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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O município de Cachoeiro de Itapemirim, através
de seu Prefeito Municipal, Sr. Theodorico de Assis
Ferraço, e o Governo do Estado do Espírito Santo, através
do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão, Dr. Guilherme Dias estarão realizando uma
Audiência Pública para apresentação e debate do
documento “Um Novo Espírito Santo – Orientações e
Estratégias de Governo”, base para a elaboração do Plano
Plurianual Estadual – PPA/2004-2007. A Audiência
acontece amanhã, dia 10 de julho, entre as 14h00 e as
16h30, no auditório do Centro de Manutenção Urbana
(CMU).

PRÉ-CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente realizará uma Pré-Conferência Municipal
da criança e do Adolescente, cujo tema será “Um Pacto
pela Paz”, no dia 16 de julho, das 08:00h às 12:00h., na
sede social do Atlético Clube Ita.

Durante o evento, será feita uma avaliação dos
avanços e dificuldades na execução das propostas da
Conferência Intermunicipal 2001.

De acordo com a Presidente do Conselho, Mariza
Moreira, serão definidas novas ações, de fundamental
importância para a criança e o adolescente de nosso
Município, devendo, portanto, contar com a participação
de todos os interessados na causa da infância e do
adolescente.

FESTA COUNTRY ANIMA O CENTRO DE
CONVIVÊNCIA “VOVÓ MATILDE”

A Secretaria Municipal de Ação Social de
Cachoeiro de Itapemirim, através de seu departamento de

apoio aos idosos - Centro de Convivência “Vovó Matilde”
- realiza na próxima sexta-feira, dia 11 de julho, uma
grandiosa Festa Caipira para os idosos mais carentes do
município. Na programação do evento constam várias
atrações, dentre elas um show com o grupo Forró Country
e um Concurso que vai eleger o Cowboy e a Cowgirl da
Terceira Idade. A festa, que tem entrada franca, será
realizada a partir das 14h00, na sede do Centro de
Convivência “Vovó Matilde”, no bairro São Geraldo.

INAUGURAÇÕES DA SEMAS

A secretária municipal de Ação Social, Norma
Ayub Alves, inaugura na tarde de hoje dois novos projetos
de sua Secretaria. Às 17h00, na rua Parecis, ao lado do
Ginásio Aquidabã, na Praça da Bandeira, será inaugurado
o Lugar de Aprender “Mãe Dalila”, que tem como
principal objetivo capacitar pessoas que desejam ser
inseridas ao mercado de trabalho e não possuem nenhuma
formação profissional. Às 18h00, será a vez da
Multimistura Industrializada “Mãe Dalila”, com sede na
Casa da Sopa, a qual oferece equipamentos de alta
tecnologia, objetivando aumentar a capacidade de
produção, a fim de superar os 600 atendimentos
atualmente realizados entre crianças e idosos desnutridos,
cadastrados nos projetos sociais daquela Secretaria

SORRIA CACHOEIRO

O prefeito Theodorico de Assis Ferraço e seu
vice, Jathir Gomes Moreira, realizaram a entrega das novas
instalações de mais um consultório odontológico no
interior do município. A comunidade beneficiada com o
novo consultório é a do Distrito de Condurú, assistida pelo
projeto ‘Sorria Cachoeiro’, desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Saúde, através do Departamento Municipal
de Odontologia. Outra comunidade que vem sendo
beneficiada com o projeto é a de Coutinho, através de
atendimento diário em uma unidade móvel.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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PREFEITURA ESTUDA
ESTABILIZAÇÃO DE EROSÃO
EM TERRENO DA JONES DOS

SANTOS NEVES

Em reunião realizada ontem, dia
08 de julho, no auditório do Gabinete do
Prefeito entre diretores da Citágua -
Águas de Cachoeiro e secretários
municipais de Gabinete, Obras e Gerência
Municipal, ficou acordada uma parceria
para a realização de uma obra de
estabilização de “piping” (erosão) em
terreno localizado às margens da avenida
Jones dos Santos Neves, na altura do Km
90.

A primeira providência tomada
foi o pedido de um relatório com parecer
e orientações geotécnicas feitas ao
engenheiro Reno Reine Castello, de
Vitória, para então, serem iniciadas as
obras. O envolvimento da Citágua no
problema deve-se ao fato de que, no topo
do morro encontram-se uma ou duas
caixas d’água da empresa, além de
tubulações no trecho que apresenta
vazamento e infiltrações. De acordo com
um primeiro parecer técnico, tudo indica
que o problema é causado por águas de
origens naturais (nascentes d’água). Logo

após o recebimento do relatório, serão iniciadas as obras.

SEDE DO INCRA É TRANFERIDA PARA A SEMAGRI

A Secretaria Municipal de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim,
com o intuito de reduzir custo e facilitar o acesso do agricultor às políticas
públicas municipais, transferiu a sede do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), que funcionava no Mercado Municipal do bairro
Amarelo, para a sede da Secretaria Municipal de Agricultura.

Segundo o secretário municipal de Agricultura Glauber Coelho, o
INCRA foi transferido para a Secretaria de Agricultura, a fim de
proporcionar melhor atendimento aos agricultores e interessados, e também
para oferecer melhores condições de trabalho ao funcionário do INCRA, pois
na Secretaria ele possui toda a estrutura e apoio necessários.

BINGO BENEFICENTE

A Casa das Meninas e o Hospital Infantil Francisco de Assis
continuam vendendo suas cartelas de bingo para reverter o valor às
instituições. O sorteio será no próximo dia 27, às 16h00, no Pavilhão de
Eventos da Ilha da Luz. Os prêmios serão um Gol Geração 3, uma TV 20
polegadas e uma moto Honda Biz. O valor da cartela é de R$5,00 e estão à
venda no Hortifruti e Supermercados Perim e Casagrande.

CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde
promoverão uma Conferência Municipal de Saúde no dia 17 de julho, a partir
das 13:00h., no Teatro Municipal “Rubem Braga”, com a presença de
representantes de diversos segmentos da sociedade, para discutir os
propósitos  e objetivos de um conselho de saúde organizado e atuante.

A participação na Conferência, que deverá contar, em sua abertura,
com as presenças do Prefeito Municipal Theodorico de Assis Ferraço, do
Secretário de Estado da Saúde José Tadeu Marino, do Superintendente
Regional de Saúde Eliezer Rabelo e da Secretária Estadual de Saúde
Dra.Terezinha Rita Damasceno Dardengo, está aberta à população em geral,
estando convidados, também, toda a imprensa e profissionais de saúde.

Os temas programados são “Política Estadual de Saúde e o Papel do
Conselho Estadual de Saúde”, que será explanado pelo Dr. José Tadeu
Marino, “Política Municipal de Saúde e o Papel do Conselho Municipal de
Saúde”, que será desenvolvido pela Dra. Terezinha e pelo Conselheiro
Municipal de Saúde Luiz Carlos de Oliveira Silva e “Política Municipal de
Medicamentos”, pela Dra. Sheila Teixeira Zambom, que é Gerente da
Assistência Farmacêutica.

A Conferência será encerrada com a eleição dos 08 Delegados que
participarão da Conferência Estadual de Medicamentos e com a posse dos
Conselheiros, para a gestão 2003/2005.

Jornalistas: Regina Monteiro
 Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.388

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

Exonerar CARLOS ALBERTO DA SILVA
NASCIMENTO do cargo em comissão de Assessor
Especial, Símbolo CC.3, lotado na Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Eventos – SEMELE, a partir de 04 de
junho de 2003, tornando sem efeito o Decreto n° 14.231,
de 18 de março de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de junho de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.426

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

Art. 1º - Exonerar ARÍSIO NOVAES RANGEL
da função gratificada de Chefe de Divisão de Apoio
Administrativo, Símbolo FG.2, lotado na Coordenadoria
de Planejamento, a partir desta data, tornando sem efeito o
Decreto nº 13.038/2001.

Parágrafo único - O servidor de que trata o caput
deste artigo, a partir desta data, passa a ter sua lotação na
Secretaria Municipal de Cultura.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de julho de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

COMUNICADO

AG.CARVALHO ME, torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S, a Licença  Prévia Ambiental, para  a
atividade de  fabricação de produtos alimentares de origem
animal a Rua Antônio Pimentel de Jesus , s/n , Córrego dos
Monos - Cachoeiro de Itapemirim/ ES. Foi pedido estudo
de impacto ambiental.

SEMDECON

FISCALIZAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Fiscais do Procon e da ANP - Agência Nacional do
Petróleo – Sr. Jefferson José Oliveira da Silva

OBJETIVO: Verificar a qualidade dos combustíveis para
comercialização, com testes feitos no local e mediante
amostra desses produtos para um teste mais apurado em
laboratórios especializados da Universidade Católica do
Rio de Janeiro. Essa análise mais aprofundada visa
constatar possíveis contaminações não verificadas nos
testes locais.

Na fiscalização será apurado, entre outras coisas: a)
verificação da origem e destino destes produtos, através de
uma análise contábil; b) verificação da correspondência
preço/volume, isto é, se a quantidade adquirida
corresponde ao valor efetivamente pago; c) verificação de
quadro de avisos (preços, orientações aos consumidores,
origem do produto etc); e d) Verificar o credenciamento do
posto fiscalizado junto a ANP

A fiscalização será realizada no período de 07 a 19 de
Julho.

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão Oficial,  download
de leis,  serviços  municipais, endereços, telefones

de  atendimento e Consultas de Processos)


