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ANO XXXVI  - Cachoeiro de Itapemirim – Sexta  Feira  01 de Fevereiro de 2002 - Nº 1613  Preço do Exemplar R$ 0,80 
 

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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 

. PREFEITURA ASSINA CONVÊNIO COM 
GOVERNO FEDERAL 

 
 
O Prefeito Theodorico Ferraço está convidando 

todos os representantes dos meios de comunicação local e 
das sucursais, assim como, seus respectivos diretores para 
participarem hoje ( 01/02), às 10 horas, da solenidade de 
assinatura do convênio da Prefeitura de Cachoeiro com o 
Governo Federal, através da Ministério da Previdência e 
Ação Social, para a efetivação do Projeto Casa Lar.  

A assinatura, será no Centro de Convivência “ 
Vovó Matilde ”, no bairro São Geraldo. 
 
 
PREFEITO FERRAÇO ASSINA AMANHÃ 

CONVÊNIO DA CASA LAR 
 
 
O Prefeito, Theodorico Ferraço, estará assinando, 

nessa sexta – feira, (01/02), às 10 horas, no Centro de 
Convivência  - Vovó Matilde – no bairro São Geraldo, o 
convênio entre a Prefeitura Municipal de Cachoeiro e o 
Governo Federal, através do Ministério da Previdência e 
Ação Social, para a concretização do Projeto Casa Lar. 

A assinatura do convênio contará com a presença 
do Senador da República, Paulo Hartung e do Deputado 
Federal, Ricardo Ferraco. 

O Projeto Casa Lar, foi entregue pela Secretária 
Municipal de Ação Social, Norma Ayub, em setembro de 
2001, no Ministério da Previdência e Ação Social. 
 
 
SENSAÇÃO DO MOMENTO – NA PRAÇA 

DE FÁTIMA 
 
 

O Grupo de Forró – Sensação do Momento – 
estará animando a Praça de Fátima, a partir das 20 horas. 
O evento será aberto ao público. 

O Administrador da Praça de Fátima, José Pedro, 
informou que no Domingo de Carnaval não acontecerá 
show na Praça de Fátima, devido a realizaçäo do carnaval, 

na Linha Vermelha. O shows  na Praça de Fátima 
retornarão dia 17 de fevereiro/2002. 

, 
 

CENTRO DE SAÚDE TEM 
ATENDIMENTO ESPECIAL  PARA 

SUSPEITOS DE DENGUE 
 
 

Desde anteontem (30/01) que o Centro Municipal 
de Saúde está contando com um atendimento diferenciado 
para atender os pacientes com suspeitas dos sintomas da 
Dengue. Foram  mobilizadas duas equipes médicas que 
estão atendendo das 08 às 18 horas. 

A Secretária Municipal de Saúde, Terezinha 
Dardengo, explicou que a mobilização desse serviço visa 
melhorar o diagnóstico da Dengue e também evitar que os 
prontos socorros da Santa Casa e do Hospital Infantil 
tenham tumulto e transtornos no atendimento de urgência 
e emergência. Na oportunidade, está solicitando aos 
moradores dos bairros onde já está implantado o Programa 
Saúde da Família que procurem esse atendimento porque 
agiliza o tratamento da doença. 

E ainda, que neste momento, a colaboração da 
população é muito importante no sentido de eliminar todo 
o local propício para a proliferação do mosquito, como 
embalagens descartáveis, pneus e plantas aquáticas. 

 
SEMEL PROMOVERÁ CONCURSO DE 

FANTASIA DE CARNAVAL 
 

O Secretário Municipal de Esportes, Lazer e 
Eventos, Hermogênio Volpato, informou hoje (01/02), que 
o Carnaval 2002, promovido pela Prefeitura de Cachoeiro, 
será aberto oficialmente, dia 08 de fevereiro, às 20 horas, 
na Linha Vermelha. Na oportunidade, será realizado o 
Concurso do Rei e Rainha do Carnaval e as apresentações 
das bandas Intensidade da Bahia e Alegria & Alegria. 

Segundo o Secretário, a inscrição para o Concurso 
da Rainha e Rei do Carnaval continuará aberta até dia 06 
de fevereiro, em horário integral, na recepção da 
Secretaria, no Ginásio de Esportes “ Nello Vôlla Borelli ”, 
no bairro Nova Brasília. 

No sábado de carnaval a abertura ficará a cargo 
do cantor Zé Paulo e a Banda Intensidade da Bahia e o 
encerramento da folia vai ficar por conta da Banda  
Alegria & Alegria. No domingo de carnaval será  realizado  
o tradicional Concurso de Fantasia adulto (feminino e 
masculino) e infantil, seguido do show do cantor Zé Paulo 
e Banda Intensidade da Bahia. 

            I Á R I O   F I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Vice – Prefeito 
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Segunda- feira de Carnaval será a 
vez do desfile dos Blocos de Samba. Terça – 
Feira o encerramento ficará por conta da 
Banda Alegria & Alegria que também estará 
animando os matinês domingo, segunda e  
terça – feira de Carnaval, sempre às 16 
horas, na Linha Vermelha. 

 

PASSARELA MAIS 
ILUMINADA E MAIS 

SEGUNRANÇA PARA OS 
FOLIÕES 

 
O Diretor de Eventos da Semel, 

Antônio Geraldo Almeida, que está 
coordenando a programação do Carnaval, 
informou que se reuniu nessa semana com o 
Comandante  do 9o Batalhão da Polícia 
Militar, Paulo César Lugato, com o 
Secretário Municipal de Segurança e 
Trânsito, Paulo César Pereira e o Secretário 
Municipal de Segurança e Trânsito, 
Hermogênio Volpato, quando discutiram 
como será feita a segurança na passarela do 
samba, para dar tranqüilidade aos foliões e 
as famílias que estarão indo  assistir o 
evento. 

Segundo o Diretor, a passarela do 
samba estará contando com o mínimo de 50 
homens da Policia Militar e da Guarda 
Municipal para manter a segurança. Nessa 
reunião ficou definido também que no 
prédio público localizado na lateral da Linha 
Vermelha,  duas salas serão equipadas, uma 
destinada ao atendimento de primeiros 
socorros, com equipe médica e ambulância, 
e a outra estará funcionando como ponto de 
apoio para a Segurança fazer atendimento à 
população e até para revista e averiguação 
de pessoas suspeitas. 

O Coordenador informou ainda que, por determinação do 
Prefeito Ferraço, também já se reuniu com o Secretário Wilson Coelho, 
do Transporte, mas também responsável pela iluminação pública, 
quando solicitou um número maior de lâmpadas em toda a imediação da 
Linha Vermelha para dar mais segurança ao público que estará presente 
na passarela  do samba. 
 

CONCURSO PARA REI E RAINHA DO CARNAVAL 
 

De acordo com o regulamento do Concurso, o candidato a Rei 
Momo precisa ter no mínimo 90 quilos, ser muito comunicativo, 
simpático. Gostar muito de samba e  - ter muito samba no pé -. E ainda, 
contar com disposição física e bom humor para acompanhar todas as 
atividades carnavalescas durante os cinco dias da folia. 

Para a candidata a Rainha do Carnaval o regulamento determina 
que a mesma deverá ser maior de idade, comunicativa, simpática e - 
gostar muito de samba no pé -. Não tem exigência de peso e nem de 
altura e pode criar o seu próprio figurino para apresentação durante o 
carnaval. 

Mas é preciso muita disposição física para acompanhar os cinco 
dias  de folia. O prêmio para os vencedores será de R$ 500.00 para cada 
um e troféu.   O desfile dos candidatos e a escolha dos vencedores será 
dia 08 de fevereiro, às 20 horas, na Linha Vermelha. 

Concurso de Fantasia será no Domingo de Carnaval 
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos 

promoverá, no Domingo de Carnaval, 10/ 02, às 20 horas, o Concurso de 
Fantasia de Carnaval nas categorias adulto e infantil, masculino e 
feminino. 

Os interessados em participarem do Concurso deverão criar 
suas próprias fantasias, cujo o tema é livre. A inscrição será feita  no dia 
do evento, a partir das 18 horas, no palanque oficial armado na Linha 
Vermelha. 

Para o vencedor na categoria infantil o prêmio será um kit 
escolar. Para a categoria adulta (masculino e Feminino) prêmio de R$ 
200.00 e troféu. 
  

DESFILE DOS BLOCOS SERÁ NA SEGUNDA – 
FEIRA DE CARNAVAL 

 
A Secretaria Municipal de Esportes, Eventos e Lazer estará 

promovendo também o tradicional Desfiles de Blocos de Samba, a partir das 
20 horas, na Linha Vermelha, na segunda- feira de Carnaval. 

Segundo o Diretor de Eventos e Coordenador de Carnaval da 
Semel, Antônio Geraldo Almeida, estão confirmadas as participações das 
seguintes agremiações:  Grêmio Recreativo Bloco de Samba do Aquidabã ; 
Unidos do Zumbi;  Catedráticos do Samba; Intocáveis do Coramara e 
Torcida Jovem do Estrela. Para o primeiro lugar prêmio de R$ 600.00 e 
troféu. Segundo lugar prêmio de R$ 400.00 e troféu e demais receberão 
troféu de participação. O julgamento será feito por uma Comissão Julgadora 
composta de 07 membros da sociedade cachoeirense. 

 
ANO LETIVO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS 

COMEÇA AMANHÃ 
 

    Os professores e servidores da Rede Municipal de Ensino 
retornam às suas atividades hoje (01/02) e os alunos dia 14 de fevereiro. A 
Secretária Municipal de Educação, Helle ´Nice Ferraço informou que o 
retorno dos professores, nesta data, se faz necessário para a organização das 
escolas e o planejamento do ano letivo/2002. 

    Na oportunidade, informou que na próxima segunda –feira, dia 
04/02, estará sendo realizada a escolha pelos servidores e professores 
inscritos no Concurso de Remoção em 2001dos novos locais de trabalho. Na 
parte da manhã será para os profissionais da Educação Infantil e das 14 às 18 
horas será para servidores e professores do Ensino Fundamental. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
PORTARIA Nº 037/2002 

 
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 SEMUS/DCPM nº 03/2002,  
resolve 
 
Tornar sem efeito parte da Portaria nº 519/2001, de 
11.12.2001, referente à servidora municipal DANIELLE 
CORTES IMPERIAL POLONINI DA COSTA, no 
período de janeiro a abril de 2002.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de janeiro de 2002. 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 038/2002 

 
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 22972/2001, de 
28.12.2001,  resolve 
 
 
Conceder aos servidores municipais abaixo relacionados, 
30 (trinta) dias de férias regulamentares a que têm direito, 
referentes ao exercício de 2001, a partir de 01 de fevereiro 
de 2002, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
  

NOME CARGO LOTAÇÃO 
Lezimar Morisco Paiva Auxiliar Administrativo IV A 07 A SEME 

Gilmar Coutinho Agente de Trânsito V B 10 A SEMSET 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de janeiro de 2002. 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº  040/2002 

 
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 509/2002, de 11.01.2002, 
resolve 
 
Conceder à servidora municipal MÁRCIA 
VALÉRIA DA SILVA BALARINI MIRANDA, 
Oficial Administrativo II V  A  09  A, lotada na 
Secretaria Municipal da Fazenda, licença sem 
vencimento, para acompanhamento do cônjuge, no 

período de 02 (dois) anos, a partir de 01 de fevereiro 
de 2002, nos termos do Artigo 110 da Lei n º 4.009, 
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de janeiro de 2002. 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

 
AJUDE  

A 
MANTER 

CACHOEIRO
LIMPO 

 
PREFEITURA
MUNICIPAL

 DE 
CACHOEIRO 

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. 


