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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 

SAÚDE APRESENTA BALANÇO SOBRE O 
CARNAVAL 

 
A Secretária Municipal de Saúde informou que 

pela primeira vez o Centro de Saúde manteve-se aberto no 
período de carnaval para atender exclusivamente aos 
pacientes que apresentavam sintomas da dengue. 

Essa decisão foi tomada após a Santa Casa de 
Misericórdia ter notificado ao Ministério Público e à 
Secretaria de Saúde o elevado fluxo no atendimento do 
pronto socorro daquele hospital, visto que o PS do 
Hospital Evangélico está desativado há meses. 

Vale ressaltar que a Santa Casa recebe 
mensalmente da Prefeitura Municipal,  recursos da ordem 
de R$40 mil Reais para ajudar no funcionamento do 
Pronto Socorro, que é um setor cuja responsabilidade é do 
Governo do Estado. A Santa Casa é a referência de pronto 
socorro no Município. 

A Secretária Terezinha Dardengo informou que o 
Centro de Saúde, até a presente data,  já atendeu a 800 
pessoas, e que durante o carnaval foram assistidas 300 
pacientes, tendo   todos apresentado sintomas da dengue. 

A Secretária ressaltou ainda que,  durante os 
festejos carnavalescos,  a Equipe de Infectologia Abel 
Santana esteve de plantão distribuindo folders, 
preservativos e orientando a todos quanto às doenças 
transmissíveis sexualmente e principalmente a AIDS. 

 
 

PREFEITO FERRAÇO REASSUME HOJE E 
DÁ COLETIVA 

 
 
O Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim 

Theodorico Ferraço reassume hoje (18/02) a tarde a 
Prefeitura do Município de onde esteve ausente desde o 
último dia seis, quando passou o cargo de Chefe do 
Executivo para o seu Vice, Jathir Gomes Moreira. O 
Prefeito aproveitou estes dias  para conhecer novos 
projetos que estão sendo desenvolvidos em outros 
municípios e capitais com viabilidade de também serem 
implantados na cidade. 

Ainda hoje, à partir das 17 horas, no salão de 
reunião de seu gabinete, na Praça Jerônimo Monteiro,  o 
Prefeito de Ferraço estará se reunindo com os 
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade 
cachoeirense, representantes das entidades de classe e 

líderes. Para o encontro também está sendo convidada toda 
a imprensa local e estadual para uma entrevista coletiva, 
oportunidade que – entre outros assunto pertinentes à 
administração - serão anunciadas novas medidas de 
combate  à Dengue no Município.   

 
 

PREFEITURA CONTRATA AGENTES PARA 
INTENSIFICAR CAÇA AO “AEDES” 

   
 
A partir de hoje (18/02), o combate ao mosquito 

transmissor da dengue, passa a contar com mais 50 agentes 
de endemias e com os profissionais que atuam  nos 
programas de Agentes Comunitários (Pacs) e  Saúde da 
Família (PSF) que receberam treinamento especial. 

Essa reciclagem teve a finalidade de transformar 
os agentes dos programas em Agentes de Endemias, para 
começar nesta segunda - feira a intensificação no combate 
ao mosquito através da visita domiciliar. E ainda, fazer um 
trabalho de orientação às famílias da necessidade de 
eliminar nos quintais, nos jardins, nas caixas d’água, 
piscinas e nos vasos de plantas o ambiente propício para a 
proliferação do transmissor da Dengue. 

Segundo Moreira, essa nova fase de combate ao 
mosquito será educativa, pois toda a cidade já recebeu a 
limpeza. Os terrenos baldios já foram visitados e os 
proprietários desobedientes já estão sendo multados pela 
fiscalização do Código de Postura. Mas os casos 
notificados de dengue continuam aumentando porque mais 
de 40% dos focos dos mosquitos estão dentro das 
residências. 

 
 

COMEÇAM HOJE OS CURSOS DE 
TRABALHOS MANUAIS 

 
 
Serão iniciados na tarde de hoje (18.02), à partir 

das 14h00, no Centro de Convivência Vovó Matilde cinco 
cursos especializados de trabalhos manuais destinados aos 
idosos carentes do município. A coordenação deste 
programa está entregue à professora Fabiana Cristina 
Benegussi e as aulas vão se prolongar até dia 29, sempre às 
segundas, quartas e sextas-feiras.  

Estão sendo oferecidos os cursos de pintura em 
óleo sobre tela; topiaria (arte com grãos e pedras); 
aplicações em tecidos (reaproveitamento), crochê e marca. 
As aulas começam a ser administradas hoje, mas os 
interessados em participar,  ainda esta semana,  podem 
procurar a coordenadora para fazer suas matrículas.  

            I Á R I O   F I C I A L
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CHUVAS ALTERAM 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 
NO INTERIOR 

 
 
Tendo em vistas as fortes chuvas 

que caíram em todo município , a Secretaria 
Municipal do Interior (SEMUI) teve que 
alterar a programação do seu novo ciclo de  
visitas aos distritos municipais, iniciada em 
janeiro que estava marcada para ser 
cumprida à partir de  (18.02) nas regiões  de 
Gironda e Soturno. 

O Secretário Camilo Luiz Viana 
explicou que o mau tempo atrasou em dois 
os trabalhos que estavam previstos para 
serem colocados em prática no distrito de 
Itaóca, onde as máquinas continuarão até a 
estiagem das chuvas. 

Este novo ciclo de visitas – com 
todo o maquinário – aos distritos, sem o 
deslocamento de retorno do mesmo à sede,  
foi iniciado em janeiro com uma semana 
dedicada à cada região, mas Viana espera 
que, com os resultados econômicos obtidos, 
a atuação da SEMUI possa ser ampliada 
para 15 dias.  

 “Sentimos tanto a economia do 
combustível como também a substancial 
queda do desgate dos caminhões e 
máquinas”, salientou o Secretário 
adiantando que esta reestruturação da 
atuação da SEMUI, a curto prazo receberá, 
outras inovações visando um atendimento 
maciço às áreas interioranas de Cachoeiro de 
Itapemirim.  

 

CONCORRÊNCIA PARA A REVITALIZAÇÃO SERÁ EM 
MARÇO 

 
 

A Concorrência Pública para a obra da 1ª Etapa do Projeto de 
Revitalização da cidade de Cachoeiro está prevista  para o dia 04 de 
março. De acordo com o Projeto, os primeiros pontos a serem 
revitalizados são: Praça Gil Goulart, Praça Jerônimo Monteiro e a Ponte 
Fernando de Abreu. A  primeira etapa deverá  ser inaugurada no mês de 
junho, durante a Festa do Padroeiro da Cidade.  

Até o final de 2002 será entregue a segunda etapa do Projeto de 
Revitalização e em de janeiro de 2003 será iniciada a obra da Avenida 
Beira - Rio até a Ilha da Luz. 
 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO N º 13.718 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no 
processo protocolado sob o n º 2074/2002, de 08.02.2002, resolve  
 
 
Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Oficial Administrativo, a 
servidora municipal JULIANA FERNANDES AHID, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de fevereiro de 2002. 
  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de fevereiro de 2002. 
 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

PORTARIA Nº  039/2002 
 
 
O Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 
 

Art. 1 º - Com fulcro no § 1º do art. 19,  da  Lei n º 4.000/94, 
nomear Comissão Especial, composta pelos servidores abaixo 
relacionados, para tratar da Promoção Horizontal dos servidores efetivos 
desta Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:  
 
I – Cleuzei Miranda Smarzaro Moreira (Presidente) 
II – Regina Célia Zanol 
III – Célia Maria Ventura Abreu 
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IV – Denise de Souza Gonçalves Agostinho 
V –  Hereni da Silva 
 
 

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário, especialmente 
a Portaria nº 373/00, de 26 de outubro de 2000. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de janeiro de 2002. 
 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

PORTARIA Nº 045/2002 
 
 
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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o n º 1455/2002, de 
31.01.2002, resolve 
 
 
Conceder ao servidor municipal SEBASTIÃO DE 
PAULA GOMES, Motorista Especializado em Coleta e 
Compactação de Lixo IV A 07 G, lotado na Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício 
de 1999, a partir de 01 de fevereiro de 2002, nos termos do 
Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de fevereiro de 2002. 
 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº  050/2002 
 
 
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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o n º 1722/2002, de 
05.02.2002, resolve 
 
 
Considerar de efetivo exercício o afastamento de MARIA 
DAS GRAÇAS FRAUCHES CAREGA, Professor PEI–C 
IV V B 10 B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
em virtude de luto, pelo falecimento da mãe da servidora, 
nos termos do Artigo 152, Inciso II, da Lei n º 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 

no período de 08 (oito) dias, a partir de 30 de janeiro de 
2002. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de fevereiro de 2002. 
 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS  MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 
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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. 


