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

COMANDANTE GERAL DA PM DO ESTADO
VISITA CIOPS

O prefeito licenciado Theodorico de Assis
Ferraço recebe amanhã, às 10h00, o Cel PM Comandante
Geral da Polícia Militar do Espírito Santo Luiz Carlos
Gilberti, que vem a Cachoeiro para visitar as instalações
do CIOPS e conhecer o funcionamento desse órgão recém-
inaugurado no município. Estarão presentes no momento
da visita o Comandante do 9o Batalhão da PM Tenente
Coronel Marco Aurélio Capita da Silva, o Comandante de
Polícia Ostensiva Sul Paulo César Lugato e o coordenador
de Órgãos de Defesa Social e o sub-comandante do 9o

Batalhão da PM Major Guedes.

TEATRO MUNICIPAL RUBEM BRAGA É
PALCO DE EVENTO ESTADUAL
O Teatro Municipal Rubem Braga será palco para

o Governo do Estado, através das Secretarias Estaduais de
Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico e Turismo, realizar, no dia 5 de agosto, às
09h30, o lançamento do Plano de Desenvolvimento
Florestal do Espírito Santo, no Sul do Estado.  O evento
conta com uma programação em que às 09h30 o secretário
de Estado de Agricultura Ricardo Ferraço realiza a
abertura e em seguida apresenta o Plano de
Desenvolvimento Florestal do Espírito Santo; às 10h30,
haverá o pronunciamento das autoridades presentes e às
11h15, o encerramento feito pelo governador Paulo
Hartung.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
A Comissão Municipal de Licitação tornou

público, através da imprensa local e estadual, no dia 26 de
julho de 2003 e no Órgão Oficial do Estado do dia 28 de
julho de 2003, que realizará a concorrência pública nº
008/03, para o dia 2 de setembro de 2003, às 14h00, à
Praça Jerônimo Monteiro, nº 93, 4o andar, no Centro, para
contratação, em forma de permissão, de empresa(s)
especializada(s) em serviço de segurança e trânsito, deste
município. A Comissão esclarece que todos os
proprietários de guinchos, pessoa física ou jurídica,
devidamente legalizados, poderão agregar-se à(s)
empresa(s) vencedora(s) da referida concorrência, desde
que se submetam ao preço contratado, em consonância
com o preço de tabela do Detran/Procom.

Comunica, ainda, que publicou a concorrência
pública nº 006/03, na imprensa local, estadual e oficial do

Estado, no dia 03 de julho de 2003, para o dia 7 de agosto
de 2003, às 14h00, à Praça Jerônimo Monteiro, nº 93, 4o

andar, no Centro, visando a contratação de empresa para
construção do Centro de Capacitação e Pesquisa do Ensino
Fundamental (Cecapef), na Cidade Universitária em Morro
Grande. As sessões são abertas ao público.

Torna público também que, conforme dispõe a
Emenda Constitucional do Estado, nº 43, de 3 de julho,
foram revogados os incisos XXIV e XXV do artigo 32 e os
$$ 1o e 2o do artigo 146, da Constituição Estadual,
introduzidos pela Emenda Constitucional nº 39, de 16 de
maio, conforme publicado no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo, na data de 7 de julho de 2003.

CREAD ATRAI 681 PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO

FUNDAMENTAL DO SUL CAPIXABA
O Cread – Ensino à Distância instalou-se em

Cachoeiro de Itapemirim, graças ao empenho do prefeito
licenciado Theodorico de Assis Ferraço e da secretária
municipal de Educação Helle´Nice Ferraço Nassif.  A
Universidade Federal do Espírito Santo, assim, cumpre as
determinações da Constituição Federal de 1988, na oferta
do ensino público gratuito e de qualidade, e dá
determinação ao Art. 60, que fala sobre a interiorizarão dos
cursos das universidades públicas brasileiras.

A Ufes, portanto, em parceria com a Prefeitura
Municipal, vem otimizar e oportunizar professores do
ensino fundamental e de educação infantil a buscar, com
avanços tecnológicos e dinâmica, um curso superior de
Pedagogia – Séries Iniciais do Ensino Fundamental de
Licenciatura Plena -  Modalidade EAD (Ensino Aberto à
Distância), de 1ª à 4ª série.

Esta semana, os alunos apresentarão seminários
de antropologia e  sociologia, como exigência a ser
cumprida ao final de toda disciplina. O curso está
funcionando, em caráter provisório, na sede da Escola
Técnica Federal.  A pedra fundamental para construção da
sede própria foi lançada pelo prefeito licenciado
Theodorico de Assis Ferraço, no mês de junho último, e a
previsão é que a construção esteja pronta até o final de
2004.

Os alunos, que são classificados como sendo de
“1ª entrada”, os que iniciaram em 2001, “2ª entrada”, os
que  ingressaram  em  2002  e  “3ª  entrada”,  aqueles  que
ingressaram em maio deste ano, freqüentam a escola uma
vez em cada duas semanas, para receberem duas horas de
orientação acadêmica e uma hora de orientação de
informática, e podem ter suas dúvidas esclarecidas com
orientadores que se revezam em plantões.   

          D I Á R I O  O F I C I A L
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O Cread local, além de atender os
profissionais de Cachoeiro, recebe alunos de
Atílio Vivacqua, Castelo, Iconha,
Itapemirim, Marataízes, Mimoso, Muqui,
Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e
Vargem Alta, totalizando, este ano, 681
profissionais da educação. Caso a Secretaria
Estadual de Educação – Sedu realizar a
negociação já iniciada com a UFES de
trazer, para o Cread, seus alunos da 2ª e da
3ª entrada, o número de alunos crescerá para
mais de 1.000.

Os orientadores acadêmicos e
coordenadores dos Creads de Alegre,
Cachoeiro, Guaçuí e Venda Nova reúnem-se
uma vez por mês para reunião pedagógica
com especialistas em antropologia,
sociologia, filosofia e psicologia, que são
disciplinas que estão sendo ministradas uma
vez por mês.

Os professores do Cread são
remunerados pela municipalidade, que arca,
também, com todo o custo operacional da
escola (despesa de luz, água, telefone,
pessoal técnico-administrativo, orientadores
acadêmicos), ficando, para os outros
municípios, apenas a responsabilidade de
custear seus alunos.

A partir de agosto, serão iniciadas
as vídeo conferências, em caráter
experimental, e está programado, para
setembro, o início das parcerias para
trabalhos com convidados, das instituições
interessadas, no auditório da Escola
Técnica.

Outra grande novidade é que o
Cread, através de sua coordenadora Sônia
Alcântara e da secretária municipal de
educação Helle´Nice Ferraço Nassif, está se
mobilizando para trazer cursos de pós-
graduação e de mestrado, na área de
educação, para Cachoeiro de Itapemirim.

CANAL MELHOR IDADE NO RUBEM BRAGA
A Secretaria Municipal de Ação Social, através de seu departamento de

atenção aos idosos – Centro de Convivência “Vovó Matilde”, realiza amanhã, dia
31 de julho, mais uma edição do programa de auditório “Canal Melhor Idade”, no
Teatro Municipal Rubem Braga.

O programa, que terá seu início às 14h00, vai apresentar em sua abertura
show com o grupo musical Alto Astral, que será entrevistado logo em seguida,
falando de todo o trabalho que desenvolve em família. Outra entrevista será com
a professora Regina Grafanassi, de 70 anos, que faz um trabalho voluntário há
mais de 30 anos em Cachoeiro de Itapemirim. As demais atrações da tarde serão
os quadros “A Esperança Bate em Sua Porta”, “Caça-talentos”, “Arquivo
Confidencial” e “SOS Idoso”. Na oportunidade, a secretária municipal de Ação
Social Norma Ayub, estará lançando o Concurso 2003 de Mister e Miss da
Terceira Idade de Cachoeiro de Itapemirim.

HIFA E CCO PROMOVEM CICLO DE PALESTRAS
O Hospital Infantil “Francisco de Assis” - HIFA, em parceria com a

CCO – Central de Captação de Órgãos e Associação dos Renais Crônicos de
Cachoeiro de Itapemirim, realiza amanhã, dia 31 de julho, no Espaço Cultural do
HIFA, um ciclo de palestras, por ocasião da instalação da Comissão Intra-
Hospitalar de Transplante de Órgãos do HIFA, esta, já oficialmente registrada
junto à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde.

- Programa:
16h00 – Abertura;
16h15 – Palestra “Situação Atual dos Transplantes no Espírito Santo”,

com Dr. Nilson Mesquita Filho (CCO);
17h00 – Palestra “Central de Notificação, Captação e Distribuição de

Órgãos do Espírito Santo” – “Rotina de Doação/Transplante”, com Dra. Ana
Paula Beji Sunderle;

17h30 – Palestra “Abordagem da Família”, com Marisa Ferrão;

“Esse evento é um marco na história da Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim” – declarou, emocionado, o superintendente do HIFA Álvaro
Scalabrin.

SETRAB CONTA COM BALCÃO DE EMPREGO
A Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação – Setrab,  mantém

abertas as inscrições para candidatos a caseiros, faxineiros de prédios, jardineiros
e empregadas domésticas, através de seu Balcão de Empregos.

Outro serviço que a Secretaria oferece é o atendimento aos empresários
(patrões) interessados nos serviços desses candidatos.

De acordo com Marília Bressan, responsável pelas inscrições e
expedição das fichas, as pessoas que se interessarem por esses serviços devem
dirigir-se à Setrab, no edifício Grafanassi, ao lado do Viva Shopping, ou solicitar
informações pelo telefone 3522-4996.

IV CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TERMINA HOJE

A sede social do Atlético Clube ITA, localizada à rua Rui Barbosa, no
centro de Cachoeiro, sedia desde ontem a IV Conferência Intermunicipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, contando com a participação de vários
municípios, como Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Atílio Vivácqua, Castelo,
Itapemirim, Iconha, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui,
Presidente Kennedy, Piúma, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

A conferência teve seu encerramento às 12h00, depois de apresentar
uma mostra cultural de Capoeira da Secretaria Municipal da Criança,
Adolescente e da Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, uma apresentação por
município do que foi discutido em cada município, trabalhos em grupo com
escolha das propostas apresentadas para a V Conferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, sob a coordenação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Novo do Sul, votação das propostas
sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Muqui e Mimoso do Sul e a indicação dos Delegados por
Município para participar da V Conferência Estadual em Vitória – ES.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 5452

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
INSTITUIR PROJETO AGENTE JOVEM DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal
SANCIONA e PROMULGA a seguinte  Lei:

Art. 1º - O presente projeto autoriza o Poder
Executivo Municipal a instituir o Programa Agente Jovem
de Desenvolvimento Social e Humano nos termos
estabelecidos na Portaria nº 1.111, de 06.06.2000, da
Secretaria de Estado de Assistência Social da União.

Art.  2º - O projeto será desenvolvido no âmbito
da SEMCAJ – Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude.

Art. 3º - A SEMCAJ deverá criar um sistema de
informações gerenciais, com vistas ao acompanhamento
do projeto pelo gestor da Política de Assistência Social e
pela própria sociedade.

Art. 4º - Às despesas para aplicação da presente
lei serão originárias do repasse estabelecido pelo Governo
Federal para a implementação do presente programa,
constante no item 5 do anexo 1º, da Portaria referida,
ficando o Poder Executivo autorizado a utilizar também
recursos dotados do orçamento da Secretaria de Ação
Social e Secretaria da Criança, como também firmar
Convênios ou Parcerias com o setor privado, quando
necessário.

Art. 5º - Os objetivos, as características do
Projeto, os critérios para seleção, o financiamento, a
monitoração e a avaliação do programa, deverão obedecer
à Portaria, supra citada em anexo.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.482

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel de propriedade de

IRACY RUBIM PRATES, AILTON SILVA PRATES
e s/m ABIGAIL MOULIN VARGAS PRATES, assim
descrito e caracterizado:

“Uma área de terreno medindo 545,00 m² (quinhentos e
quarenta e cinco metros quadrados), com 10,42m (dez
metros e quarenta e dois centímetros) de frente,
confrontando-se com a Rua Horácio Leandro, por 29,75m
(vinte e nove metros e setenta e cinco centímetros) de
fundos, confrontando-se com a Rua Horácio Leandro; lado
direito com 57,99m (cinqüenta e sete metros e noventa e
nove centímetros), numa linha composta de três (03)
segmentos, o primeiro medindo 17,70m (dezessete metros
e setenta centímetros), o segundo com 12,60m (doze
metros e sessenta centímetros) e o terceiro com 27,69m
(vinte e sete metros e sessenta e nove centímetros),
confrontando-se com Iracy Rubim Prates, Ailton Silva
Prates e s/m Abigail Moulin Vargas Prates; lado
esquerdo com 76,00m (setenta e seis metros), numa linha
composta de quatro (04) segmentos, o primeiro medindo
13,75m (treze metros e setenta e cinco centímetros), o
segundo com 8,90m (oito metros e noventa centímetros), o
terceiro com 19,85m (dezenove metros e oitenta e cinco
centímetros) e o quarto com 33,50m (trinta e três metros e
cinquenta centímetros) confrontando-se com Iracy Rubim
Prates, Ailton Silva Prates e s/m Abigail Moulin Vargas
Prates, situada no local denominado Campo da
Leopoldina, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Inscrita no Cadastro Municipal nº 11.416 e registrada no
C.R.I. desta Comarca sob o nº 31.853 de ordem, Livro nº
2, Ficha 01”.

Art. 2º - A desapropriação a que se refere o
presente Decreto se destina à abertura de uma via pública,
e, para concretização da medida, a municipalidade poderá
alegar urgência, na forma do artigo 15, do Decreto-Lei nº
3365/41, para fins de imissão provisória de posse.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 304/2003

RERRATIFICA A PORTARIA Nº 247/2003, QUE
NOMEIA A COMISSÃO ESPECIAL PARA
REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOCIAL, EM
CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/2002.

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

Nos termos do Art. 14, do Edital/PMCI nº 002/2002,
nomear Comissão Especial composta por Cel. Paulo
Cezar Pereira, Cap. José Faustini Agrizzi Altoé e
Cláudia Mileipe Festa Lemos, para, sob a presidência do
segundo, atender a Pesquisa Social de que trata a Seção
III, do referido Edital, devendo observar o caput do Art.
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14, seus parágrafos e incisos, e, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação da convocação dos Guardas e
Agentes de Trânsito, aprovados no concurso público de
que trata aquele Edital, apresentar resultado.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de julho de  2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

AUTO DE INFRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DPTO. DE FISCALIZAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0354

Infrator: Viação Flecha Braca Ltda
Endereço: Av. Nossa Senhora da Consolação, nº 70 – Vila
Rica
Inscrição municipal nº 2.332-2
CNPJ: 27.074.467/0001-32

DR. AILTON LOUZADA DE SOUZA
Diretor do Depto de Fiscalização de Transporte

Publico

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de julho de 2003.

I N T I M A Ç Ã O    F A Z...

Sr. Contribuinte:

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
RENASCER LTDA,

Pela presente, fica a empresa intimada a comparecer ou
fazer-se representar por pessoa munida de instrumento de
procuração, perante o Conselho Municipal de
Contribuintes, na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (em frente Shopping Cachoeiro), no
Departamento de Tributação, sito na Rua Vinte e Cinco de
Março nº. 26, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, no
próximo dia 05 de agosto de 2003, terça-feira, às 18:00
horas, a fim de acompanhar o julgamento do AI 0026/02
(protocolo 10206/2002 - processo 100412 - protocolos
apensos: 11951/02 e 189/03,         o qual encontra-se em
grau de recurso neste órgão.

CLEMILDO CORRÊA
Secretário Geral do CMC

OBS: Qualquer dúvida ou informação, entrar em contacto
com CLEMILDO    CORRÊA, pelos telefones
(3522-6626 - manhã)  ou  (3155-5357 - tarde).

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de julho de 2003.

I N T I M A Ç Ã O    F A Z...

Sr. Contribuinte:

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO GUIMARÃES ROSA,

Pela presente, fica a empresa intimada a comparecer ou
fazer-se representar por pessoa munida de instrumento de
procuração, perante o Conselho Municipal de
Contribuintes, na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (em frente ao Shopping Cachoeiro), no
Departamento de Tributação, 1º. andar, sito na Rua
Joaquim Vieira nº. 23, B. Guandú, Cachoeiro de
Itapemirim-ES, no próximo dia 05 de agosto de 2003,
terça-feira, às 18:10 horas, a fim de acompanhar o
julgamento do AI 2980/01 - Protocolo 20477/2001 -
processo 87847 – protocolos apensos: 21793/01 e
16744/02, o qual encontra-se em grau de recurso neste
órgão.

CLEMILDO CORRÊA
Secretário Geral do CMC

OBS: Qualquer dúvida ou informação, entrar em contacto
com CLEMILDO    CORRÊA, pelos telefones
(3522-6626 - manhã)  ou  (3155-5357 - tarde).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ESITAPEMIRIM - ESITAPEMIRIM - ESITAPEMIRIM - ES

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
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