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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

 
PREFEITO GARANTE QUE VAI ACHAR 

SOLUÇÃO PARA O TREVO 
 

Estou ainda apanhando para encontrar uma 
solução para o trânsito no Trevo do IBC. Mas sei que vou 
achar”. Confessou hoje o Prefeito Ferraço, que disse ainda 
que solicitou aos técnicos da Prefeitura um estudo sobre a 
viabilidade de construção de um viaduto ou de uma 
passagem subterrânea no local.  

 
ENGENHEIROS DO DNER  INSPECIONAM 

RODOVIA/ES 482 
 

O Prefeito Theodorico Ferraço confirmou hoje, 
03/09, que amanhã,04/09, os engenheiros do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER 
– estarão fazendo uma inspeção na BR 482, que liga 
Cachoeiro a Guaçuí, que já conta com recursos liberados, 
pelo Ministério dos Transportes, para receber restauração 
em toda a sua extensão.  

Na oportunidade, os engenheiros estarão visitando 
também  todo o trecho do Anel Rodoviário. O encontro do 
Prefeito com os engenheiros será às 09 horas, no Posto 
Policial do BNH. Dali seguirão pela BR até Guaçuí.  

O Prefeito Ferraço disse ainda, que foram 
convidados para acompanhar os engenheiros e conhecer  
todo o trecho que será restaurado, todos os vereadores e 
prefeitos do Sul do Estado. 

Ferraço ressaltou ainda que essa iniciativa é fruto 
do trabalho do Deputado Federal, Ricardo Ferraço e do 
Senador da República Paulo Hartung, que apresentaram 
em Brasília um pedido e foram atendidos quanto a 
restauração da BR /ES – 482.  

Prefeito adiantou, que  já solicitou que seja 
incluído no Projeto de Restauração da Rodovia, a 
duplicação da  rodovia e também alguns trecho  do bairro 
BNH até o Distrito Industrial na localidade Morro Grande 
e mais dois trechos na entrada de Itaóca e de Castelo. 

 
SECRETARIA APRESENTA PROJETO EM 

BRASÍLIA 
A  Secretária Municipal de Ação Social, Norma 

Ayub, viajou hoje para Brasília, onde estará amanhã, 
representando o Prefeito Ferraço no Ministério da 
Previdência e Ação Social, quando estará apresentando o 
ante projeto  
 

“ Casa Lar “. 
 Desejamos que Cachoeiro seja um modelo 

nacional. Ao invés de pensarmos em Asilos, estamos 
discutindo a criação de uma Casa Lar que é similar a um 
Hotel 05 Estrelas” argumentou o Prefeito Ferraço. 

 
PREFEITO VISITA SUL DO PAÍS 

 
O Prefeito Theodorico Ferraço esteve na última 

semana, visitando o Rio Grande do Sul onde foi observar 
os Parques Ecológicos das cidades de Gramado e Canela. 
Ferraço argumentou que para execução de qualquer obra é 
necessário a observação de outras experiências. 

 
PREFEITO QUER IMPLANTAÇÃO DOS 

PARQUE ECOLÓGICOS 
 

O Prefeito Ferraço se reuniu hoje, pela manhã, 
com o Vice – Jathir Moreira e com o Gerente Municipal, 
Ary Moreira quando determinou um projeto de 
viabilização para a implantação dos Parques do Itabira, 
Frade e a Freira e do Parque das Águas, no bairro Coronel 
Borges.  

Prefeito esteve pessoalmente, no bairro Coronel 
Borges quando ressaltou que o Parque das Águas vai 
ajudar a conter as  encostas e também a preservação do 
meio ambiente. Na oportunidade, o Prefeito estava 
acompanhado  do Diretores da Citágua que se 
comprometeram a fazer o tratamento de esgoto naquela 
região para a que as águas do Parque não sejam poluídas, 
preservando assim o meio ambiente. 
  

PREFEITURA ENSAIBRA  ACESSO A SÃO 
JOAQUIM 

 
O Gerente Municipal, Ary Moreira, informou 

hoje que por determinação do Prefeito Ferraço a Secretaria 
Municipal de Obras está ensaibrando toda a via de acesso a 
localidade  de São Joaquim e também está sendo feito 
melhoria na rua João Bosco Fiorio, no Conjunto  
Marbrasa. Ary disse ainda que a melhoria que está sendo 
feita, é  uma solicitação dos empresários e industriais do 
Setor de Mármore e do Granito que precisam daquela via 
de acesso para o escoamento da produção. 
OBRA DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL ENTRA 

NA ETAPA FINAL 
 

O Gerente Municipal, Ary Moreira, informou 
hoje que já está chegando em Cachoeiro a Câmara 
Frigorífica que será instalada  no Frigorífico Municipal 
que está sendo construído na localidade de Morro Grande.  

           I Á R I O   F I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Prefeito Municipal 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Vice – Prefeito 

Alício Franco 
Chefe de Gabinete 
Almir Forte dos Santos 
Ciência, Tec. e Assuntos Legislativos  
Antonio César Ferreira 
Serviços Ubanos e Projetos Especiais 
Antonio Manoel Barros Miranda 
Administração 
Ary Roberto Moreira 
Gerente Municipal 
Camilo Luiz Viana  
Interior 
Carlos Leal Conde 
Transportes 
Clovis de Barros 
Diretor do Banco do Povo 
Edson Bandeira 
Ouvidor Geral do Município 
Elizeu Crisóstomo de Vargas 
Fazenda 
Giuseppe Paulo Valloni D´ettorres 
Defesa do Consumidor 
Glauber da Silva Coelho 
Criança e do Adolescente 
Helle’Nice Ferraço Nassif 
Educação 
Hermogênio Volpato Neto 
Esportes, Lazer e Eventos 
Higner Mansur 
Cultura 
Elimar Ferreira 
Gerente Administrativo Regional 
Elizeti Maria Fiório Amaral 
Articulação Comunitária 
Jathir Gomes Moreira 
Desenvolvimento Econômico 
Jonas Altoé 
Agricultura 
José Ildo Goulart 
Auditor Geral 
Marcos Pimenta Vereza 
Obras 
Marilene de Batista Depes 
Trabalho e Habitação 
Mário Pires Martins Filho 
Procurador Geral do Município 
Norma Ayub Alves 
Ação Social 
Paulo Cesar Pereira 
Segurança e Trânsito 
Paulo Cezar Juffo 
Coordenador de Planejamento 
Renato Ramos Magalhães 
Captação e Aplic. de Recursos Especiais 
Sílvio Ferreira 
Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 
Solimar Assad 
Recursos Materiais 
Terezinha Rita Damasceno Dardengo 
Saúde 
Vera Lúcia Silva Maia 
Ass. Executiva do Gabinete do Prefeito 
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O Gerente disse ainda , que no decorrer dos próximos dias o Prefeito 
Ferraço estará marcando a data de inauguração das novas instalações. O  
Frigorífico Municipal vai substituir o antigo Matadouro que atualmente funciona 
no bairro Baiminas.  

 “O fim do abate naquela bairro, é uma solicitação antiga dos moradores 
de todos os bairros daquela região, e também, é uma promessa de campanha do 
Prefeito Ferraço que está sendo  concretizada”. Ressaltou Moreira. 

 O Frigorífico  está instalado numa  área de 1.100 metros quadrados, com 
divisões especiais para o aproveitamento de miúdos, com salas de expedição. 

E ainda, está equipado com tanques de  decantação para a criação de 
alevinos que estarão se alimentando dos  dejetos que escoam da área  do abate. 

 Assim sendo, nenhuma água, nem mesmo de simples lavagem dos 
animais, será escoada para os rios e lagos daquela área, preservando o meio 
ambiente e a qualidade de vida das famílias que moram naquela localidade. 

O Frigorífico tem a capacidade para o abate de 200 bovinos e 100 suínos 
por dia. 
 

CENTRO DE ZOONOSES SERÁ INAUGURADO EM 60 DIAS 
 

O Gerente Municipal, Ary Moreira, voltou a afirmar hoje, que  dentro de 
no máximo 60 dias, o Prefeito Ferraço estará  entregando o Centro totalmente 
equipado e em funcionamento. 

  Moreira, disse ainda que o restante dos equipamentos está chegando no 
decorrer dessa semana em Cachoeiro. E ainda, para agilizar o processo  de 
funcionamento, técnicos  da Prefeitura de Vitória, estiveram em Cachoeiro, no 
último dia 30 de agosto, quando transmitiram experiências técnicas aos 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que estarão trabalhando no 
Centro.  
 

ENTRADA NO CMU CONTINUA ABERTA NA PARTE DA 
TARDE 

 
         O Gerente Municipal Ary Moreira, voltou a dizer hoje, que o 

horário de atendimento ao público no Centro de Manutenção Urbana (CMU) 
continua sendo a partir das 13 horas. 

        Moreira explicou, que o expediente para os funcionários  no CMU 
começa às 07 horas. No entanto, é necessário reservar a parte da manhã ao 
expediente interno, devido as tarefas  que são desenvolvidas no Centro como 
manutenção e controle de máquinas, projetos e planejamento e alimentação dos 
funcionários. 

       Assim sendo, o Gerente está solicitando, mais uma vez, a 
compreensão de todos os munícipes para o bom funcionamento da máquina 
pública. Ary fez questão de ressaltar que, no que tange, a reclamação dos 
vereadores, que estão sendo impedidos de entrarem no CMU, na parte  da manhã, 
o Prefeito Ferraço conversou com os edis antes de  tomar essa decisão.  Segundo 
o Gerente, o  Prefeito conversou também com muitos segmentos da sociedade.     

   
PREFEITURA VAI REALIZAR SOLENIDADE PARA 

SANCIONAR 
LEI DOS PARQUES 

 
O Prefeito Theodorico Ferraço disse hoje, que pretende sancionar o 

Projeto de Lei no 52/2001, já aprovado pela Câmara Municipal, que cria os 
Parques Ecológicos do Frade e a Freira, o do Itabira e o  “Dr. João de Deus 
Madureira”, numa solenidade especial que será realizada na Rodovia do 
Contorno. 

O parque “Dr. João de Deus Madureira” está localizado no perímetro 
urbano  entre os bairros  Coronel Borges e Nossa Senhora Aparecida (Corte 
Grande) integrando a fase final da Linha Vermelha com a Rodovia do Contorno, 
no trecho entre Santa Rosa e Rodovia Cachoeiro- Frade. 
  O Parque do Itabira conta com uma extensão de 163,58 hectares e o Município já 
editou atos declaratórios de utilidade pública para fins de desapropriação e, 
paralelo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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Sustentável (SEMMADES) está desenvolvendo projeto 
de preservação ambiental sempre observando a legislação 
ambiental vigente. 

Em se tratando, do Parque do Frade e da Freira, 
para a sua perfeita execução é necessário a parceria com 
os municípios de Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Isso 
porque, as vias de acesso ao Parque, ora cortam o 
município de  Cachoeiro, ora os seus limítrofes, em 
especial o de Vargem Alta, de acordo com a s linhas 
demarcatórias estabelecidas pela Lei Estadual número –
4.063, de 06 de maio de 1988, que trata da emancipação 
daquele município.    
 

SEME REALIZA II WORKSHOP DE 
ALFABETIZAÇÃO 

 
 Na próxima quinta-feira, dia 06/09, será 

realizado o II Workshop de Alfabetização, na Escola 
Municipal “Anacleto Ramos”, no horário das 08 às 12 
horas e das 13h30 às 18 horas. O tema do evento é 
“Leitura para Além dos Olhos – Construindo a Leitura e a 
Escrita através de textos ”. 

 O Workshop tem como objetivo buscar a 
socialização dos projetos traçados nos Parâmetros 
Curriculares Nacional (PCN’s) dentro do Projeto 
Alfabetização/PROFA que está sendo desenvolvido nas 
Unidades de Ensino do Município, no período de 13 de 
junho até o próximo dia  05 de setembro. 

O evento pretende ainda, mostrar as atividades 
de alfabetização desafiadoras, considerando as hipóteses 
de leitura e escrita dos alunos; E ainda, sensibilizar toda a 
comunidade quanto a importância do acompanhamento 
dos pais no processo de construção da leitura e escrita de 
seus filhos. 

Programação - Turno Matutino: 
08 – Execução do Hino Nacional Brasileiro 
08h15m – Abertura – Secretária Municipal de 

Educação, Helle´Nice Ferraço. 
08h30m – Apresentação  do coral da Escola 

Municipal “ Galdino Theodoro da Silva” =  
08h45m – Palestra com o professora Ísis Maria 

A. Gonçalves. Tema – Leitura Para Além dos Olhos -. 
 09h45 – Relato dos Projetos: - Minha Casa, 

Minha Rua -  Minha Mãe é um Sucesso – pela Escola 
Municipal “Anacleto Ramos”. 

10h15m = Apresentação de dança da Escola 
Municipal “Alviana” . Música – Aquarela do Brasil. 

10h30m – apresentação do relato da experiência 
do “ rap do Apagão”, pela Escola Municipal “ Julieta 
Deps Tallon ”. 

 10h45m às 13h30m –Exposição permanente dos 
trabalhos provenientes dos  Projetos lançados nos PCN´s 
de Alfabetização/ PROFA; Produções Textuais diversas, 
jogos pedagógicos estimuladores, entre outros, da 
construção da leitura e escrita. E ainda, será feita a 
exposição dos trabalhos orientados pelo Núcleo de 
Tecnologia Educacional(NTE/SUL). 
 
Na parte da tarde:  
 

13h30m – Apresentação da paródia – 
Brincadeiras do PROFA – pelos alunos da Escola 
Municipal “Monteiro Lobato”. 

 13h44m-  Relato da Experiência dos alunos da 
Escola Municipal “Anísio Vieira Ramos”. 

14 horas – Apresentação do Teatro Mudo da 
Escola Municipal “São Francisco de Assis”. 

14h15m – Apresentação do Diálogo do Chico 
Bento  pelos alunos da Escola Municipal “Reverendo Jader 
Gomes Coelho”. 

14h30 – Apresentação de paródia  com o tema -  
Economia da Energia Elétrica – pelos alunos da Escola 
Municipal – “Professor Deusdedit Baptista”. 

14h45m- Apresentação de dança folclórica, pelos 
alunos da Escola Municipal “Oscar Montenegro”. 

 15horas – Apresentação de Jogral –Poema  - 
Paraíso – pelas alunos da Escola Municipal “ Maria Stael  
de Medeiros”. 

15h15m – Apresentação de dramatização “ Lenda 
da Yara “, pelos Alunos da Escola Municipal “ Pedro 
Stellita Herkenhoff”. 

15h30m -  Apresentação de uma dramatização 
com a música “ Os Ratos “, pelos alunos da Escola 
Municipal “Luiz Marques Pinto”. 

15h45m – Apresentação do número de dança “ 
Tico Tico no Fubá “ pelos alunos da Escola Municipal   
“Gércia Ferreira Guimarães”. 

 16h – Apresentação de um número de  Capoeira – 
pelos alunos da Escola Municipal Professora “ Maria do 
Carmo Magalhães ”. 

15h15 m  até às 18 horas – Exposição permanente 
dos trabalhos provenientes dos Projetos traçados no PCN´´s 
de Alfabertização/ PROFA; Produções textuais Diversas; 
Jogos Pedagógicos estimuladores da construção da leitura e 
escrita. E ainda, estará acontecendo uma exposição dos 
trabalhos orientados pelo Núcleo de Tecnologia 
Educacional (NTE-Sul). 
  

PREFEITURA REALIZA MUTIRÃO EM 
ITAÓCA 

 
 O Gerente Municipal, Ary Moreira, informou que 

esta semana o Distrito de Itaóca será contemplado com o 
mutirão promovido pela Prefeitura de Cachoeiro 
envolvendo várias Secretarias Municipais. 

 Equipes das Secretarias da Saúde, Esportes, Lazer 
e Eventos, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras  
estarão no Distrito fazendo limpeza nas ruas e 
conscientizando a população da necessidade de manter as 
vias públicas limpas.  

Na última semana, o mutirão aconteceu no bairro 
Vila Rica. Todos esses mutirões  estão contando com o 
apoio da Câmara Municipal. 
 

CONFERÊNCIA DAS MULHERES SERÁ 
LANÇADA ESSA SEMANA 

 
 A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação, 

Marilene Depes, estará apresentando, quarta-feira, dia 
05/09, às 08 horas, no Maison Belas Artes, durante um café 
da manhã, destinada à imprensa, o projeto da II 
Conferência de Mulheres de Cachoeiro de Itapemirim. O 
evento acontecerá nas comunidades, que foram 
previamente visitadas pela Secretária Marilene Depes e sua 
equipe, no período de 10 até 14 de setembro.  
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   Marilene adiantou, que realizou reuniões em 
vários bairros mostrando a importância da participação 
das mulheres nas palestras que estarão sendo realizadas 
nos bairros.  

Os temas das palestras, assim como os seus 
respectivos palestrantes serão divulgados para a imprensa 
durante este encontro com os jornalistas. O evento conta 
com a parceria de várias Secretarias Municipais, da 
FAFI/USC e da União Cachoeirense de Mulheres. 
 

COMEMORAÇÃO DE 07 DE SETEMBRO 
ESTÁ ACONTECENDO NAS ESCOLAS 

 
A Secretária Municipal de  Educação, 

Helle´Nice  Ferraço informou que as comemorações 
alusivas a passagem do dia 07 de Setembro, que marca 
mais um  ano da Independência  do Brasil de Portugal, 
estão sendo realizadas  pelos professores dentro do  
horário das aulas e estão contando com a participação da 
comunidade  e dos pais dos alunos. 
 
DESCONTOS PARA O IPTU TERMINA ESTE 

MÊS 
 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Fazenda 
estará premiando o  contribuinte do IPTU em 2002, com 
até 30% de descontos. Mas, para ser beneficiado com o 
desconto o contribuinte tem pagar o IPTU de 2001 até o 
dia 30 deste mês.  

 O Cadastro Imobiliário da Prefeitura está 
funcionando no Viva Shopping em frente ao Teatro 
Rubem Braga, à  avenida Beira – Rio. Maiores 
informações podem ser conseguidas através do telefone 
3155 –5226. 
 

PROCON FARÁ  REUNIÃO COM OS 
DISTRIBUIDORES DE GÁS 

 
 A Secretaria Municipal de Defesa do 

Consumidor, através da Divisão de Educação e 
Orientação ao Consumidor, estará realizando na próxima 
quarta-feira, dia 05 de setembro, às 09 horas, uma reunião 
com todos os representantes das empresas revendedoras 
de gás e seus fornecedores. 

 A reunião que acontecerá na sede SEMDECON, 
à  rua 25 de março, visa esclarecer algumas questões 
relativas a prestação de serviços da categoria à 
população.  

Na oportunidade, o Secretário Municipal de 
Defesa do Consumidor, Giuseppe D`Torres vai pedir 
explicações aos representantes das empresas sobre os 
constantes aumentos no preço do produto. 
 

SETRAB PROMOVERÁ CURSO DE 
TINGIMENTO EM TECIDO 

 
  A Secretária Municipal de Trabalho e 

Habitação, Marilene Depes, em parceria com o SEBRAE, 
promoverá de 14 até 17 deste mês, um Curso de 
Tingimento em tecido.  

 O curso será ministrado à avenida Pinheiro 
Júnior, 158, ao lado da Clínica Santa Rosa, das 13 às 18 

horas. As aulas serão ministradas pela professora 
Madalena, do Sebrae, de Vitória.  

Os interessados em fazer o curso, que é gratuito, 
devem telefonar para Zezé ou Penha, na SETRAB. A sede 
da Secretaria fica à rua 25 de março, próximo ao prédio do 
INSS, no Centro da Cidade. 
 

CAMPANHA CONTRA A PÓLIO TERMINA 
QUINTA- FEIRA 

 
A Campanha de Multivacinação contra a 

poliomielite (paralisia infantil) para crianças na faixa etária 
de zero até cinco anos prossegue até o dia 06 deste mês, 
próxima quinta-feira. Nesse período, a vacina está sendo 
aplicada no Centro Municipal de Saúde, nas unidades de 
saúde dos bairros e das comunidades rurais. O atendimento 
está sendo feito no horário de funcionamento de cada 
unidade. 

Nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde quer 
vacinar toda a clientela que tomou a primeira dose em 
junho, e ainda, atualizar o Cartão de Vacinação das 
crianças cujos pais esqueceram de vacinar os filhos nos 
últimos meses. 

Por isso, a Secretária Municipal de Saúde, 
Terezinha Dardengo, está solicitando aos pais e/ou 
responsáveis que levem o Cartão de Vacinação da criança 
para que seja feita a anotação da data, a fim de facilitar o 
controle por parte dos pais e também da saúde pública. 
 

ENCONTRO DE BANDAS DE FORRÓ 
ACONTECE DOMINGO 

 
O Administrador da Praça de Fátima, José Pedro, 

informou hoje,  que no próximo domingo, dia 09/09, estará 
acontecendo o Encontro de Bandas de Forró, a partir das 19 
horas, no Circo da Cultura, na Praça de Fátima, na Avenida  
Beira – Rio. O evento será  aberto ao público. 

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
 

 
 

DECRETO Nº 13.470 
 
 
APROVA REGULAMENTO À LEI Nº 5231/2001, 
QUE INSTITUI A REDE VIVA MULHER EM 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 5231, de 27 de 
agosto de 2001, 
 
 
DECRETA: 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
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Art. 1º - Fica aprovado Regulamento da Rede 
Viva Mulher, que acompanha em anexo este Decreto. 

 
 
Art. 2º - Toda matéria disciplinada no 

Regulamento de que trata o artigo anterior, ficará no 
âmbito exclusivo da Secretaria Municipal de Ação Social. 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim,  28 de agosto de 2001. 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
REGULAMENTO DA REDE VIVA MULHER 

INSTITUÍDA PELA LEI N° 5231/2001 
 
 

Art. 1º - A Rede Viva Mulher tem como 
objetivo central, integrar os diversos  órgãos que em 
algum momento se depare com atendimento a mulheres 
vitimas de violência. 

 
 
Art. 2º - São objetivos específicos da Rede Viva 

Mulher:  
 
 
I – integrar, em parceria, órgãos públicos e 

entidades privadas, como: Policia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, União Cachoeirense de Mulheres, Secretaria 
Municipal de Ação Social, SOS Mulher, Secretaria 
Municipal de Trabalho e Habitação, Secretaria Municipal 
de Saúde, Diretorias de Hospitais, Secretaria Municipal 
de Saúde através de seus postos de atendimento, Meios 
de Comunicação, Juizados Especiais, Ministério Público 
e Defensoria Pública; 

 
 
II - uniformizar as ações no sentido de combater 

o alto índice de violência; 
 
 
III - editar campanhas que inclua: rádio, 

televisão, jornais e material educativo; 
 
 
IV - proporcionar treinamento para os 

profissionais que estejam diretamente ligados a 
atendimentos, tanto na rede de saúde quanto na rede de 
segurança; 

 
 
V - elaborar boletim de ocorrência para os 

hospitais que estejam diretamente ligados ao atendimento 
de mulheres vitimas da violência, tanto física como 
psicológica; 

 
 
VI - fazer funcionar permanentemente comissões 

para cada área integrante da Rede; 
 
 
VII - organizar atividades de orientação para 

mulheres, incluindo as organizações já em funcionamento, 
como: Escolas, Igrejas, dentre outras; 

   
 
VIII - organizar grupos de mulheres para trabalho 

de terapia assistida pelo SOS Mulher e Casa de Abrigo; 
 
 
IX - fazer trabalho de acompanhamento junto aos 

meios de comunicação para efeitos de unificação de 
linguagem em relação à violência de gênero. 

 
Art. 3º - A rede de atendimento à mulher será 

composta de uma Coordenação, que estará sob a 
responsabilidade de SOS MULHER/CASA ABRIGO e, de 
07 (sete) comissões.  

 
 
Parágrafo único - As comissões serão compostas 

por titulares e suplentes dentro de cada área específica, 
sendo elas: 

 
 
 I - Comissão de Segurança; 
II - Comissão de Assistência Social; 
III - Comissão de Saúde; 
IV - Comissão de Apoio Jurídico; 
V - Comissão de Movimentos; 
   VI - Comissão de Apoio à Criança e 

Adolescente; 
  VII - Comissão de Educação. 
 
 
Art. 4º - As reuniões das Comissões atenderá uma 

periodicidade preestabelecida, com o objetivo de trocar 
idéias e informações sobre suas ações específicas e o 
funcionamento da rede, lavrando-se, de cada reunião, uma 
ata que será entregue à Coordenação. 

 
 
Art. 5º - Cada Comissão terá como objetivo 

principal facilitar o acesso à discussão do tema violência do 
gênero, dentro de sua área restrita de atuação, no intuito de 
minimizar as opressões de forma coerente e sem 
radicalismo, capacitando profissionais para o atendimento 
da mulher em situação de violência, com o envolvimento 
das instituições que compõem a rede, para um atendimento 
amplo e irrestrito em todos os setores constantes do projeto. 

 
 
Art. 6º - O SOS MULHER/CASA ABRIGO 

enquanto coordenação responsabilizar-se-á pela marcação 
de reuniões, sugestões de ações independentes e 
fornecimento de material humano para ministrar 
treinamentos e palestras, como também fornecerá, dentro 
das possibilidades estruturais do serviço, material gráfico e 
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de estudo, para que a rede funcione sempre interligada e 
na mesma sintonia. 

 
 
Art. 7º Cada comissão terá atribuições 

específicas e autonomia para ações independentes dentro 
de sua área, tendo a rede como suporte para a 
movimentação aos projetos suplementares que surgirão 
dentro de cada Comissão. 

 
 
Parágrafo único São atribuições das 

Comissões: 
 
 
I COMISSÃO DE SEGURANÇA: Esta 

comissão é subdividida em 03 (três): Polícia Militar, 
Polícia Civil e Guarda Municipal, com a responsabilidade 
de alcançar um menor índice de relatos de ocorrências 
policiais, base das ações preventivas, ostensivas e 
investigativas destas polícias, com direcionamento do 
atendimento à mulher que sofre violência para as ações 
integrantes da rede, encaminhando os casos detectados ao 
serviço SOS Mulher/Casa Abrigo e à rede de saúde e, 
seus filhos, ao Conselho Tutelar ou Secretaria da Criança, 
ou ainda, a outro organismo afeto ao assunto. Além disto, 
a Comissão terá total autonomia para idealizar ações que 
julgarem interessantes para o bom atendimento e 
andamento da rede de serviços, tendo em vista as 
peculiaridades do setor, sempre colocando em pauta nas 
reuniões da rede, para dar visibilidade a todos os 
componentes; 

 
II COMISSÃO DE APOIO À CRIANÇA E 

AO ADOLESCENTE: Terá como objetivo viabilizar 
projetos e ações que darão suporte aos filhos de lares 
desestruturados, que na grande maioria dos casos são as 
maiores vítimas, com autonomia para desenvolver as 
ações que julgar adequadas, sempre as colocando em 
pauta nas reuniões, devendo manter diretamente contato 
com a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente 
e com o Conselho Tutelar; 

 
 III COMISSÃO DE SAÚDE: Tem por 

objetivo principal direcionar o atendimento à mulher que 
necessitar da rede pública de saúde, sendo formada por 
representantes da rede municipal de saúde, dos hospitais 
da rede privada e demais unidades de saúde estabelecidas 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim e, terá ainda, o 
objetivo de demonstrar para os profissionais médicos, que 
a violência contra a mulher é um problema de saúde 
pública, já declarada pela ONU. Poderá propor outras 
ações, além da capacitação dos profissionais, até a 
elaboração de relatório único de saúde de atendimento 
dos casos de violência e a comunicação à rede, 
considerando os casos de sigilo determinado pelo Código 
de Ética Médica, haja vista que a rede de saúde é tida 
como “ralo” estatístico da violência, sendo primordial a 
realização desses levantamentos. Em todo e qualquer 
comunicado e/ou relatório médico, será mantido sigilo e 
não poderão ser divulgados, que servirão apenas para 
acompanhamento da vítima e estatística; 

 

 
IV COMISSÃO DE MOVIMENTOS: Esta 

Comissão será formada pela UCM e CMDDM e, terá como 
atividade principal planejar palestras, articular movimentos 
organizados de combate à violência de gênero, como a 
panfletagem nos bairros e outras, com total autonomia para 
desenvolver atividades de apoio à rede de serviços; 

 
 
V COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Formada pela Secretaria Municipal de Ação Social e a 
Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação, esta 
Comissão poderá dentro do cronograma de ações da 
própria Secretaria, implantar projetos suportes ao Serviço 
SOS Mulher/ Casa Abrigo, tais como: renda suplementar, 
habitação, cursos profissionalizantes, convênios com SINE, 
SESC E SENAC, dentre outras. Tais ações terão como 
objetivo a reintegração da mulher na vida social e 
econômica, fortalecendo, de forma oblíqua a sua auto-
estima. A Comissão terá autonomia para propor atividades 
extras que julgarem importantes, mas deverá sempre passar 
pela anuência da rede de serviços para que todos possam 
opinar e tomar conhecimento de tudo o que tem se passado 
com cada setor; 

 
 
VI - COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO: Terá 

como objetivo e atribuição o apoio jurídico necessário, 
principalmente com ingresso das ações junto ao Poder 
Judiciário, de forma gratuita, e será composta por 
advogados públicos e/ou particulares; 

 
 
VII - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO: Terá como 

objetivo principal o desenvolvimento de projetos de 
educação enfocando uma visão atual do feminismo no 
Brasil, desenvolvendo a idéia de que o que se prega não é a 
inversão de papeis dentro da sociedade, mas sim, respeito 
pelo gênero feminino com todas as suas peculiaridades e, 
facilitando o acesso dos técnicos do SOS Mulher e 
componentes da rede para debater o tema violência de 
gênero dentro da rede pública de ensino.  

 
 
Art. 8º - Os casos omissos neste Regulamento, 

serão resolvidos pela Coordenação. 
 
 
Art. 9º - O presente Regulamento entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de agosto de 2001. 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
CONVOCAÇÃO DE POSSE 

 
A Secretaria Municipal de Administração da 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito 

Santo, por este ato, Convoca, em cumprimento ao 
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Mandado de Segurança nº 011010546122 e nº de ordem 

18.553, o candidato Wagner Antônio de Souza, inscrito 

como Advogado no Concurso Público aberto pelo Edital 

nº 001/97 e classificado em 14º lugar com 183,00 pontos, 

para comparecer à sua posse, no dia 04.09.2001 às 12 

horas, à Rua Joaquim Vieira, nº 23, Bairro Guandu, nesta 

Cidade. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de setembro de 2001 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 

 
 

AJUDE  
A 

MANTER 
CACHOEIRO

LIMPO 
 
 
 

PREFEITURA
MUNICIPAL 

DE 
CACHOEIRO 

DE 
ITAPEMIRIM
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PPooddee  eennttrraarr  qquuee  aa  ccaassaa  éé  ssuuaa..  
SECRETARIAS 
Nesta página você acessa as secretarias 
da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

wwwwwwwww...cccaaaccchhhoooeeeiiirrrooo...eeesss...gggooovvv...bbbrrr
NOTÍCIAS 

As melhores notícias sobre a Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, da cidade. 

 
FALE COM O PREFEITO 
Um canal direto para você falar com o 
nosso prefeito municipal. 

EDITAIS 
Aqui você vê como a prefeitura faz as 
suas compras e contrata seus serviços. 

 
ACONTECE EM CACHOEIRO 
Informações sobre eventos e dicas 
importantes. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
Contas públicas, licitações, processos e 
serviços. 

INDICADORES ECONÔMICOS 
Aqui você encontra dados numéricos 
sobre saúde, educação, finanças, 
distribuição de renda e população. 

 

 
HISTÓRIA E PERSONALIDADES 
História do município, monumentos 
históricos e Personalidades Políticas, 
Artísticas, Pioneiros e Mulheres que 
ajudaram a fazer nossa história. 
 

SERVIÇOS 
Para você encontrar facilmente todos os 
serviços oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

MMMeeelllhhhooorrr   LLLuuugggaaarrr   pppaaarrraaa   VVViiivvveeerrr 
DOWNLOADS 

Nesta página você consegue acessar as 
Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial 
do Município. 


