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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
PREFEITO DECLARA ESTADO DE 

EMERGÊNCIA 
 
O Prefeito Municipal Theodorico Ferraço, tendo 

em vista os índices alarmantes de notificações da dengue 
no município, no final da tarde de segunda-feira (18/02),   
declarou estado de emergência na saúde pública de 
Cachoeiro. O boletim oficial da Secretaria Municipal de 
Saúde registrava 1850 casos,  o que representa mais da 
metade do montante de todo o Espírito Santo. 

Ferraço reassumiu o governo e abriu um encontro, 
às 17h00, com secretários, vereadores, comunidades e 
representantes das áreas estadual e federal da saúde, não 
escondendo sua apreensão diante do quadro apresentado 
pela dengue: “Sentimo-nos pequenos para participar desta 
luta e humildemente declaramos que precisamos da 
população:  cada cidadão tem que ser um soldado!”. 

 
DECRETO 

 
Um decreto do Chefe do Executivo foi  assinado 

ontem  regulamentando novas ações de combate aos focos 
do “Aedes aegypti”,  com itens que vão desse a permissão 
da entrada do agente endemia nas casas fechadas, que 
apresentem focos, até multas a proprietários de lotes e 
posses que começam com R$ 1 real, passando a R$ 2 e R$ 
3 reais, podendo ainda  chegar ao limite da punição,  com a 
desapropriação do imóvel. 

O Prefeito lembrou que a  Defesa Civil está de 
plantão permanente para receber denúncias de novos 
focos,  como também  voltou a dar ênfase ao chamamento 
para a participação popular: “este não é um apelo de 
Prefeito e sim de irmão para irmão.” - E exemplificou: 
“Temos que acordar e acordar o nosso vizinho”.  

O Vice-Prefeito Jathir Moreira e a Secretária 
Municipal de Saúde Terezinha Dardengo também tiveram 
ativa participação no encontro,  voltando a desenhar o 
quadro crítico da situação da dengue, apontando os pontos 
críticos e mostrando as ações que foram e estão sendo 
desenvolvidas, alertando muito sobre a necessidade 
premente da “mudança de hábitos da população”,  para o 
combate aos focos. 

Moreira e Dardengo não deixaram de fazer 
novamente um apelo às pessoas  para que não só se dirijam 
ao pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia, que está 
sobrecarregado,  mas que em qualquer suspeita da doença 
encaminhem o paciente até o posto de saúde municipal 
mais próximo. Enfatizaram a participação da imprensa e 

das igrejas na conscientização da população sobre a 
epidemia da dengue.  

 
A META É O CONTROLE DA EPIDEMIA 

 
O Coordenador Estadual da Fundação Nacional 

de Saúde Dr. Ismael Nardotto esteve na cidade 
especialmente para a reunião promovida pelo Prefeito 
Ferraço,  tendo elogiado as ações da municipalidade,  
frisando que a epidemia não está fora de controle: “não 
vamos eliminar, mas temos que controlar”. 

Segundo Nardotto,  o risco aqui é alto e o 
combate depende muito mais da população do que do 
poder público. Explicou que a profusão da dengue deve-se 
em grande parte à proximidade com o Rio de Janeiro e que  
não está descartada, além dos vírus 1 e 2,  a vinda da 
dengue tipo 3,  localizada no Rio e em Rondônia. 

 
PARTICIPAÇÃO DA IGREJA NA 

CONSCIENTIZAÇÃO 
 
O Cônego Rômulo Zagotto,  ao falar sobre a 

participação da Igreja Católica e esclarecer que fez circular 
a Carta Pastoral do Bispo Diocesano Dom Luiz Mancilla 
para 38 paróquias e mais de 900 comunidades, enfatizou  
que o agente não fique somente na teoria, mas que assuma, 
sobretudo, a ação prática: “ O agente da pastoral da saúde 
tem que se tornar um soldado,  para que possamos vencer 
esta guerra.” 

Deu o exemplo da Paróquia de Itapemirim, onde 
o pároco local Dalton Penedo pregou,  durante suas 
missas,  para que “cada fiel deve ir à casa do vizinho e 
alertar sobre a dengue,  que é uma verdadeira arma de 
fogo”. 

Quanto aos Evangélicos, o Pastor Oséas disse que 
“esta praga não é coisa de Deus, porque mata.”. Citou o 
exemplo dos antigos egípcios e definiu que se trata,  
também,  de um momento de oração, de fé e educação,  em 
favor da conscientização da nossa população.” 

  
SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE 

RECICLAGEM AMANHÃ 
 
 “Eu também estou nesta Guerra”. Com este selo 

está circulando o convite da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus) para a participação hoje no Seminário de 
Atualização da Dengue, a partir das 19h00,  no auditório 
do San Karlo Hotel.  

Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde,  
o ciclo de palestras será ministrado pela Dra. Teresa 
Cristina   Cardoso,   que    é   médica    infectologista    da  

            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 
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Superintendência Estadual de 

Epidemiologia e Informações. 
No convite para médicos, agentes e 

interessados, há a seguinte ressalva: “a 
infecção por dengue causa uma doença cujo 
aspecto inclui desde formas clinicamente 
inaparentes até quadro grave de hemorragia 
e choque, podendo evoluir para o êxito 
total.” 

 

PREFEITO INICIA 
ASFALTAMENTO DO DISTRITO 

INDUSTRIAL 
                   

O Prefeito Municipal Theodorico 
Ferraço assinará  hoje (20.03), às 08h00, no 
Auditório Camilo Cola da Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços de 
Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI), ato da 
maior importância em sua administração, 
objetivando o desenvolvimento empresarial 
do município: será a assinatura do Termo de 
Ordem de Serviços, para início imediato do 
asfaltamento do Distrito Industrial.  

De acordo com o Secretário do 
Desenvolvimento Econômico (Semdec) 
Renato Ramos Magalhães,  a  envergadura 
desse ato poderá ser melhor avaliada 
principalmente a partir da expectativa de 
aumento na geração de emprego, que se 
transformou,  hoje,  no maior desafio para 
qualquer administração pública.  

Nessa cerimônia, estarão presentes 
as concessionárias de serviços públicos 
responsáveis por outras obras de infra-
estrutura, que deverão se manifestar quanto 
ao seu próprio cronograma de ações, 
atendendo aos anseios do setor produtivo. 

Esse encontro vai marcar uma nova 
etapa na retomada do crescimento 

econômico- empresarial em Cachoeiro, e a presença dos representantes 
da  imprensa é indispensável,  para cobertura completa do  importante 
momento. 

 
BORDADEIRAS DO VILLAGE TERÃO LOCAL PARA 

COMERCIALIZAREM SEUS PRODUTOS 
 
 A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação Marilene 

Depes informou que esteve reunida na tarde de ontem (19/02), no bairro 
Village da Luz, com a Associação de Bordadeiras. Ela adiantou que está 
sendo viabilizado um local,  para que os produtos sejam vendidos. “A 
quantidade de produtos é grande. O local será viabilizado o mais rápido 
possível”, revelou. 

 Hoje, às 16h00, a Secretária Marilene Depes está no Gilson 
Caroni, onde será discutida a criação da Cooperativa de Salgadeiras,  
daquele bairro. 

 

EMPRESÁRIOS VISITAM DISTRITO INDUSTRIAL 
              

O industrial paulista João Aparecido das Neves esteve em visita 
a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19/02,  acompanhado de assessores, 
para conhecer o potencial da região e aqui implantar uma indústria de 
vidros. Foi recebido pelo então Prefeito em Exercício Jathir Gomes 
Moreira,  que o acompanhou para conhecer as áreas do futuro Distrito 
Industrial. 

A empresa Vidroline – Vidros Temperados tem sua unidade 
central de fabricação localizada em São José dos Campos – SP e seu 
proprietário deixou a cidade vivamente impressionado com o potencial 
do projeto do distrito, prometendo voltar em breve. A comitiva paulista 
foi recepcionada ainda pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico Renato Ramos Magalhães e pelo diretor Ricardo Cordeiro. 

 

GRUPOS TEATRAIS TÊM ENCONTRO NO “RUBEM 
BRAGA” 

 

A Diretora Geral do Teatro Municipal “Rubem Braga” Luciá 
Sampaio e sua equipe de assessores estarão reunidos hoje (20.02),  a 
partir das 18h00,  com todos os representantes dos Grupos de Teatro e 
Dança  de Cachoeiro, oportunidade em que apresentará a Agenda/2002 
das atividades daquela casa. 

De acordo com Luciá, nessa oportunidade em que espera 
também contar, no próprio Teatro,  com a presença maciça da imprensa, 
discutirá novas idéias para a temporada, bem como fará o relançamento 
do Projetos Artes Cênicas  e do Bônus Cultural. No encontro também 
será escolhida a Comissão de Pauta,  que é integrada pelos próprios  
representantes dos grupos. 

Luciá também  distribuirá,  para os representantes dos  sete 
grupos, cerca de 80 livros com mais de 50 textos de peças teatrais.  “Será 
muito importante essa conversa,  pois vai marcar a abertura dos nossos 
trabalhos do ano, no qual daremos ainda mais ênfase ao Projeto Escola,  
de levar nossos estudantes ao teatro”, explicou a diretora. 

O Bônus Cultural também deverá ter o seu leque de ações 
ampliado, ou seja: terão acesso aos cupons de desconto nos ingressos,  
para o teatro e cinema, não só os integrantes da rede da Câmara dos 
Diretores Lojistas mas também os da Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços (ACISCI). 

A Diretora também não escondeu o seu entusiasmo com 
respeito ao  Teatro Municipal de Vila Velha, prestes a ser inaugurado 
naquele município,  cuja estrutura de projetos e forma de funcionamento 
administrativos foram moldados a partir da estrutura e mecanismos 
colocados em prática,  no “Teatro Rubem Braga”.   

 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 13.719 

 
 
O Prefeito Municipal em Exercício de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 

Art. 1° - Nomear ELYAN PEÇANHA DE 
AZEVEDO para exercer o cargo em comissão, sem 
vínculo, de Assessor Especial, Símbolo CC3, lotado no 
Gabinete do Prefeito, fixando-lhe os vencimentos mensais 
estabelecidos em lei.  
 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01 de 
fevereiro de 2002, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de fevereiro de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

DECRETO Nº 13.720 
 
 
O Prefeito Municipal em Exercício de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 

Art. 1° - Nomear HUMBERTO ANTONIO DA 
ROCHA para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, 
de Assessor Especial, Símbolo CC3, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação,   fixando-lhe os vencimentos 
mensais estabelecidos em lei.  
 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01 de 
fevereiro de 2002, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de fevereiro de 2002. 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
DECRETO Nº 13.721 

 
O Prefeito Municipal em Exercício de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 

Art. 1° - Nomear MARIA MADALENA 
FIGUEIRA CALDONHO para exercer o cargo em 

comissão, sem vínculo, de Assessor Especial, Símbolo 
CC3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fixando-lhe 
os vencimentos mensais estabelecidos em lei.  
 
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros retroativos a 02 de 
janeiro de 2002, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2002. 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
DECRETO Nº 13.722 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
Nomear RÔMULO LOUZADA BERNARDO para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, 
Símbolo CC.2,  lotado na AGERSA – Agência Municipal 
de Regulação dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro 
de Itapemirim, a partir de 01 de março de 2002, fixando-
lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de fevereiro de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 13.724 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
Nomear CARLOS ALBERTO NEVES CARDOSO para 
exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Assessor 
Especial, Símbolo CC.3,  lotado na Secretaria Municipal 
de Interior, a partir de 01 de março de 2002, fixando-lhe os 
vencimentos mensais estabelecidos em Lei.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de fevereiro de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis : Órgão e Diário Oficial,  

download de leis,  serviços  municipais, 
endereços, telefones  de  atendimento e 

Consultas de Processos) 
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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. 


