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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

AGERSA: 3 ANOS DE OUSADIA,  
ESTUDOS E SUCESSO 

 
 “Foram três anos de ousadia, muitos estudos e 

sucesso”. Foi desta forma que o Dr. Edson Caroni, Diretor 
da Agência Municipal de Regulação dos Serviços de 
Saneamento de Cachoeiro (AGERSA) resumiu, ontem 
pela manhã,  a atuação,  desde a sua fundação até os dias 
de hoje,  daquela entidade integrante da administração 
pública municipal, submetida a regime autárquico especial, 
dotada de poder de polícia e autonomia administrativa e 
financeira.  

                
Caroni destacou que a AGERSA foi a primeira 

agência de regulação de saneamento do país, graças à 
visão do Prefeito Theodorico Ferraço em implantar este 
sistema que, hoje, serve de modelo para diversos estados e 
municípios, onde tem sido levada sua experiência. - A 
AGERSA foi criada através da Lei Municipal nº 4.798 de 
14 de julho de 1.999 e tem por finalidade promover o 
controle e fiscalização dos serviços de saneamento 
concedidos ou operados diretamente pelo poder público. 

 

RECONHECIMENTO 
 
O Diretor da AGERSA salientou: “com essa 

experiência,  somos reconhecidos não só nacionalmente, 
como também internacionalmente, já que estivemos no 
Chile, Argentina, França e Inglaterra, discutindo, com os 
governos locais, os processos de concessão, privatização e 
regulação, e constatamos que o nosso modelo não deve 
nada a ninguém”. 

No café-da-manhã promovido hoje cedo no 
Guandu Center, Caroni enumerou todas as atividades 
técnicas desenvolvidas pela Agência nestes três anos, 
como também  os cumprimentos das metas estabelecidas. 
Utilizando um visual computadorizado diante de uma 
platéia, na maioria de repórteres e jornalistas, ele detalhou 
ainda todas as tarefas ministradas junto à Citagua. 

A AGERSA  atua diretamente da seguinte forma:  
1) Zelo pelo cumprimento dos marcos regulatórios 
(fiscalização do cumprimento das metas do contrato de 
concessão); 2) Vistoria “in loco” de obras executadas pela 
concessionária (todas as obras têm registro fotográfico); 3) 
Relatório de Ação Fiscal (mensalmente publicadas); 4) 
Análise e Monitoramento da Qualidade da Água; 5) 
Realização de audiências públicas semestrais; 6) Estudo 
Tarifário (pesquisa em 31 municípios para apurar a média 
regional); 7) SIMA – Sistema Municipal de Informações 

de Saneamento; 8) Acompanhamento dos Investimentos e 
9) Ouvidoria (imparcialidade no trato com o usuário). 

 

SEMCAJ DIVULGA BALANÇO  
DO MÊS DE JUNHO 

  
A Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e 

Juventude divulgou ontem, dia 18/07, um balanço das 
atividades realizadas no mês de junho. A SEMCAJ oferece 
assistência médica, social, psicológica, fonoaudiológica e 
odontológica, além das oficinas sócio-educativas. 

 No setor de Saúde, foram feitos 392 atendimentos 
de fonoaudiologia, que tem o objetivo de atender a criança 
com deficiência na comunicação. Também foram 
registrados 156 atendimentos de psicologia, 400 de 
pediatria e 116 de odontologia. 

 O programa de Combate à Desnutrição Infantil 
realizou 326 atendimentos a crianças de seis a 59 meses de 
idade, com baixo peso constatado através de pesagem, 
consulta pediátrica, palestra educativa e distribuição 
mensal de 3.600 quilos de leite em pó integral, óleo de soja 
e dois quilos de multimistura,  por criança. Com isso, a 
meta estabelecida pelo Prefeito Theodorico Ferraço, de 
mortalidade infantil zero, está sendo atingida. 

 O Programa de Combate à Fome, que funciona 
durante a noite e final de semana, já que o atendimento 
durante o dia é feito pela Casa da Sopa, atendeu 38 
crianças, com o fornecimento de 90 unidades de bebida 
láctea (Selitinho), 72 iogurtes e 264 litros de leite longa 
vida. 

 No Cenarte (Centro de Artes “Dom Bosco”) são 
oferecidas 15 oficinas sócio-educativas, onde estão 
inscritos 1004 alunos. Esse projeto tem o objetivo de 
auxiliar na formação do caráter, oportunizando, também, 
em algumas dessas oficinas, qualificação profissional aos 
participantes.  

 No Centro de Triagem, aos 29 adolescentes que 
estão em conflito com a Lei Penal, são oferecidas aulas de 
violão, educação física, assistência espiritual e jurídica, 
além de palestras em forma de depoimentos, com ex-
viciados. 

 Através do PETI (Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil) do Governo Federal, a SEMCAJ 
desenvolve um trabalho mais específico com as 100 
crianças que trocaram as ruas pela participação em 
atividades sócio-culturais e recreativas no Cenarte. Estas 
recebem o valor de R$ 25,00 mensais. 

 No Centro de Recuperação de Dependentes 
Químicos, com sistema de internato, é realizado um 
trabalho com 15 jovens do sexo masculino que, através de 
terapia ocupacional e espiritual, estão se livrando das 
drogas.

 

            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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Empresa de Processamento de Dados do  
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 De acordo com a Secretária Mariza 

Moreira, “cada criança atendida pelos nossos 
projetos nos transmite a esperança de um 
futuro melhor. É por isso que a Secretaria se 
empenha para dar continuidade a esse 
trabalho, garantindo, assim, a cidadania plena 
aos nossos menores”, concluiu. 

 
 

SEMDEC CONFIRMA HORÁRIO DE 
REUNIÃO 

 
 
A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (SEMDEC) 
confirma para as 18h00 (dezoito horas) na 
próxima quarta-feira (24), na Escola 
“Petronilha Vidigal”, em Itaóca, a reunião 
que irá promover entre os empresários e a 
sociedade local, com a Gerência 
Administrativa do Banco do Brasil, com o 
objetivo de se iniciarem os estudos para 
viabilizar a instalação de uma unidade 
daquela organização bancária, naquele 
distrito cachoeirense. 

Naquele encontro,  o Banco do 
Povo, órgão da administração municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, também se fará 
representar, e estará aproveitando o ensejo 
para desfilar,  para a comunidade de Itaóca,  
um completo painel de todas as linhas de 
crédito de que dispõe,  destinadas à economia 
informal.   

ORGANIZAÇÃO 
 
 
 
Com o objetivo de dar início à organização daquela 

importante reunião, uma comissão, formada pelo Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico Renato Ramos Magalhães, o 
Presidente do Banco do Povo Erlindo Martins, o Vereador Wilson 
Dillen dos Santos e o Gerente Regional Nenê Cadável, passou a 
manhã de hoje em Itaóca,  mantendo contatos com a comunidade 
local. 

 
 

ADIADO CONCURSO MISS E MR. 3ª IDADE 
 
 
 
O Concurso “Miss e Mister Terceira Idade de 

Cachoeiro/2002”,  que estava marcado para hoje (19), no Centro de 
Convivência “Vovó Matilde”,  foi adiado para o próximo dia 14 às 
14h00, no mesmo local. Assim, as inscrições continuam abertas a 
todos os idosos com idade acima de 60 anos,  que se interessarem em 
participar. Tendo em vista que a realização da etapa estadual do 
concurso está programada para dia 4 vindouro, os cachoeirenses não 
deverão participar.  

 
 

ARI TOLEDO, DIA 1º NO “RUBEM BRAGA” 
 
 
 
A Diretora Geral do Teatro Municipal “Rubem Braga” Luciá 

Sampaio participa que serão iniciadas amanhã,  na bilheteria daquela 
casa de espetáculos,  as vendas antecipadas dos ingressos para o show 
do humorista Ari Toledo,  marcado para dia 01de agosto, às 21 horas. 
A bilheteria do teatro estará aberta de 14h00 às 18h00 e,  até à véspera 
do show, os bilhetes custarão R$ 25,00 e, no dia, sairão por R$ 50 
reais.  

 
 
DIA DOS IDOSOS TERÁ BAILE E JANTAR 
 
 
 
O Centro de Convivência “Vovó Matilde” programou para o 

dia 26 do corrente a comemoração do “Dia Nacional do Idoso”,  com 
um jantar dançante. A festa começará às 16h00, naquela entidade, com 
um  baile. A partir das 18h30,  será servido o jantar, sendo o cardápio 
uma feijoada com acompanhamentos. Os convites custam R$ 2,00 e a 
renda será revertida às Oficinas de Artesanato Gratuitas,  para os 
idosos que freqüentam o Centro.  Lá, estará acontecendo,  também, 
dias 23 e 25 deste,  um curso  de “Bonecas de Pano com Cabeça de 
Porcelana” e as inscrições podem ser feitas com Luciene,  pelo 
telefone 3155-5380. 

 
 
 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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DECRETO N º  13.925 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE: 
 
Prorrogar os efeitos do Decreto nº 13.144, de 09.04.2001, 
referente a HUMBERTO MEZINI GOMES, até 31 de 
dezembro de 2002. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de julho de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO N º 13.940 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 
 
Nomear JAIR VARIAL MARTINS, para exercer a 
função gratificada de Chefe da Divisão de Apoio 
Administrativo, da 1ª Região, Símbolo FG.2, lotado na 
Gerência Municipal, com efeitos financeiros retroativos a 
1º de julho de 2002 até 31 de dezembro de 2002, fixando-
lhe a gratificação mensal estabelecida em Lei. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
*Republicado por incorreção 
 

DECRETO N º 13.941 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Prorrogar os efeitos dos Decretos abaixo relacionados, até 
31 de dezembro de 2002. 
 
   DECRETO 
 

  DATA NOMEAÇÃO                NOME SERVIDOR 

13.146 09.04.2001 AMARILDO DE ALMEIDA FURIÊ 
13.790 05.04.2002 FABRÍCIA DA SILVA COSTA 
13.713 06.02.2002 HÉLIO RAMOS DO NASCIMENTO
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

DECRETO N º 13.943 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE:  
 
Prorrogar os efeitos dos Decretos abaixo relacionados, até 
31 de dezembro de 2002. 
 
DECRETO
 

  DATA NOMEAÇÃO                NOME SERVIDOR 

13.731 25.02.2002 DAVID EVANGELISTA DOS 
SANTOS 

13.618 23.11.2001 DEOCLECIANO FONSECA DE 
ANDRADE FILHO 

13.748 08.03.2002 LENILCE PONTINI MIRANDA 
13.717 08.02.2002 LUÍS ALBERTO VALIATE 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2002. 

 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO N º 13.949 

 
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 
5126/2002, de 01.04.2002, e no Memorando nº 327/2002, 
de 11.06.2002, Seq. nº 2-3073/2002, da SEME,  resolve  
 
Exonerar, por motivo de abandono, do cargo efetivo de 
Professor PEF-B IV, o servidor municipal LUIZ 
CLÁUDIO AGUIAR DE ALMEIDA, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 29 de maio 
de 2002. 
  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de julho de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO N º 13.951 
 
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 nº 405/2002, de 
09.07.2002, Seq. nº 2-3629/2002, da SEME, resolve  
 
Tornar sem efeito parte do Decreto nº 13.125, de 
28.03.2001, referente à nomeação de ROSIMERE DA 
SILVA CARVALHO para o cargo de Diretora do CEI 
“Zilda Soares Moura”, a partir de 01 de julho de 2002. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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