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

LANÇAMENTO DE PLANO
 ESTADUAL EM CACHOEIRO

O município de Cachoeiro de Itapemirim recebeu
nesta manhã, no Teatro Municipal Rubem Braga, prefeitos
e secretários municipais de todo o Sul do Estado, para o
lançamento do Plano de Desenvolvimento Florestal do
Espírito Santo. O secretário de Estado da Agricultura
Ricardo Ferraço deu abertura ao evento, apresentando o
projeto, que é supervisionado pelas Secretarias Estaduais
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e
Turismo e Agricultura, que estiveram representadas por
todos os seus titulares.

O prefeito licenciado de Cachoeiro Theodorico de
Assis Ferraço demonstrou sua satisfação em ver Cachoeiro
sediando o lançamento desse plano de reflorestamento,
recebendo representantes de 17 cidades do Sul do Estado.
Na oportunidade, presenteou o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo Julio Bueno, e
ainda, o presidente da Aracruz Celulose Carlos Aguiar
com coleções de pios de aves brasileiras da centenária
fábrica Maurílio Coelho. Para o prefeito licenciado de
Cachoeiro, “esse projeto de reflorestamento é um dos mais
importantes de toda a sua vida pública, enquanto deputado
estadual, deputado federal, secretário de Estado e
prefeito”.

APROVADOS EM PROVA ESCRITA DE
CONCURSO PÚBLICO SÃO CONVOCADOS

PARA A PROVA DE TÍTULOS

A Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim – Faccaci,
responsável pela realização do Concurso Público para
provimento de cargos na Prefeitura Municipal de
Cachoeiro, está convocando os candidatos aprovados na
prova escrita, para apresentarem seus Títulos nos dias 12,
13 e 14 desse mês, no horário de 09h00 às 16h00, na
secretaria da Faccaci, em Morro Grande.

Segundo o diretor da Faccaci Mário Pires Martins
Filho, os títulos deverão ser entregues em cópias
autenticadas, acondicionadas em envelope lacrado,
contendo, na parte externa, o nome, o número de inscrição
do candidato e o cargo para o qual o mesmo está inscrito.

O diretor informa, ainda, que é de total responsabilidade
dos candidatos a escolha dos títulos a serem apresentados.

PREFEITURA MUNICIPAL ORGANIZA SUA 1ª
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro organiza
para a próxima semana, a 1a Conferência Municipal das
Cidades. O evento, que tem como comissão organizadora o
vice-prefeito Jathir Moreira, o coordenador municipal de
Planejamento Vilson Carlos Gomes Coelho e o ouvidor
geral do município Antônio Miranda, será realizado no dia
14, a partir das 14h00, no Teatro Municipal Rubem Braga.

De acordo com a Comissão Organizadora, essa 1a

Conferência Municipal das Cidades objetiva discutir
questões nas áreas de saneamento ambiental, transporte,
habitação, programas urbanos, trânsito e mobilidade
urbana para, posteriormente, nos dias 11 e 12 de setembro,
essas questões serem levadas à 1a Conferência Estadual
das Cidades, em Vitória, onde estima-se a participação de
aproximadamente 700 delegados.

A Conferência das Cidades é uma ação do
Governo do Estado do Espírito Santo, articulada com o
Governo Federal, com a interlocução do Ministério das
Cidades. Os debates realizados no Espírito Santo estão
sendo estimulados em todos os Estados brasileiros.

Um dos objetivos mais importantes da 1a

Conferência Nacional das Cidades é definir onde o
Governo Federal, através do Ministério das Cidades,
empregará os seus recursos de forma prioritária. Além
disso, as discussões orientarão princípios e diretrizes para
as políticas setoriais e para a política nacional das cidades.
“A importância de Cachoeiro participar dessas etapas
municipal e estadual, está em, posteriormente, participar
da 1a Conferência Nacional das Cidades, na qual serão
definidas as políticas públicas prioritárias do Governo da
União. Esse processo democrático de definição de
prioridades vai ajudar na consolidação da articulação dos
Governos Estadual e Federal com nosso município”,
registra o presidente da comissão Jathir Moreira.

SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE EVENTO
DE MOBILIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro, através de
sua Secretaria Municipal de Saúde, realiza por todo o dia
de hoje, 5 de agosto, das 09h00 às 16h00, na Praça
Jerônimo Monteiro, uma ação de mobilização social do
Dia Mundial da Saúde.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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CASAMENTOS COMUNITÁRIOS
ACONTECEM EM SETEMBRO

A Secretaria Municipal de
Trabalho e Habitação – Setrab, já prepara
mais uma edição de Casamentos
Comunitários. O evento acontecerá no dia
27 de setembro, às 17h00, na Praça
Jerônimo Monteiro.

Para se inscrever, os interessados
devem procurar a Setrab, no horário de
12h00 às 18h00, para serem
encaminhados ao cartório.

EQUIPES DA PREFEITURA EM
OBRAS

As equipes da Secretaria
Municipal do Interior e da Gerência
Municipal se subdividem, mais uma vez,
esta semana, para cumprir o calendário de
obras de recuperação de estradas. Desta
feita, as equipes se encontram em
Burarama, nas comunidades de Campos
Elíseos e de Jacu.  Atendem também as
localidades de Itaoca e Mangueira.

Em Cachoeiro, outras equipes da
Semui e da Gerência estão trabalhando no
parque de exposições “Carlos Caiado
Barboza”, abrindo estrada e fazendo
manilhamento, ensaibramento e drenagem
de toda a área, e lá devem permanecer até
a próxima 5ª feira, 07 de julho.

Em seguida, as equipes estarão
na região de Petrópolis e Burarama,
devendo seguir para as outras localidades
com demanda de melhorias de estradas.

Na oportunidade, o secretário municipal de Interior José Carlos
Amaral aproveita para deixar o número da secretaria (3155-5283) e o seu
próprio celular (9885-3315) à disposição de todo produtor rural que ainda não
tiver estrada que possibilite o fluxo de sua produção. “Agradecemos o favor
do contacto telefônico, de todo o produtor que necessitar de qualquer serviço
em sua estrada de acesso à sua lavoura, deixando seu endereço, para que
possamos atendê-lo de imediato, podendo marcar dia e hora, se assim o
desejar,”solicita o secretário Amaral.

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO POVO EM CURSO

Os servidores municipais, em sua maioria funcionários do Banco do
Povo, incluindo o seu diretor - presidente Erlindo Dias Martins, continuam
com as orientações do curso “Nosso Crédito”, no hotel Eco da Floresta, em
Domingos Martins, que é um treinamento patrocinado pelo Bandes. Ontem,
04 de agosto, estiveram em Viana, fazendo trabalho de campo, como parte do
treinamento.  A intenção foi visitar os primeiros clientes, que receberão o
financiamento.

“O projeto visa financiar pessoas de baixa renda, como pleiteia o
prefeito licenciado Theodorico de Assis Ferraço, há longo tempo”, explica
Erlindo Dias Martins, e vão ser disponibilizados recursos do Funres (Fundo
para a Recuperação Econômica do Espírito Santo) e do Bandes. Integram,
ainda, a parceria, o Banestes, a Setas, o Sebrae e as prefeituras municipais,
para atendimento ao programa.  A linha de financiamento terá R$ 20 milhões,
com juro de 1% ao mês, objetivando a geração de emprego e renda, com a
inclusão de 170 mil microempreendedores, que não têm acesso à rede
bancária do estado, tais como os pequenos comerciantes, salgadeiras,
doceiras, pescadores, costureiras, e outros, quer estejam em negócios formais
ou na informalidade, e não serão atendidos aqueles que pretendem crédito
pessoal.

O curso termina na próxima sexta-feira, dia 08 de agosto, quando os
funcionários retornarão a Cachoeiro.

No dia 26 de agosto próximo, o governador Paulo Hartung estará em
Viana, entregando os cheques referentes aos primeiros financiamentos do
“Nosso Crédito”.

INSCRIÇÕES PARA CAMPEONATO ESTUDANTIL
CONTINUAM

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informa que as
inscrições para os campeonatos esportivos que serão realizados pela
Secretaria a partir desse mês de agosto vão até o próximo dia 8. É o caso do
Campeonato Estudantil de Basquetebol e Voleibol, nas categorias infantil
(até 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), cujas inscrições podem ser feitas até a
data citada anteriormente. Estas competições ocorrerão aos sábados pela
manhã e à tarde.

Esse também é o último prazo de inscrições para o Campeonato
Municipal de Voleibol Aberto (sem limite de idade), devendo, as
competições, iniciarem no próximo dia 18, também no Ginásio de Esportes
“Nelo Volla Borelli”.

Já as modalidades de futsal, handebol, voleibol e basquetebol, terão
seu Campeonato, com competições aos sábados, pela manhã e à tarde, em
categorias infantil e juvenil, também com prazo de encerramento de
inscrições em 8 de agosto.

Por último, observando esse mesmo prazo para inscrição de 8 de
agosto, participarão, dos 1ºs Jogos Estudantis de Escola Pública, apenas as
escolas da rede pública municipal e estadual, devendo os jogos terem seu
início no dia 25 de agosto, no Ginásio de Esportes “Nelo Volla Borelli”.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 294/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o processo protocolado sob o nº 19903/2002, de
20.11.2002, resolve

Conceder nos termos da Lei nº 4.995/2000 e Artigo 148,
da Lei nº 4.009/94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, à servidora RITA MARIA OLIVEIRA,
Professor PEI-B II IV B 08 H, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, vinte e cinco por cento (25%) de
acréscimo no valor do vencimento do cargo de que é
ocupante, a título de gratificação assiduidade, em caráter
permanente, com efeitos financeiros retroativos a 20 de
novembro de 2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 295/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o processo protocolado sob o nº 1464/2003, de
06.02.2003, resolve

Conceder nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, à
servidora municipal LIA MÁRCIA DUTRA
SOROMENHO VIANA, Professor PEI-C IV V B 10 G,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, vinte e cinco
por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do
cargo de que é ocupante, a título de gratificação
assiduidade, em caráter permanente, com efeitos
financeiros retroativos a 06 de fevereiro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 296/2003

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 processo protocolado sob o nº 13196/2003, de
21.07.2003, resolve

Conceder ao servidor municipal RICARDO GANDINI
LUGÃO, Oficial Administrativo III V B 10 B, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, licença sem
vencimento, para tratar de interesses particulares, no
período de 02 (dois) anos, a partir de 21 de julho de 2003,
nos termos do Artigo 105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tornando
sem efeito, a partir desta data, a Portaria nº 285/2002, de
25.07.2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO

IDEAL GRANITOS DO BRASIL LTDA,  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
exercer a atividade de Beneficiamento da Mármores e
Granitos , a Rodovia   Cachoeiro x Atílio Vivacqua, s/n ,
Km 08, Fazenda Santa Rita - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.Não foi pedido estudo de impacto
ambiental.

COMUNICADO

INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO DO JULIO LTDA-
ME, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Município de Cachoeiro de Itapemirim –E.S, a Licença  de
Prévia, para  a atividade de Fabricação de produtos de
padaria,confeitaria e pastelaria,  a Rua Doutor Jair de
Freitas nº43, Coronel Borges- Cachoeiro de Itapemirim/
ES.  Foi pedido estudo de impacto ambiental.


