró, a partir das 14 horas, no Centro de 
Convivência “Vovó Matilde”, no Bairro São Geraldo. O 
evento contará com a participação da Banda Lira de Ouro 
e do Grupo da Terceira Idade “Bem Viver”.  

Na oportunidade, será realizado um Concurso de 
Máscara e os vencedores da máscara mais bonita receberão  
prêmios das lojas do Shopping Cachoeiro. Durante o forró  
será servido um lanche, oferecido pelo Supermercado 
Perim. 

Norma disse, ainda, que  sairão ônibus de todos 
os núcleos de idosos  para o Centro de Convivência, o que 
vai possibilitar a participação de todas as pessoas da 
terceira da idade dos bairros.   

 

CAMPANHA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
CONTINUA ATÉ DEZEMBRO 

 
A Secretária Municipal de Saúde Terezinha 

Dardengo  informou  que continua também em todas as 
unidades   fixas   de   saúde   da  cidade  e  do  interior  a  
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“Campanha Nacional de Hipertensão 
Arterial e Promoção de Hábitos Saudáveis 
de Vida”, destinada  aos indivíduos com 
idade acima de 40 anos.       Todas as 
pessoas nessa faixa etária devem procurar a 
unidade de saúde mais próxima da sua 
residência, até o dia 14 de dezembro/2001. 

A Campanha está sendo promovia 
pelo Ministério da Saúde,  em parceria com 
as Secretarias de Estado e Municipal de 
Saúde e tem a finalidade de atrair os 
portadores de hipertensão arterial às  
unidades de saúde do Município. 

 
 
SAÚDE CADASTRA MORADORES 

DO CAIÇARAS 
 
 
A Secretaria Municipal de Saúde 

informou que na próxima quarta-feira, dia 
14/11, os cadastradores domiciliares estarão 
visitando o bairro Caiçaras, para realizarem 
o cadastramento dos moradores.  

Para o cadastro, é preciso 
apresentar certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio e um documento de 
identidade. Esses dados individuais serão 
necessários para a implantação do Cartão 
Nacional de Saúde, mais conhecido pelo 
Cartão do SUS. 

A Secretária Municipal de Saúde 
Terezinha Dardengo reafirmou o pedido 
feito anteriormente aos moradores, ou seja, 
que recebam bem os cadastradores e 
informem as solicitações na ficha cadastral, 
sem omissão ou dados fictícios, já que o 
estudo dessa estatística será muito 

importante para a melhoria do atendimento da saúde pública ao cidadão. 
 

 
REMATRÍCULA NA REDE MUNICIPAL VAI ATÉ O DIA 14 

 
 

A Secretária Municipal de Educação Helle´Nice Ferraço 
informou que a rematrícula em todas as escolas da Rede Municipal de 
Ensino se estenderá até o dia 14/11,  quarta-feira, no horário de 
funcionamento de cada unidade. 

 “Esse prazo não será prorrogado e o aluno que não confirmar a 
matrícula está automaticamente deixando a vaga para um aluno  novo”,  
enfatizou a Secretária. 

 Segundo Helle´Nice, a rematrícula precisa ser confirmada pelo 
pai ou responsável e deverá ser registrada na ficha de matrícula. No caso 
do aluno que não solicitar a renovação de matrícula, o diretor da unidade 
deverá pedir uma Declaração de Desistência, assinada pelo pai ou 
responsável. 

 A Secretária disse, ainda, que todos os diretores das Escolas 
deverão entregar o relatório da rematrícula até o dia 20/11 ao 
Departamento  de Auditoria e Documentação Educacional – DADE/ 
SEME.  

A divulgação do período da rematrícula nas escolas está a cargo 
da Comunidade Escolar, que é formada  pelos seguintes membros: 
Conselho Comunitário Escolar; pais e responsáveis pelos alunos; líderes 
comunitários; Associação de Moradores da Zona Geo – Escolar;  
professores e pessoal administrativo de cada unidade de ensino. 
 
 

SAÚDE LIBERA PARCIAL DA VACINAÇÃO CONTRA 
RUBÉOLA 

 
 
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem, 12/11, o 

resultado parcial da  “Campanha de Vacinação Contra Rubéola e 
Tétano”, cujo Dia “D” foi sábado, 10/11, nas 12 unidades de saúde 
urbanas fixas; 11 unidades de saúde rurais fixas e em 12 postos móveis 
que funcionaram nas unidades escolares, no Conjunto Residencial 
“Gilson Caroni” e no Cenciarte. 

Assim sendo, somente  no primeiro dia  foram  aplicadas  1.504 
vacinas contra rubéola, em mulheres não gestantes; 32  vacinas em 
mulheres gestantes e 1.953 mulheres receberam a vacina dupla viral que 
protege contra rubéola e caxumba. 

A titular da pasta da Saúde Terezinha Dardengo disse  que a 
meta é vacinar 18. 441 mulheres, na faixa etária entre 17 a 29 anos, 
contra rubéola, com a vacina dupla viral que protege contra rubéola e 
caxumba.  E ainda, fazer cobertura para mulheres de 15 a 49 anos que 
não tomaram a vacina ou que estão com o cartão incompleto. 

Segundo Terezinha, a vacina continua à disposição das 
mulheres em todas as unidades fixas  de saúde,  na cidade e na zona 
rural, e também no Centro de Saúde, até dia 23 de novembro, no horário 
de funcionamento regular. As mulheres devem procurar a unidade de 
saúde mais próxima da sua casa para atualizar o seu cartão de vacina. 
Essa Campanha está sendo promovida pelo Ministério da Saúde em 
parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO Nº 13.584 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 

Prorrogar os efeitos do Decreto n° 13.401, de 19.07.2001, 
referente a ALEXSANDER ZUCOLOTTO, até 31 de 
dezembro de 2001. 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de novembro de 2001. 

 
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Prefeito Municipal 
 
 

* Republicado por incorreção 
 
 

PORTARIA Nº 469/2001 
 

 
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 nos processos individuais mencionados, resolve 
 
 
Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei n º 4.009, 
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, às servidoras municipais abaixo 
discriminadas, no período de 120 (cento e vinte) dias, 
conforme atestados médicos apresentados. 
 
 

NOME CARGO LOTAÇÃO INÍCIO PROTOCOLO 
Gislene Souza dos 

Santos Brito 
Professor PEF-B V VI A 11 B SEME 29.10.2001 19895/2001 

Viviane Buzato 
Gonçalves 

Professor PEF-A I IV A 07 A SEME 24.08.2001 19981/2001 

 
 
  Cachoeiro de Itapemirim, 06 de novembro de 2001. 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 470/2001 
 
 
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 n º 20073/2001, de 
05.11.2001, resolve 
 
Conceder licença paternidade, nos termos do Artigo 56, 
Inciso VIII, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, ao servidor municipal 
TARCÍSIO RIBEIRO SANTOS, exercendo o cargo de 
Vigia  I  B  02  A, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, no período de 05 (cinco) dias, a partir de 09 de 
outubro de 2001. 
 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 08 de novembro de 2001. 

 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
  

AJUDE  
A 

MANTER 
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LIMPO 
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DE 
ITAPEMIRIM 
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PPooddee  eennttrraarr  qquuee  aa  ccaassaa  éé  ssuuaa..  
SECRETARIAS 
Nesta página você acessa as secretarias 
da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

wwwwwwwww...cccaaaccchhhoooeeeiiirrrooo...eeesss...gggooovvv...bbbrrr
NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, da cidade. 

 
FALE COM O PREFEITO 
Um canal direto para você falar com o 
nosso prefeito municipal. 

EDITAIS
Aqui você vê como a prefeitura faz as 
suas compras e contrata seus serviços. 

 
ACONTECE EM CACHOEIRO 
Informações sobre eventos e dicas 
importantes. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Contas públicas, licitações, processos e 
serviços. 

INDICADORES ECONÔMICOS 
Aqui você encontra dados numéricos 
sobre saúde, educação, finanças, 
distribuição de renda e população. 

 

HISTÓRIA E PERSONALIDADES
História do município, monumentos 
históricos e Personalidades Políticas, 
Artísticas, Pioneiros e Mulheres que 
ajudaram a fazer nossa história.
 

SERVIÇOS 
Para você encontrar facilmente todos os 
serviços oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

MMMeeelllhhhooorrr   LLLuuugggaaarrr   pppaaarrraaa   VVViiivvveeerrr 
DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar as 
Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial 
do Município. 


