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

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA É
IMPRESCINDÍVEL À 1ª CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DAS CIDADES

Com o objetivo de levantar dados prioritários
quanto às questões de habitação, saneamento ambiental,
programas urbanos, trânsito, transporte e mobilidade
urbana de Cachoeiro, para serem levados à 1ª Conferência
Estadual das Cidades nos dias 11 e 12 de setembro, o vice-
prefeito Jathir Moreira, que é presidente da comissão
organizadora da 1a Conferência Municipal das Cidades,
que acontece hoje, a partir das 14h00, no Teatro Municipal
Rubem Braga, espera contar com a participação, em
massa, da imprensa e população interessada nestas
questões. “Vamos ouvir e anotar todas as sugestões
apresentadas. O diagnóstico levantado será levado para
Vitória e depois, juntamente aos dos outros municípios do
Estado, encaminhado para Brasília, servindo de base para
as políticas públicas do Governo Federal”, disse Jathir
Moreira.

EMBAIXADOR DA RÚSSIA VISITA
CACHOEIRO

O prefeito municipal de Cachoeiro Theodorico de
Assis Ferraço recebe na próxima semana, dia 26, a visita
do embaixador da Federação Russa Vassili Gromov para,
na oportunidade, conhecer a estrutura da Feira
Internacional do Mármore e Granito, que a cidade sediará
entre os dias 27 e 30 desse mês de agosto.

A chegada do embaixador está prevista para as
09h30, no Centro de Manutenção Urbana, que virá
acompanhado do secretário-geral da Embaixada Russa
Vladimir Ilmetov, do presidente da Câmara de Comércio
Brasil-Rússia Gilberto Ramos, dos senadores João Batista
Mota e Gerson Camata, do vice-governador Lelo Coimbra,
do secretário de Estado de Desenvolvimento Julio Bueno,
do presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Espírito Santo Fernando Vaz e do presidente da Coimex
Otacílio Cozer.

Logo após a visita à Feira Internacional do
Mármore e Granito, o prefeito Ferraço recebe toda a
comitiva para almoço.

Às 14h00, o embaixador retorna para a capital
Vitória, de onde segue de volta a Brasília.

DEPUTADO SOLICITA PARTICIPAÇÃO DO
PREFEITO FERRAÇO EM AUDIÊNCIA

PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A Comissão de Defesa do Consumidor, de
Proteção ao Meio Ambiente, de Agricultura, de
Abastecimento e de Reforma Agrária, que tem como
presidente o deputado estadual Reginaldo Almeida,
solicita através de ofício a participação do prefeito de
Cachoeiro Theodorico de Assis Ferraço a uma Audiência
Pública, no Plenário da Assembléia Legislativa do Estado,
na próxima segunda-feira, dia 25, com o objetivo de
discutir a questão do fechamento de 61 escritórios do
Instituto Capixaba de Assistência Técnica, Pesquisa e
Extensão Rural – Incaper.

PROCON NOS DISTRITOS E NO CACHOEIRO
CIDADÃO

O Procon/Cachoeiro, para garantir os direitos dos
consumidores do interior do município, realizou, nesta
semana, fiscalização nos distritos de Soturno, Gironda,
Itaóca, Córrego dos Monos, Pacotuba e Coutinho.

Giuseppe D’Ettorre, secretário municipal de
Defesa do Consumidor, informou que foram apreendidos
vários produtos impróprios ao consumo: “maionese,
fermento, biscoitos, iogurte, embutidos, queijos, garrafas
de sucos, massas, pó de café, entre outros produtos”.

Vale lembrar que esta Secretaria Municipal de
Defesa do Consumidor – Procon/Cachoeiro, estará
presente no Cachoeiro Cidadão, no próximo dia 30, das
08h00 às 17h00, na Escola Liceu Muniz Freire, atendendo
o consumidor, orientando-o, distribuindo material
educativo e expondo projetos realizados pela Secretaria.

PREFEITO E VICE REALIZAM VISITAS EM
DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO

O prefeito Ferraço e seu vice Jathir Moreira
estiveram na manhã de ontem, dia 20, no Parque de
Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, acompanhando a
montagem de stands dos expositores e a finalização das
obras de melhoria que a Prefeitura Municipal está
realizando para atender o maior evento do setor de rochas
ornamentais da América Latina, a Feira Internacional do
Mármore e Granito.

Em seguida, se dirigiram, acompanhados do
gerente municipal Ary Moreira, ao bairro Sumaré, onde
acompanharam o início das obras de pavimentação
asfáltica de várias ruas.

          D I Á R I O  O F I C I A L



Quinta - Feira, 21 de Agosto de 2003    E X E C U T I V O       Diário Oficial do Município 1998 Página 2

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA
Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EDITADO pela:

DD  AA  TT  AA  CC  II__________________________
Empresa de Processamento de Dados do

Município de Cach. de Itapemirim.

Rua 25 de Março, 26 – Centro
SEMFA – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES

A S S I N A T U R A S_____________

Trimestral ..................        ... ...R$ 50,00
Semestral ..................      . ......R$ 100,00
Anual ..........................       .....R$ 200,00
Publicações e Contatos__ (28) 3155-5230
Diário Oficial                    (28) 3155-5203

Ainda no bairro Sumaré,
participaram de uma reunião na Escola
Fraternidade e Luz, com a participação da
diretora, pais de alunos, alunos e do
vereador Fassarella, onde foi discutida a
construção de uma quadra coberta e uma
área de lazer para aquela comunidade.

Na parte da tarde, o prefeito e
seu vice, estiveram no Fórum, reunidos
com a juíza da Vara da Infância e
Juventude Ângela Cristina de Oliveira e
com a promotora da Vara da Infância e
Juventude Luzia Aparecida de Freitas
Volpato, onde discutiram as ações
desenvolvidas, até agora, de combate a
criminalidade infanto-juvenil e a reforma
do Centro de Triagem “Newton
Meirelles”.

SEPPIR RECEBE ACERVO DA
CULTURA

A Secretaria Especial c de
Políticas de  Igualdade  Racial  - Seppir
recebeu,  na tarde de ontem, do Ministério
da Cultura, valioso acervo.  Trata-se de
discos de vinil, de músicas do folclore
afro-brasileiro, CDs de MPB e CDs de
música clássica, com a participação da
negritude.

O material está sendo catalogado
na Biblioteca Nelson Mandela para, em
seguida, ser disponibilizado para
estudantes, visitantes, historiadores,
artistas e demais pessoas interessadas em
aprofundar seus conhecimentos sobre a
música da cultura negra brasileira.

CACHOEIRO EM SEMINÁRIO
TEMÁTICO

O prefeito municipal Theodorico
de Assis Ferraço e o secretário municipal

da Agricultura Glauber Coelho foram convidados para participar de
seminário temático, organizado pela secretaria de Estado da Agricultura,
através do secretário estadual Ricardo Ferraço, em Pinheiros, no dia 26 de
agosto deste, próxima terça-feira, das 09h00 às 12h00, na sede do Lions
Clube.

O poder público, juntamente com a sociedade civil organizada e a
iniciativa privada, debaterão propostas e consultarão lideranças
compromissadas com o agronegócio do Espírito Santo, objetivando a
consolidação do Plano Estratégico da Agricultura Capixaba – PEDEAG.

Aqueles que desejarem maiores informações, podem consultar o site
www.incaper.es.gov.br/pedeag.

PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE

O Ministério do Meio Ambiente / Ibama realizará em Brasília, nos
dias 28, 29 e 30 de novembro, a Conferência Nacional do Meio Ambiente,
com o tema “Vamos Cuidar do Brasil, com o objetivo de discutir o Sistema
Nacional do Meio Ambiente, visando seu fortalecimento, principalmente,
quanto à participação dos órgãos locais dos municípios.

Neste sentido, o Ibama / ES, com o apoio do MMA, realizará
reuniões com diversos setores do poder público e da sociedade civil, visando
preparar a Pré-Conferência, no Estado.

Para isso, será realizada, amanhã, dia 22 de agosto, no Centro de
Manutenção Urbana – CMU, no Bairro São Geraldo, às 09h00, a Pré-
Conferência Regional do Meio-Ambiente, promovida pela secretaria
municipal de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que contará
com a presença de vários prefeitos do Sul do Estado. Um dos objetivos da
reunião é eleger delegados para participação na Conferência Nacional em
Brasília.

Segundo o secretário municipal de Meio-Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável Alicio Franco, “Cachoeiro foi unanimemente
escolhida pelo Ibama para realizar os Encontros Regionais, por sua vocação
natural do Município aglutinador da Região Sul”.

ESPECIALISTA EM INCUBADORAS EM CONFERÊNCIA
HOJE NO CENCIARTE

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e a secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae,
trazem a Cachoeiro de Itapemirim hoje, às 17h00, e amanhã, às 08h00, o
especialista em implantação e gerenciamento de Incubadoras de Empresas,
Roberto Maia Rosembaum, de Minas Gerais.  Além dessa especialidade, o
palestrante é dono de riquíssimo currículo, com amplo conhecimento na área
de Incubadoras, e consultor do Sebrae de Minas Gerais para programas de
Qualidade total e 5S, para micro e pequenas empresas.

Esse projeto de Incubadoras visa promover e apoiar o
desenvolvimento de políticas regionais e locais de inovação, especialmente
para as micro, pequenas e médias empresas, além de promover o
desenvolvimento tecnológico do município e a diversificação da economia
local e regional, na geração de emprego e renda, além de fortalecer o espírito
associativista.

Na palestra de hoje, será apresentado, ao público presente, os
conceitos e resultados do movimento de Incubadoras no Brasil e em Minas
Gerais.  A de amanhã, dará seqüência à de hoje, com um workshop para a
elaboração de uma análise crítica do projeto e os parceiros em potencial.

“Precisamos apostar no futuro, e crises se vencem com investimento
e criatividade,” afirma o secretário municipal de Ciência e Tecnologia Almir
Forte, que deixa os telefones 3155-5664 / 5349 para maiores informações aos
interessados.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.484
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve

Nomear NILMA TEIXEIRA para exercer o cargo em
comissão, sem vínculo, de Chefe da Divisão de
Acompanhamento, Símbolo CSV-CD, lotada na Secretaria
Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude -
SEMCAJ, a partir de 01 de julho de 2003 até 31 de agosto
de 2003, fixando-lhe os vencimentos mensais
estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO N° 14.512
CRIA PONTOS PRIVATIVOS DE
ESTACIONAMENTO DE TÁXI NA LOCALIDADE
DE MONTE LÍBANO, PRÓXIMO A FÁBRICA DE
CIMENTO NASSAU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o que dispõe a Lei n° 5447, de 10 de julho
de 2003 e

CONSIDERANDO ser justa a implantação de ponto
privativo de estacionamento de táxi, na localidade de Monte
Líbano, para oferecer à Comunidade e àqueles que
constantemente estão em contato com a Itabira Agro
Industrial S/A uma alternativa de transporte;

CONSIDERANDO, ainda, que o serviço de transporte
coletivo é insuficiente para atender a demanda da
comunidade em foco e que, após o horário de circulação
dos ônibus, a maioria dos moradores daquela comunidade
passa a depender exclusivamente do favor de quem possui
veículo para deslocar-se até a sede do Município em busca
de socorro médico ou para qualquer outro fim;

CONSIDERANDO, finalmente, que aos domingos e
feriados a locomoção via transporte coletivo torna-se
impraticável, o que justifica a adoção desta medida pela
municipalidade, por ser de interesse da coletividade.

DECRETA:

Art. 1° - Ficam criados os PONTOS N°s 14 e 15,
Privativo de Estacionamento de Táxi, na localidade de
Monte Líbano, próximo a Itabira Agro Industrial S/A
(Fábrica de Cimento Nassau), para atendimento exclusivo
àquela comunidade e aos usuários dos serviços prestados
pela citada empresa.

Art. 2° - No requerimento para permissão junto à
Prefeitura Municipal a fim de explorar as vagas
presentemente criadas, o interessado deverá ter residência
fixa na localidade/comunidade de que trata este Decreto ou
pelo menos em bairros da cidade de Cachoeiro de
Itapemirim e, ainda, preencher os demais requisitos legais,
especialmente os da Lei n° 4.080, de 06 de setembro de

1995, e da Lei n° 5.447, de 10 de julho de 2003, com
preferência para os já permissionários do serviço de táxi.

Parágrafo Único - Caberá à Secretaria Municipal
de Transportes - SEMTRA, através do Departamento de
Fiscalização de Transportes Públicos, viabilizar e
operacionalizar o disposto neste Decreto, podendo conceder
nova permissão, em caráter precário, na forma da lei, face o
relevante interesse público, caso nenhum dos atuais
permissionários do serviço se habilite à exploração do novo
Ponto Privativo.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de agosto de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO
DIPETROL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de
Cachoeiro de Itapemirim–E.S  a Licença de Operação, para  a
atividade de Posto de abastecimento de álcool e derivados de
refino de petróleo, com lavagem  e lubrificação de veículos, a
Rua Amilcar Figliuzi, s/no., Coronel Borges - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO
GRANBERTINI GRANITOS E MÁRMORES 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 Instalação,
para  a atividade de Aparelhamentos (polimento)  de pedras e
execução de trabalhos, sem corte em mármores, ardósia,
granito e outra pedras, a Rod: Cachoeiro x Atílio Vivacqua,
s/n Km 07-Fazenda Santa Rita  - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO
 MINERAÇÃO SUL CACHOEIRO LTDA ME, torna
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de
Cachoeiro de Itapemirim–E.S  as Licenças  Prévia Ambiental,
para exercer a  atividade de Aparelhamento (polimento) de
pedras e execução de trabalhos, sem corte em mármores,
ardósia, granito e outras pedras , a Rodovia  Rcardo Barbieri,,
s/n, Km 01-Bairro Aeroporto- Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

POSTO SÃO JUDAS TADEU LTDA, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro de
Itapemirim–E.S  a Licença de Operação, para  a atividade de
Posto de abastecimento de álcool e derivados de de refino de
petróleo, com lavagem  e lubrificação de veículos, a Rua
Deoclécio Cosse,s/n,Itaoca   - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.
Foi pedido estudo de impacto ambiental.


