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

ESCOLAS EM CONVÊNIO PARA REFORMA
E MODERNIZAÇÃO

O prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço
encaminhou Ofício ao secretário de Estado da Educação
José Eugênio Vieira, com intermediação do vice-prefeito
Jathir Moreira, atual secretário da pasta municipal de
Educação, contendo um amplo levantamento das
demandas nas Escolas Estaduais e Municipais em
funcionamento no Município de Cachoeiro de Itapemirim,
incluindo a zona rural, quanto às obras de reformas e
ampliações das sedes.

Após reuniões com todos os diretores dos
educandários, foram apresentados os resultados dos
trabalhos, com as necessidades mais urgentes para a
recuperação e/ou ampliação dos prédios.

O prefeito municipal dispôs-se a celebrar
convênio com o Governo Estadual, uma vez que as obras
terão que ser realizadas no período de 11/2003 a 03/2004,
antes, portanto, do reinício das aulas no próximo ano
letivo.

Entre as principais reivindicações, estão as
reformas gerais das escolas, construção de salas de aulas,
cobertura de quadras, construção de muros, banheiros e
rede hidráulica.

O Liceu Muniz Freire, por sua vez, enunciou, no
pedido, a construção de rede de esgoto dos banheiros dos
alunos, dos professores, da cozinha e refeitório; a rede
hidráulica para banheiros e cozinha; a reforma de todas as
janelas, portas,10 forros das salas de aula, 28 pisos das
salas de aulas e dois corredores; reforma dos banheiros dos
alunos, do refeitório, dos quadros negros, da parte elétrica
interna e externa da escoa, do salão, marquises, pintura da
Escola, cobertura de quadra, construção de ginásio
poliesportivo, reforma da piscina olímpica para resgate das
competições estaduais e nacionais, e demolição de um
depósito de carteiras inservíveis próximo à antiga piscina.

Em atenção ao pedido do prefeito Theodorico de
Assis Ferraço e do secretário de Educação em exercício
Jathir Moreira, as escolas levantaram, inclusive, o valor do
orçamento do serviço necessário para cada uma delas.
“Esperamos, assim, oferecer, tanto aos professores como
aos alunos dos setores Municipal e Estadual, prédios
escolares que dignificam a Educação, valorizando o
trabalho dos educadores e incentivando e apoiando os
jovens na conscientização da cidadania”, explicou o
secretário da Educação Jathir Moreira.

BNDES SE PRONUNCIA EM FAVOR DA
SEPPIR

O gerente de Atendimentos e Internet, do
Departamento de Comunicação e Cultura do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, Raimundo Amora Ramos, enviou ofício ao titular
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção Racial –
Seppir  Herval Pires, informando-o que encaminhou à área
de Administração e Informática do BNDES o processo de
pedido de computadores, feito pela Seppir, a fim de
oferecer cursos gratuitos de informatização à juventude
necessitada, de nosso Município.

“Com a obtenção dessas máquinas, a Seppir vai
ampliar os serviços que deseja colocar, em sua sede, à
disposição dos jovens de classe menos favorecida de
Cachoeiro, procurando, assim, oferecer um tratamento de
maneira mais igualitária, em todos os segmentos da
sociedade”, informou o secretário Herval Pires.

AGENTES DE SAÚDE SÃO SELECIONADOS

A Secretaria Municipal de Saúde – Semus já tem
afixada, em seu quadro de avisos, a classificação final da
seleção de agentes comunitários de saúde, que trabalharão
no programa PACS/ PSF (Programa “Saúde da Família”).

Os locais onde foram classificados os agentes
foram Alto Gruta, Gironda, Timbó, Itabira, Parque
Laranjeiras, Rui Pinto Bandeira, Aeroporto, Tijuca,
Ultramar, Gruta, Boa Vista, Caiçara, Barra Alegre, Santa
Cecília, Agostinho Simonato, Teixeira Leite, Novo Parque
(Micros de I a VII), Córrego do Braz, Zumbi, São
Francisco de Assis, Village, Coramara, Jardim América,
Alto União, Córrego dos Monos, Otto Marins, Paraíso
(Micro IV e V), São Luiz Gonzaga (Micro I e IV), sendo
que em algumas dessas áreas foram oferecidas três vagas e
em outras, apenas uma.

HOMENAGEADO AGRADECE COMENDA

O diretor geral da Rede Gazeta Carlos
Lindemberg Neto enviou correspondência de
agradecimento ao prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço, em virtude do título de comendador, com que foi
agraciado pelo prefeito municipal.

“Mesmo tendo agradecido na ocasião, quero
registrar novamente a forte emoção que senti com a bela
homenagem que me fez com a Comenda Rubem Braga.
Você sabe bem da nossa determinação para fazer um bom
trabalho em favor de nossas comunidades, de forma    

          D I Á R I O  O F I C I A L
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despretensiosa e correta. O
reconhecimento é o maior prêmio que
podemos almejar.

Agradeço também a bela coleção
de pios, que infelizmente devido à nova
legislação, não poderei usá-los para uma
de minhas diversões favoritas, que é
caçar”, registrou o diretor da Rede
Gazeta.

AVALIADORES NACIONAIS
EXAMINAM RESULTADOS DO

PROJETO ÁGUA VIVA

Dois consultores da Sabespe,
Empresa de Saneamento de São Paulo,
estiveram no dia 29/10, em visita à Escola
Municipal Professora Gércia Ferreira
Guimarães, analisando o projeto “Água
Viva”. A química industrial Andréa
Guaracho Ramos e o analista de sistema
Marco Antônio Rodrigues fizeram a
verificação das evidências apresentadas
nos oito critérios do “Manual do Prêmio
Água e Cidade 2003”.

A reunião verificou o
envolvimento das autoridades do
município nos programas do uso racional
da água, desenvolvido nas escolas da rede
municipal.

As ações do projeto serão,
posteriormente, julgadas por uma banca
de examinadores de São Paulo.

Ambos os avaliadores
participaram de um almoço, juntamente
com o atual secretário municipal de
Educação Jathir Moreira, com a titular da
pasta da Educação Helle´Nice Ferraço
Nassif, com o diretor administrativo da
São Camilo –ES José Bessa Barros, cuja

instituição foi ganhadora do prêmio no ano 2002 e a coordenadora do
Programa Gota D´Água Adriana Abel Penedo.

CACHOEIRO 21 PROMOVE CONCURSOS

Como forma de incentivar a população cachoeirense a participar,
com sua visão crítica da cidade, da apresentação de sugestões para a melhoria
de sua qualidade de vida, o Cachoeiro 21 está em fase de implantação de
quatro concursos, que serão oficialmente lançados no dia 03 de novembro:
“Fotografando a Cachoeiro que a Gente Quer”, “Escrevendo a Cachoeiro que
a Gente Quer”, “Expressando a Cachoeiro que a Gente Quer” e “Desenhando
a Cachoeiro que a Gente Quer”.

Para o concurso de fotografias deverão concorrer apenas aquelas
fotos que não tenham sido publicadas, exibidas ao público ou premiadas e
qualquer cachoeirense poderá participar.

O concurso de redações, em linhas gerais, será dirigido a alunos do
Ensino Fundamental, da 5ª à 8ª séries, Ensino Médico e Ensino Superior, em
categorias diferentes, seja da rede Municipal, Estadual ou particular, de
ensino, do município de Cachoeiro de Itapemirim.

Os trabalhos para o concurso de artes visuais deverão enfocar um
dos temas: Cachoeiro do Futuro, com situações que gostariam de vivenciar
no município, daqui a 15 anos, ou Cachoeiro Presente no Futuro, com
situações atuais que os cidadãos gostariam que fossem preservadas daqui a 15
anos; qualquer cidadão cachoeirense poderá participar com uma peça.

O concurso de desenho visa estimular alunos da Educação Infantil,
de 0 a 6 anos, do Ensino Fundamental, da 1 à 4ª séries, de toda a rede de
ensino de Cachoeiro, a expressarem sua visão sobre os rumos que a cidade
deve tomar no futuro.

Os regulamentos de cada concurso serão divulgados em breve.

SEMMADES ESCLARECE DENÚNCIA CONTRA
EMPRESA IRREGULAR

A empresa Ibracal, estabelecida em Gironda, foi denunciada à
Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
desenvolvimento Sustentável – Semmades, por estar operando
irregularmente.

A empresa já teve um moinho construído, para industrializar
calcário, a 300 m. de distância de área residenciais, conforme rege a Lei.
Tendo instalado um outro moinho em frente a um bar e a casas residenciais, o
barulho das máquinas, calculado em 80 decibéis, acima, portanto, da média
permitida para estabelecimentos comerciais, cujo limite é de 60 decibéis, e
para residências, 50, passou a incomodar a redondeza.

Embora notificada por fiscal do Meio Ambiente, não houve
modificações na operacionalidade da empresa, talvez por acreditar-se
legalizada.  Organizado o processo, ficou constatado que a Semmades só
poderá fornecer à empresa a anuência prévia, que é o primeiro estágio da
legalização, visto existirem dois tipos de licenciamentos, a LI (Licença para
Instalação) e a LO (Licença de Operação); de vez que se trata de empresa de
médio porte, somente o Instituto Estadual de Meio Ambiente - Iema poderá
liberar o licenciamento, ficando, para a Semmades, a liberação de
operacionalização para apenas empresas de pequeno porte.

Os Processos no Iema são de procedimento demorado. Para
solucionar esse problema, o secretário da pasta do Meio Ambiente, Alicio
Franco, vê como uma necessidade urgente a proposta de uma medida que
agilize esse licenciamento, e proporá ao Instituto o estudo de elaboração de
convênio.

Por ora, foi requisitado, à empresa Ibracal, a colocação de aparelhos,
para a diminuição de ruído sonoro, e providências quanto a poeira, que chega
a acumular em 1 mm, sobre os móveis das residências locais. A empresa tem
um prazo de 30 dias para regularizar-se junto à Prefeitura Municipal.   
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 430/2003

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
21943/2000, de 09.11.2000, resolve

Tornar sem efeito a Portaria nº 433/2002, de 17.10.2002,
suprida que foi pela Portaria n° 0246/2003, de
13.10.2003, do IPACI - Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de
Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 431/2003

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
20112/2001, de 05.11.2001, resolve

Tornar sem efeito a Portaria nº 068/2002, de 26.02.2002,
suprida que foi pela Portaria n° 0244/2003, de
09.10.2003, do IPACI - Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de
Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 432/2003

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
18486/2003, de 09.10.2003, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do
Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, à servidora municipal
VÂNIA MARIA DE LIMA MARDEGAN, Professor
PEF-B IV V B 10 B, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, no período de 15 (quinze) dias, a partir de 03

de outubro de 2003, conforme atestado médico
apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVAS DE CACHOEIRO DE

ITAPEMIRIM

EDITAL PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS  E ADMINISTRATIVAS DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, através do
presente EDITAL, torna público que a renovação de
matrícula para os alunos matriculados em 2003 na
primeira, segunda e terceira séries dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis, será realizada no
período de 05 a 07 de janeiro de 2004, no horário das
14:00 às 21:00 horas, na Secretaria da FACCACI, situada
na Rodovia Cachoeiro x Alegre, BR 482 – Km 5 – Morro
Grande, Cachoeiro de Itapemirim – ES, ficando cientes de
que “a não renovação da matrícula implica abandono do
curso e desvinculação do aluno com a Faculdade”.
(Parágrafo terceiro do artigo 58 do Regimento Interno).
Para efetivar a renovação de matrícula o aluno terá de
apresentar o comprovante de pagamento de primeira
parcela da anuidade escolar de 2004 e quitação da
anuidade de 2003. (Artigo 5º da Lei 9870/99 e parágrafo
2º do artigo 58 do Regimento Interno).
A renovação da matrícula poderá ser feita por instrumento
procuratório, fazendo constar no mesmo o curso, devendo
o procurador juntar, além dos documentos do aluno, a
procuração e seu próprio documento de identidade.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 27 de outubro de 2003

MARIO PIRES MARTINS FILHO
Diretor

COMUNICADO

V.J. PARTELLI CIA LTDA, torna público que recebeu
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Licença  de Operação  Nº 022/2003
com validade até 24, para a atividade de Aparelhamento
(polimento) de pedras e execução de trabalhos, sem corte,
em mármore  , ardósia, granito e outras pedras na Rua
Leopoldino Smarzaro nº15,Caiçara - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.


