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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 

PMCI RATIFICA APOIO  
À FEIRA DO MÁRMORE 

 
 
O Vice-Prefeito Jathir Moreira ratificou o 

comprometimento da Prefeitura de Cachoeiro em diversas 
ações no apoio à infra-estrutura interna e externa ao Parque 
de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, por ocasião da 
realização da Feira do Mármore e Granito, em agosto. 

Com relação às ações internas, a Prefeitura já 
providenciou a terraplanagem e ensaibramento na área de 
estacionamento, e a reforma completa dos muros que 
cercam a parte de trás do Parque de Exposição, conforme 
solicitação, garantindo ainda o pedido de iluminação e 
policiamento ostensivo.  

 
 

MELHORAMENTOS 
 
 
Segundo Jathir, a limpeza completa do Parque 

está programada para ter início esta semana, inclusive no 
sistema de drenagem pluvial (bueiros). A correção 
asfáltica das ruas de circulação será efetuada logo após, 
com a preocupação de manter o nivelamento, compatível 
com a drenagem pluvial.  

As rodovias de acesso a Cachoeiro receberão, 
pela primeira vez, um tratamento especial, com sinalização 
indicativa da Feira. Além das placas, a Prefeitura também 
disponibilizará sinais indicativos por toda a cidade, de 
modo a facilitar o acesso ao Parque. 

Para facilitar a locomoção dos turistas 
empresariais que estarão presentes ao evento, já foi 
protocolado um pedido junto à Associação dos Taxistas,  
para ocuparem o espaço reservado nas imediações da 
Feira. 

Também por iniciativa da Prefeitura estão sendo 
confeccionados mapas da cidade contendo as principais 
opções de lazer, de hospedagem, de gastronomia e pontos 
turísticos de Cachoeiro. 

A Prefeitura, também por intermédio da Infraero, 
estará disponibilizando uma sala no Aeroporto da Grande 
Vitória, onde uma equipe treinada estará pronta para 
prestar informações e recepcionar os turistas e empresários 
que se destinarem à cidade. 

Por medida de precaução, um ofício será 
expedido ao Corpo de Bombeiros, para participar da Força 

Tarefa de Segurança, no Parque de Exposição. Ainda na 
área de segurança, um ofício está sendo encaminhado ao 
Comandante da Polícia Militar da Região Sul, para fazer 
um policiamento ostensivo, envolvendo, inclusive, os 
municípios vizinhos, que também  hospedarão expositores 
e visitantes. 

Jathir ressaltou que as ações tomadas pela 
Prefeitura contam com o apoio dos empresários e das 
entidades que compõem o grupo gestor Pró-Feira, na 
tentativa de dar respaldo e preservar a Feira, em 
Cachoeiro. “Ainda cabe mencionar que outras ações estão 
em análise para serem viabilizadas”, concluiu. 

    
    

ENCONTRO MOBILIZA 
 DISTRITO DE ITAÓCA 

 
 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico (SEMDEC) promoveu ontem, dia 24/07, na 
Escola “Petronília Vidigal”, em Itaóca, a reunião entre os 
empresários e a sociedade local, com a Gerência 
Administrativa do Banco do Brasil, com o objetivo de se 
iniciarem os estudos para se viabilizar a instalação de uma 
unidade daquela organização bancária, naquele distrito 
cachoeirense. 

Uma efetiva mobilização das autoridades tem sido 
promovida em torno desse encontro de vital importância 
para o contínuo desenvolvimento daquela região, rica em 
produção mineral, envolvendo a SEMDEC, o Banco do 
Povo, o Vereador – representante local – Wilson Dillen 
dos Santos, o Gerente Administrativo Elimar Ferreira 
(Nenem Cadável) e a própria administração regional do 
Banco do Brasil.  

 O encontro também teve a participação do Banco 
do Povo, órgão da administração municipal de Cachoeiro, 
que aproveitará a oportunidade para mostrar,  à 
comunidade de Itaóca,  um completo painel de todas as 
linhas de crédito de que dispõe,  destinadas à economia 
informal.   

O Presidente do Banco do Povo Erlindo Dias 
Martins analisou a necessidade desta implantação: “Além 
de resolver um problema econômico- financeiro, o Banco 
do Povo apoiará,  também,  o social,  já que naquela região 
existem cerca de mil aposentados e pensionistas,  que 
recebem seus proventos em Cachoeiro, sob riscos de 
assaltos,  a exemplo do que já ocorreu em várias 
oportunidades.” – Outro motivo importante para Erlindo 
seria o “o giro de recursos na própria região do distrito de 
Itaóca.”   

 

            I Á R I O   F I C I A L
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PMCI QUER PARCERIA  
NO PARQUE DO ITABIRA 

 
 
 
A Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMMADES) esteve reunida na tarde de 
ontem (24/7),  no auditório do Gabinete do 
Prefeito Municipal, no Ed. “Comendador 
Juarez Tavares Matta”, centro da cidade, com 
representantes da Espírito Santo Centrais 
Elétricas (ESCELSA),  com o objetivo de 
apresentar os projetos ambientais municipais 
e, ao mesmo tempo, solicitar apoio para os 
mesmos.  

 No encontro, o Prefeito Theodorico 
Ferraço propôs uma parceira ao 
Superintendente Estadual da ESCELSA Dr. 
Beverly Santos Martinez  e ao Diretor Dr. 
José Augusto Gava, para que aquela empresa 
adote, em termos de iluminação, o “Parque 
do Itabira” e a Escola de Educação Ambiental 
lá localizada, a exemplo do que a Citágua fez 
com a Ilha da Luz, e a Faculdade São Camilo, 
com a Ilha do Meirelles. 

Os dirigentes da Escelsa ouviram 
atentamente as explanações da 
municipalidade cachoeirense, receberam uma 
cópia do projeto do Parque e,  mesmo 
adiantando que a Escelsa está em fase de 
transição administrativa e que esta medida 

estaria fora do orçamento,  prometeram levar  a proposta para 
apreciação da Diretoria. 

Na oportunidade, o  Secretário titular da SEMMADES, 
professor Alício Franco,  mostrou todos os  detalhes sobre outros 
projetos, além do  Parque do Itabira, como Parque João de Deus 
Madureira Filho (na divisa dos bairros Coronel Borges e Nossa 
Senhora Aparecida), o “Bônus Ecológico”, o “Parque Frade e a 
Freira”, além do Projeto “Árvore, Mãe das Águas”. 

 
 
 

“CACHOEIRO + BONITA, POVO + FELIZ” É 
DIVULGADO NOS BAIRROS 

 
 

  
A Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação (SETRAB), 

através da Secretária Marilene Depes, estará coordenando reuniões 
com o objetivo de divulgar, junto à população, o Projeto “Cachoeiro 
+ Bonita, Povo + Feliz”.  

O cronograma de reuniões é o seguinte: 
 
 
29/07 – Bairro Ibitiquara – Salão Tiro de Guerra 
30/07 – Bairro Coramara – Centro Comunitário 
31/07 – Bairro São Luiz Gonzaga – Centro Comunitário 
Horário: Às 19h00 
 
 
 

CLICAR: COM FORÇA TOTAL EM AGOSTO 
 
 
 
Modernamente instalado em três salas,  contando com 45 

computadores de última geração, no Centro de Ciências , Artes e 
Tecnologia (CENTIARTE), na Praça Jerônimo Monteiro,  o 
PROJETO CLICAR, que terá como atividades básicas Curso de 
Informática, Sala para Pesquisas, Conferências e E-mails, estará 
disponível para alunos e professores, a partir do próximo mês. 

O Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia Almir Forte 
dos Santos esclarece que o PROJETO CLICAR estará franqueado 
para o público e estudantes em geral (das redes pública e particular). 
Neste mês de julho,  a Secretaria está firmando convênios de parcerias 
visando a disponibilidade de instrutores, que vão acompanhar, de 
perto,  os que estarão utilizando os terminais, no CENCIARTE.  

Forte garante que o número de máquinas deverá ser 
aumentado, graças ao apoio do empresário cachoeirense Davi Cruz, 
que doará 10 outros computadores. Uma nova sala também  será 
aberta, possibilitando atender um número ainda maior de interessados, 
num mesmo horário. – As 45 máquinas do CLICAR foram adquiridas 
através de convênio entre a Prefeitura de Cachoeiro (PMCI) e o 
Ministério da Cultura.  

 
 
 
 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

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

PORTARIA Nº 270/2002 
 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 8574/2001, de 
03.05.2001, resolve 
 
Retificar parte das Portarias abaixo relacionadas, referente 
às Promoções Horizontais do servidor AGUINALDO 
NEI PARESQUE PIAZZAROLO, conforme a seguir: 
 

Portaria n º Onde se lê  Leia-se:  
085/96 “Biênio 1994/1996” “Biênio 1993/1995” 

126/99 “Biênio 1997/1999” “Biênio 1995/1997” 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2002. 

 
EDSON BANDEIRA 

Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA Nº 271/2002 
 
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 nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 8574/2001, de 
03.05.2001, resolve 
 

Art. 1 º - Aprovar o nome do servidor municipal 
AGUINALDO NEI PARESQUE PIAZZAROLO, 
exercendo o cargo efetivo de Fiscal de Rendas III, lotado 
na Secretaria Municipal da Fazenda, avaliado para efeito 
de Promoção Horizontal, de que trata o Artigo 19, da Lei 
nº 4.000, de 05.12.94, referente ao Biênio 1997/1999, 
sendo promovida da letra F para a G.  

 
Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 

com efeitos financeiros retroativos a data em que fez jus, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 272/2002 

 
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, 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 11893/2002, de 
03.07.2002, resolve 
 
Conceder ao servidor municipal ADEVAIR DE 
OLIVEIRA, Gari  I  A  01  A, lotado na Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, 18 (dezoito) dias de férias 
a que tem direito, referentes ao exercício de 2000, em 

virtude das faltas ocorridas no período aquisitivo, a partir 
de 01 de agosto de 2002, nos termos do Artigo 70, § 3º, 
Inciso III, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 273/2002 

 
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 
12090/2002, de 05.07.2002, resolve 
 
Conceder a VERA  LÚCIA SILVA MAIA, exercendo o 
cargo de Assessor Executivo de Gabinete, Símbolo CC.1, 
30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, 
referentes ao exercício de 2001, a partir de 01 de agosto de 
2002, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de julho de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 274/2002 

 

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, 01.01.2001, tendo em vista 
o que consta no processo protocolado sob o nº 
11669/2002, de 01.07.2002, resolve 
 

Conceder ao servidor municipal RICARDO 
HERCULANO, Gari  I  A  01  A, lotado na Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, 18 (dezoito) dias de 
férias a que tem direito, referentes ao exercício de 2000, 
em virtude das faltas ocorridas no período aquisitivo, a 
partir de 01 de agosto de 2002, nos termos do Artigo 70, § 
3º, Inciso III, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de julho de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 

 
COMUNICADO 

 

TER LOC, torna público que recebeu da SEMMADES – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável a Licença Operação nº 
004/2002, com validade até 10 de maio de 2006,  para a 
atividade de desdobramento, aparelhamento de pedras e 
execuções de trabalhos em mármore, ardósia, granito e 
outras pedras na Rod. Ricardo Barbieri, Km 02, Aeroporto 
– Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

SECRETARIA MUNCICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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